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Abstract: The article presents practical ideas for a positive attitude towards nature in preschool education. 
The main task before us, the teachers in the kindergarten, is to introduce the children to the world of nature, to 
learn to love and protect. It is a long process, following the development of modern type of thinking and behav-
ior. In this way, various initiatives are achieved in accordance with the children’s time. That is why I turn my at-
tention to the acquisition of knowledge and skills in environmental education and the involvement of parents in 
this educational project. I realized the realized good practice at the age of five and six, and the parents were ac-
tively involved in the implementation of the activities.
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Екологичното възпитание и образование на децата е пряко свързано с разбирането и грижата на под-
растващите за бъдещето на планетата, с развитието на съвременен тип мислене и поведение – адекват-
ни на измененията в климатичните условия, стила на живот, уважение и грижа за природата. Децата на-
влизат в живота с усещанията, че светът е красив и уютен. Начините, по които те са научени да общуват с 
природата, могат да подобрят тяхната чувствителност и интелект или да разрушат усещанията им за есте-
тически и нравствени ценности. Те могат трайно и дълбоко да обикнат природата, у тях може да се въз-
пита потребност от контакт с нея. В този смисъл работата по формиране на екологична култура на децата 
от предучилищна възраст трябва да се разглежда в следните основни аспекти:

 y познавателен – свързан с усвояването на достъпни знания за природата и разкриване пред децата 
на необходимостта тя да бъде грижливо опазвана и защитавана от вредни въздействия, формира-
не на природозащитни умения и навици и създаване на траен интерес към нея;

 y естетически – свързан с изграждането на естетическо отношение към природата и формиране на 
дълбока и трайна потребност у децата от общуване с нея;

 y нравствен – насочен към изграждането на етично поведение в околната среда, към формиране на 
любов към природата и грижливо отношение към животните и растенията. 

Усвояването на екологични и етични норми, ценности и отношения в предучилищна възраст е целе-
съобразно поради промените в начина на взаимодействие на развиващата се личност със заобикаляща-
та я среда, поради появата и формирането в тази възраст на екологична отговорност и изграждането на 
динамични стереотипи за взаимодействие с природата, които понякога остават за цял живот. [ 2, с. 192 ]

В тази връзка моята идея е да се организират дейности и да се реализират образователни проекти, за 
да се достигне до формиране на екологично съзнание и култура у деца и родители. 

Екологичното възпитание е продължителен процес, който е пряко свързан с развитието на съвременен 
тип мислене и поведение, съответстващ на измененията в климатичните условия. Това ме провокира да на-
соча своята работа през настоящата учебна година към разширяване знанията на децата от трета възрас-
това група „Мечо Пух“ за природата и да провокирам положително отношение към нея. За да има траен и 
надграждащ резултат в тази насока, включих родителите като мои партньори в проектните дейности. Опи-
райки се върху принципа за непосредствен контакт на децата с природата, използвах различни инициативи, 
с които да направим съпричастни децата към проблемите на съвременното общество и да създадем граж-
данско съзнание у тях. Чрез наблюдение, беседа, интерактивна дъска и играчки включих децата в реални 
ситуации, при които те да се осъзнаят като истински фактори за опазване на средата около тях.
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В началото на учебната година запознах родителите с моята идея за образователен проект с еколо-
гична насоченост и неговите дейности. 

        
Фигура 1. Предизвикателство към родителите.

Чрез анкета проучих мнението им за това дали имат желание да се включат в дейности с екологич-
на насоченост съвместно със своите деца; за екипната работа между родител-дете-учител; имат ли идея, 
която да предложат за реализиране в детската група. Голяма част от родителите се включиха в отправе-
ното предизвикателство с различни инициативи, организирани от тях.

Родителите инициираха обособяване на цветна градина от саксийни цветя в детската градина. В нея 
всяко дете донесе цвете, за което се грижи през цялата учебна година. Друга интересна инициатива, ор-
ганизирана от родителите, бе акция за събиране на хартия под надслов „Да спасим и още едно дърво“. 
Беше отправена покана да се включи цялата детска градина. Основната цел на тези дейности, осъществе-
ни с активното участие на родителите, е да провокират у децата отношение към природата и чувство на 
отговорност към нейното опазване.

