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Abstract: We live in a time of progressive interest in technologies that give us unlimited opportunities to 
communicate with each other, but also that separate us from the world. A time of virtual reality and social isola-
tion, in which the child is further and further away from his natural environment for development – nature. That 
is why today, more than ever, it is necessary to show the little discoverer the world as it really is and to teach him 
how to preserve and preserve it from an early age.

Nature remains the greatest and wisest teacher. She can be an example not only for the development of life, 
but also for inspiration for work and creativity. And this is part of our mission as teachers – to encourage crea-
tivity in children and to begin systematic and purposeful work to form an ecological culture, laying the founda-
tions of environmental education in kindergarten.

Guided by the idea that nature conservation is a moral duty of each of us, I decided to show the children 
that they are the little heroes today, who tomorrow will take a big step towards a cleaner and more beautiful 
world. How did this happen? It is through various cognitive situations and activities that in an interesting and 
fun way reveal the relationship „man-nature“, we set the stage in the preservation of our common home. Thus, 
through the „new look“ at waste, we have shown that recycling is a step towards change.

Keywords: ecological education, recycling, creativity, nature.

Живеем във време на прогресивен интерес към технологиите, които ни дават неограничени възмож-
ности за комуникация помежду ни, но и които ни откъсват от света. Време на виртуална реалност и соци-
ална изолация, в което детето е все по-далеч от своята естествена среда за развитие – природата. Затова 
днес повече от всякога е необходимо да покажем на малкия откривател светът, такъв какъвто е в дейст-
вителност и да го научим как да го опазва и съхранява още от най-ранна възраст. 

Природата си остава най-великият и мъдър учител. Тя може да бъде пример не само за развитието на 
живота, но и за вдъхновение за работа и творчество. А това е и част от нашата мисия като учители – да на-
сърчаваме креативността у децата и да започнем системна и целенасочена работа за формиране на еко-
логична култура, поставяйки основите на екологичното възпитание в детската градина.

Водена от идеята, че опазването на природата е морален дълг на всеки един от нас, реших да покажа 
на децата, че те са малките герои днес, които утре ще направят голяма крачка към един по-чист и красив 
свят. Как се случи това? Именно чрез различни познавателни ситуации и дейности, които по интересен и 
забавен начин разкриват релацията „човек-природа“, поставихме началото в опазването на нашия общ 
дом. Така чрез „новият поглед“ върху отпадъците показахме, че рециклирането е стъпка към промяната.

Детето от предучилищна възраст е активен субект, притежаващ наблюдателност, любопитство, твор-
чески потенциал и любознателност към света около него. За това чрез природата, която е неизчерпаем 
източник на живот умело можем да черпим пример за възпитание на деца и възрастни. Тя е основният 
инструмент за екологично възпитание още от най-ранна възраст. Непосредственият контакт с нея е фак-
тор за развитие на естетически усет към естественото и красивото, както и за проява на ценни нравствени 
качества у детето [1]. Със своето многообразие и хармония, тя ни дава познания за света и възможността 
да възпитаме хуманни и отговорни личности. Затова и учители, и родители, трябва да обединим усилия-
та си във формиране на правилно и отговорно отношение на децата към природата. Това е един от най-
важните и може би най-съществени проблеми в годините на технологичен прогрес, а именно – опазва-
не на най-голямата ни ценност-природата и разумното ѝ използване. И не само това! Необходимо е да 
подновим тезата, че в израстването на детето, като съзнателна, образована, полезна и творчески активна 
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личност е включено и формирането на емоционално-естетическо отношение към природата като естест-
вен извор на красота, здраве и вдъхновение. Ето защо е нужно да се въздейства върху съзнанието и емо-
циите на детето комплексно [1].

За това и целта, която си поставих беше да възпитам нашите деца в най-ценните човешки добродете-
ли – грижа, отговорност, търпение, градивно социално поведение и да формирам екологично мислене у 
тях за опазване на природата и заобикалящата ни среда чиста чрез рециклиращо изкуство. За да се слу-
чи това, задачите бяха насочени към:

 y мотивация на децата да се грижат за природата и всичко живо в нея;
 y привличане на децата към дейности, насочени към опазване на околната среда чрез рециклиране.

Знаем, че днес в условията на съвременното общество, децата живеят далеч от природата и имат 
малко възможности да влязат в близък контакт с нея или да могат да я почувстват директно. Но когато де-
цата влязат в контакт с природата, те разкриват силата си. И както всичко останало, така и чувствата към 
природата се развиват чрез упражнения [2]. Как се случи това в нашата четвърта възрастова група „Едел-
вайс”, а по-късно и в първа възрастова група?

