
 

ДГ „Червената шапчица“ изгражда климат и образователно пространство за обща 

личностна подкрепа на децата , съгласно Наредба на МОН за приобщаващо образование. 

Цели на гражданското, здравното,  екологичното и интеркултурното образование, 

съгласно Наредба № 13 от 21. 09. 2016 година  на МОН, се проектират в дейността на ДГ и 

формират интердисциплинарен комплекс,  насочен към придобиване на социални, 

граждански  и интеркултурни компетентности и такива,  свързани със здравето и 

поддържането на устойчива околна среда. 

Като добра форма за реализиране на тези образователни потребности и по 

решение на педагогическия съвет в детската градина  изградихме Клубове по интереси. 

  Клубната дейност е интерактивна групова форма на педагогическо 

взаимодействие. Клубът се ангажира  с дейности за осмисляне свободното време на 

децата, обогатяване на културния им живот и стимулиране на детските изяви. 

Програмата на клубовете е система от разнообразни дейности, обединени около 

образователен акцент от програмата за предучилищна подготовка. Дейностите се 

съотнасят към цялостната организация на деня, интересите и потребностите на децата. 

Клубовете по интереси се ръководят от учителите в групата, участват и  родители и деца 

от по-големите групи. 

  Целта на работата в клубовете е децата да взаимодействат по общи интереси на 

равноправни начала, да натрупат знания, умения и отношения надграждащи 

образователното ниво. 

ЗАЕДНО МОЖЕМ !  

Цел: Практически децата да бъдат 

обучени да упражняват правата си, да 

изпълняват задълженията си, да 

решават междуличностни проблеми, 

проявявайки конструктивно мислене, 

независимост на волята, зачитане и 

приемане на другите в условията на 

сътрудничество и взаимодействие. 

 

ОБИЧАИ МИЛИ, ОТ МИНАЛОТО СА СЕ РОДИЛИ 

 ( клуб народни традиции и обичаи) 

Цел: Повишаване интереса на децата към народните 

обичаи чрез обогатяване на знанията и активното 

участие в празниците 

 

КЛУБ „ЗДРАВЕ“ 

Цел: Да изведе на преден план и съчетае игровата дейност с 

профилактика на здравето и формиране на здравословни  

навици и умение. 



 

 

КЛУБ „СПОРТ” - 

СКОК–ПОДСКОК – АЗ СЪМ НАЙ–ВИСОК! 

 

Цел: Участие в спортни дейности за 

удовлетворяване и повишаване 

двигателната и емоционалната 

потребност у децата. 

 

КЛУБ „МАЛКА СЦЕНА“ 

ЦЕЛ: Обогатяване на личния и 

емоционален опит на децата. 

Използване условностите на 

театрализираната игра  за 

поощряване, стимулиране и 

мотивиране на собственото словесно 

действие и активно емоционално 

общуване за развитие на 

комуникативните  умения на децата.  

 

 

 

КЛУБ ”ЕКОЛОГИЯ И ПРИРОДА“ 

Цел: Създаване на образователно среда, която носи 

послания на децата за природата и нейните чудеса и 

формиране на екологично отношение към природата, към 

себе си и към другите. 

 

 

 

 

 

АРТ КЛУБ „ЦВЕТЕН СВЯТ”  

ЦЕЛИ: Развиване детското 

въображение и сръчност. Изграждане 

потребност и желание за художествено 

възприемане , изпробване и 

експериментиране. 