Друг похват, който използвах за формиране на екологична култура, е игровият. Тук предложих на де-
цата игра с Мемори карти „Всички растем, всички се променяме“. С тези карти децата се запознаха с про-
мените, през които минават 10 живи същества. Продължих да надграждам знанията им със сензорни иг-
ри, свързани с дърветата – със завързани очи децата с допир разпознаваха частите на дървото /корен, ко-
ра от стъбло, листа и плод/. След това насочих вниманието им към играта „Прегърни дърво“ – тук деца-
та постигнаха емоционално отношение към живата природа. След тези дейности решихме да изработим 
табели с послание „Природата разчита на всички нас“, които закачихме на дърветата в двора на детската 
градина. Цветните послания напомнят да не замърсяваме природата и да я пазим чиста. 

За формиране на екологичните компетенции на децата продължих с интерактивна играчка – вълшеб-
ният Джин. По интересен и забавен начин те научаваха различните характеристики на различните живот-
ни. Стигнахме до извода, че трябва да им помогнем, като изработим хранилки и ги поставим в двора на 
детската градина. За тази инициатива родителите се включиха активно, изработвайки с децата си различ-
ни хранилки за птици. Грижехме се в хранилките винаги да има храна за зимуващите птици, като редов-
но им оставяхме трохи и зрънца в тях. По този начин възпитахме любов към животните.

Друго предизвикателство, представено от родител, бе приказката за героя Ози Озон, който иска да 
спаси планетата Земя от замърсяване и търси приятели, които да му помагат. Тук включихме интерактив-
ната игра на ЕКОПАК „Нахрани ме разделно“, чрез която децата на интерактивната дъска събираха и по-
ставяха хартия, пластмаса и стъкло в правилните контейнери за отпадъци и така почистиха планетата Зе-
мя. Продължихме с управляемата играчка Bee Bot. Децата се забавляваха с интерактивната пчела, която 
реагира със светлинни и звукови сигнали. Чрез нейното движение проверяваха своите умения, коригира-
ха командите при нужда. Играчката изпълняваше зададените от децата команди. С тази дейност се въз-
питава любов към природата и към нейното опазване.
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Фигура 2. Прегърни дърво, пътешествие до избрана планета, „Пазители на Земята“

Изграждането на екологична култура осъществих и в различните ситуации по образователните направ-
ления в детската градина, които дадоха възможност за приобщаване на децата към околната среда. Чрез 
музиката и физическата култура децата достигнаха до емоционално отношение към живата природа, чрез 
играта „Птици в гнезда“. В друга подвижна игра – „Пазители на Земята“, децата са в кръг като земното кълбо. 
В средата е планетата Земя /пазителят на Земята/, а отвън –нарушителят, който замърсява природата. С му-
зикалната игра „Какви звуци издават планетите“ децата слушаха и след това описаха звуците на различни-
те планети с интересни думи. Направиха въображаемо пътешествие до тях и се върнаха на планетата Земя.

      

  
 

  

  
Фигура 3. Представяне на изработените макети
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Това ме провокира да отправя предизвикателство към родителите. Задачата, която получиха, беше 
съвместно с техните деца да направят макет на планетата Земя. Нямаше ограничения в материалите и 
всяко дете трябваше да представи нашата планета по креативен и интересен начин, като същевременно 
предложи как да я опазим.

В съвременните условия проблемът с екологичното образование придобива особено значение. Поз-
навателната, творческа дейност играе огромна роля в екологичното образование. В своя процес на из-
растване детето получава и систематизира когнитивните умения: наблюдение, сравнение, първични из-
води, обобщения, когнитивни способности.

В този проект заложих на изключително на важната роля на семейството за изграждане на екологич-
на култура у децата. Обучението им бе насочено към усвояване на знания за природата, формиране на 
положително отношение към нея. С общи усилия с родителите успяхме да постигнем резултати в някол-
ко насоки: децата изградиха ценности, полезни както за тях, така и за обществото като цяло; обогатиха 
се знанията им за природата; формира се действено отношение към нея; изградиха се екологични ком-
петенции. 

В заключение мога да кажа, че изграждането на положително отношение на детето към природата 
е целенасочен и системен процес. Екологичното съзнание се изгражда от детството до края на живота. 

References:
1. Galcheva, К., G. Galchev. Pedagogika na vzaimodeystvieto „Dete – okolna sreda“, Plovdiv, 1998. 
2. Gyurov, D. Pedagogicheskoto vzaimodeystvie. Inovatsionen model za izgrazhdane na edinna sotsialno-

pedagogicheska sistema „Detska gradina-uchilishte“. S., 2006.