Всичко започна следвайки потребността на 31 деца да творят. Отначало, виждайки естественият им 
порив да събират, работят и играят с различни природни материали или с материали от бита, забелязах, 
че те съвсем инстинктивно ги претворяваха в заместител на играчките. И така, насочвайки вниманието 
на децата към конкретни предмети, им предоставях интересна информация и мотиви за действие с тях 
– говорехме за отпадъците, за тяхното разделно събиране и опазването на природата. Последваха мно-
го практически ситуации, в които децата бяха Героите на рециклирането. Но първата ни спонтанна твор-
ческа изява, с която започнахме да рециклираме, беше отбелязването на личен празник на дете от гру-
пата. След като отбелязахме рождения ден на детето, се оказа, че децата бяха много впечатлени от кра-
сивите картонени чаши. А когато празникът бе към края си и трябваше да почистим групата от отпадъци-
те, едно от тях ми каза: „Аз не искам да изхвърлям тази хубава чаша“. От тук дойде и идеята да направим 
изненада на празнуващото дете. И така, показвайки на децата как по интересен и забавен начин да пре-
творяват отпадъците и да ги превръщат в изкуство, ние успяхме да направим от една обикновена кар-
тонена чаша в емоционална кукла. Движейки ръцете си от сламки нагоре и надолу, тя ни показваше ра-
достта от събитието и тъгата, че то е към края си. Картонената чаша превърна този специален ден в твор-
ческа работилница, тъй като всяко дете си направи своя кукла, която стана наш приятел в споделянето и 
разказването на истории (фиг. 1).

 

Фигура 1. Емоционална кукла от картонена чаша.

Това се оказа първата стъпка към нашия „зелен творчески път“, който доведе до поредица зелени съ-
бития в четвърта възрастова група „Еделвайс”. Важното в случая беше, че децата се вдъхновиха и започ-
наха да претворяват отпадъците, превръщайки ги в изкуство. По този начин те разбраха, че рециклиране-
то е нашата спасителна акция към природата, намалявайки отпадъците в околната среда и допринасяйки 
за нейното опазване. Работейки в тези зелени работилници, децата развиха своята креативност и разбра-
ха, че рециклирането може да бъде приятно забавление. През следващите месеци на учебната година се 
организираха още обучителни и практически ситуации, които включваха следните дейности:

 y Създаване на рубриката „Знаете ли, че…“
Темата беше „Вълшебствата на природата или какво знаем за...“, в която децата сами презентираха 

пред детската аудитория своите знания и се запознаха с жизнения цикъл на пеперудата, пещерата „Ле-
деника“ и нейните обитатели – прилепите. След това претворявахме знанията в различни тематични из-
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делия от отпадъчни материали. Бяха направени и видео филми, чрез които и днес можем да предадем и 
визуализираме богатата информация на децата от първа възрастова група. 

 y Участие в инициатива на Гората.Бг, „Засаждаме бъдеще“
За участието в тази кампания ни бе предоставен материал за работа – саксии, почва и жълъди за за-

саждане. По този начин всяко дете от ДГ „Славейче“ имаше възможност да засади жълъд (фиг. 2). И днес 
в двора на детската градина расте жълъд, посаден и отгледан от трета възрастова група, а всички ние по-
лагаме грижи за него.

  

Фигура 2. Засаждане на жълъд

 y „Зрънце обич“ – храна за зимуващите птици
Направихме сладки за птиците, които поставихме на дърветата в двора на детската градина. За на-

правата им използвахме желатин, храна за птици, канап и различни форми за сладки. За децата този мо-
мент се оказа изключително интересен, защото по нетрадиционен начин те се запознаха с различните ви-
дове зимуващи птици и разбраха какви грижи трябва да се полагат за тях през зимата. 

 y Утринни срещи на тема: Разказвам приказка
„Малката русалка“, „Рибарят и златната рибка, „Житената питка“ ,„Джак и бобеното стъбло“, „Живот-

ните зимуват“, „Жеравът и чаплата“, „Маша и мечокът“ и „Староселци и новоселци”, където видяхме как 
зърното се превръща в хляб и съвместно с родителите бяха изработени макети на някои от приказките 
(фиг. 3).

Фигура 3. Макет на приказката: „Маша и мечокът”.

 y Поход „По стъпките на Ботев“ 
С голям ентусиазъм в ежегодния поход в местността „Мостчето“ след с. Костелево се включиха всич-

ки деца от групата. Развълнувани от подвига на героите, децата вървяха по стъпките на Ботев и четата му 
(фиг. 4). Това беше много емоционален момент, в който децата се докоснаха до спомените пазени от при-
родата и отдадоха почит на подвига на Христо Ботев и всички загинали герои за свободата на България. 
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Фигура 4. Поход „По стъпките на Ботев“

 y Участие в проекта „Партньорство за красива и чиста България“ на сдружение „БГ Бъди активен“ и 
кампанията „Великденски празници! Без Отпадъци!“ 

Великден е прекрасен празник, който кара хората да отворят сърцата си. Затова ние: децата и екипа 
на група „Еделвайс“ решихме да изработим великденска украса от рециклирани материали за двора на 
ДГ „Славейче“, гр. Враца, с която да зарадваме всички. За целта насочих вниманието на деца и родители, 
да събират разделно отпадъци, които да рециклираме чрез творчество. Реализирането на тази идея, про-
тече в три етапа в четвърта група „Еделвайс“.

Първият етап включваше рубриката: „Знаете ли, че…“, в която запознах децата с темата за нуждата от 
опазване на планетата Земя, а също си припомнихме българската народна приказка „Сливи за смет“, чрез 
която направихме паралел между миналото и съвремието. Стигнахме до извода, че съвременната смет 
са пластмасовите отпадъци, които можем да използваме за украса.

Това мотивира децата за втория етап – сметосъбиране. В него те имаха за задача да донесат битови 
отпадъци. Така освен сутрешния поздрав, получавах и подарък – капачки, пластмасови шишета, вилички, 
лъжички, кофички от кисело мляко, найлонови торбички, опаковки от кроасани и цветя и др., а със събра-
ните капачки се включихме и в кампанията „Капачки за бъдеще“ (фиг. 5).

Фигура 5. „Капачки за бъдеще”

В третия етап ентусиазмът беше най-голям, защото дойде време за сметотворчество. Заедно с децата 
изработихме планетата Земя, великденски зайчета, пиленца, яйчица, щъркел, цветя и фигури на деца от 
събраните отпадъци. С тази украса взехме участие в проекта „Партньорство за красива и чиста България“ 
на сдружение „БГ-Бъди активен“ и кампанията „Великденски празници! Без Отпадъци!“.

Бях изключително щастлива, че продуктите на детското творчество предизвикаха радост в децата и се 
постигна основната цел за рециклиране на битови отпадъци. Освен емоционалната наслада от участието 
в творческия процес и удовлетворението от получените „произведения на изкуството“, група „Еделвайс“ 
беше удостоена и със сертификат за участие (фиг. 6).

 

Фигура 6. Украса от рециклирани материали.

 y Отбелязване на Еньовден – Провеждане на Утринни срещи на тема: „Тайнството на билките“ и съз-
даване на видео клипове от деца за деца (фиг. 7). 
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Фигура 7. Еньовден

 y Тържествено изпращане на випуск 2021 г. под наслов: „Мир, любов, светлина“
Това е най-емоционалният, вълнуващ и запомнящ се момент от четиригодишния ни труд, с който по-

казахме на всички гости – родители, деца и учители от начален етап, че в нашите деца сме посели семен-
цето на любовта към нашия велик учител и вдъхновител – Природата. И тази любов и познание е като се-
ме, посято в плодородна почва. В ума на детето семето расте естествено, благодарение на подтиците на 
природата, които подканват детето да придобие знание за света [2]. Доказателство за това е финалният 
момент на тържеството, в който деца и родители засвидетелстваха уважението си към нас, като подари-
ха дърво магнолия, което засадихме заедно в двора на ДГ „Славейче“. Пускайки балони и бял гълъб всич-
ки отправихме послание за: „Мир, любов и светлина“ (фиг. 8). А думите казани на финала на тържество-
то ще останат като ехо в бъдещето, за да напомнят на всички, че децата днес са нашето по-добро утре.

Хайде да направим добро!
С любов да посадим дърво!
Да посадим дърво в земята,
да посадим добро в сърцата!
И нека дъжд да го полива,
и слънцето с лъчи да го облива!
И нека да расте и да здраве,
в клоните му славей да запее!
Всеки член на екипа получи това признание – дърво магнолия, което остави трайна следа в сърцата 

ни. И днес, когато виждаме цъфтящите магнолии вкъщи и в двора на градината, знаем, че нашата мисия 
не е била напразна. Остава надеждата, че семенцето на любовта към всичко живо ще бъде поливано и 
занапред, за да може това което ние сме пробудили в децата да пребъде. 

 

Фигура 8. „Мир, любов, светлина“

Всички тези инициативи бяха подчинени на идеята за развитие на ценностите у детето и формиране 
на правилно отношение към родината, природата и всичко живо. 

Според Мария Монтесори детето трябва да има възможност да контактува с природата. Така то ще се 
научи да разбира нейния ред, хармония и красота. Но може би заради липсата на време и средства у ро-
дителите или поради нежелание да отделят такива, децата живеят далеч от природата и нямат достъп до 
подходяща среда, в която да упражняват дейности, като грижа за растения или животни. Затова тук при 
нас в детска градина „Славейче“ са създадени много добри условия за спонтанно, целенасочено учене и 
изследване на природата чрез био-градина Монтесори (фиг. 9). Тук децата удовлетворяват нуждата си да 
упражняват своите сетива и двигателни способности, както и да откриват разнообразие от цветове, фор-
ми и аромати, да полагат грижи, да общуват и да творят. Работата в био-градината дава на децата онези 
безценни мигове, които изграждат основата за пълноценното развитие на човешката личност в естестве-
на среда. Личност, която един ден ще даде своя дар за човечеството, чрез живот изпълнен с радост и кре-
ативност, комбинирани със свобода и отговорност. Био-градинката е живата класна стая, в която учител е 
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природата [3]. Тя е мястото, където децата наблюдават и откриват смисъла и връзките между различните 
области на човешкото познание и развиват откривателския си дух. В нея деца и възрастни могат заедно 
да играят и творят, вдъхновени от личния контакт с природата. Могат да общуват креативно и да се пре-
откриват в нови и вълнуващи роли, като творци с грижа за Земята и грижа за хората. И днес ние с радост 
преоткриваме този иновативен образователен инструмент, който ни учи как покрай грижата за растени-
ята, да опазваме природата и как да пестим естествените ѝ ресурси. Засаждайки нашите култури, ние за-
саждаме бъдеще, което отглеждаме с любов. Най-ценната реколта в био-градината са позитивните ка-
чества и добродетели, които децата спонтанно развиват, докато полагат грижи за растенията в нея [3]. То-
ва са: грижовност, доброта, партньорство, уважение, отговорност, приятелство, внимание, търпение, по-
стоянство, любознателност, толерантност и др. Био-градината е мост между поколенията, по който сега 
малките деца тръгват плахи, но любопитни и вдъхновени от нейно величество Природата. Сега вече мо-
жем да кажем, че знаем какъв е пътят на нашите био-растения и какви грижи се полагат за тях (фиг. 10). 

   

Фигура 9. Био-градина „Монтесори“

След проведените екологични дейности с радост мога да споделя следния резултат: децата станаха 
по-отговорни към заобикалящата ги среда и осъзнаха, че всичко, което правят днес, е от значение за тях-
ното бъдеще. А малките последователи на випуск 2021 г. са достойни пазители на завещаното от тях дър-
во. То е нашият символ на любовта и доброто, посято в тях, което ние ще продължаваме да възпитаваме 
и предаваме на всеки един випуск.

Фигура 10. Грижа за магнолията

И както Мария Монтесори вярва, че за да наблюдаваме развитието на детето в естественото му раз-
гръщане, трябва да се създаде среда, която да ни помогне да го следваме, така и ние знаем, че това е на-
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ше задължение и отговорност към бъдещето. За това и задачата ни като родители и като учители, е да 
предпазим детето от вредното влияние на днешния ден, да съхраним чистотата на погледа и душата му, 
и да го подготвим да се развие за нова хуманност. Това означава да съхраним крехката психика и да на-
правляваме детската чувствителност, като подготвим условията за разгръщане на способностите му [1]. 
Детската градина е мястото, което активно допринася за усвояване на обществения опит, за формиране 
на творчески и отговорни личности с мисъл за природата.

Изводът, до който достигнах е, че ние учителите сме длъжни:
 y да възпитаме у децата добродетели;
 y да формираме екологично мислене.

В заключение мога да кажа, че всичко вдъхновено от природата продължава да живее, да докосва 
сърцето и да носи послание за любов. Щом децата вече учат своите първи уроци за живота от природата, 
те със сигурност ще бъдат вдъхновени за още преживявания, с които да развият творческия си усет към 
красивото. Природата ни учи и вдъхновява, тя ни дава живот. Време е и ние да ѝ подадем ръка, изграж-
дайки екологична култура у всяко дете.
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