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 УВОД 

 В образователната политика на Европейския съюз през 

последното десетилетие екологичните знания, ценности и 

поведенчески модели заемат съществено място в общата схема на 

образованието и стават неразделна част от учебните програми във 

всички образователни институции и степени. Екологичното 

направление се превръща в едно от основните измерения на 

съвременната образователна култура. 

   В контекста на тази всемирна концепция усвояването на 

екологични и етични норми, ценности и отношения в 

предучилищна възраст е особено актуално и целесъобразно, 

поради промените в начина на взаимодействие на развиващата се 

личност със заобикалящата я среда и възможностите за 

формирането в тази възраст на екологична отговорност и 

изграждането на динамични стереотипи за взаимодействие с 

природата, които трябва да останат за цял живот.  

 Тези концептуални проблеми, които поставят съвременната 

цивилизация пред крайни изпитания, поставят пред педагозите 

въпроса за същността на ефективното екологично образование и 

възпитание – цел, структура, форми и средства. В този план в 

предучилищната педагогика интензивно се търсят алтернативни 

педагогически технологии. Така например планирането, 

организирането и провеждането на съвременното обучение в 

интерактивна образователна среда е необходим избор, гарантиращ 

ефективността на образователния процес, без да се отричат 

предимствата на традиционния педагогически подход, при който 

учителите изцяло поемат отговорността за учебния процес. За 

целите на устойчивото развитие на екологичното образование и 

възпитание е необходимо да се даде възможност и свобода на 

детето да поеме своята част от отговорността, да бъде активно и 

да взаимодейства с възрастните, да търси и предлага решения, да 
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твори. Така то заема равноправното си място в организацията и 

провеждането на познавателния процес, в който е главно 

действащо лице. 

 Споделените постановки в достатъчна степен защитават 

актуалността на темата на дисертационния труд и предопределят 

основните ръводни конструкти на изследването, които са: 

 Цел: Да се разработи модел за екологизация на учебното 

съдържание в предучилищна възраст. 

 Задачи: 

 1. Проучване на екологичните понятия в ситуациите в ДГ. 

 2. Оценка на социално-екологичната грамотност на детските 

учители. 

 3. Изследване на подходящи интерактивни методи за 

екологизация на учебното съдържание. 

 4. Разработване на екологични ситуации, съобразени с 

плана за работа в детските градини. 

 5. Разработка на проект за методическо помагало за 

екологизация на учебното съдържание в предучилищна възраст. 

 Предмет  на изследването са екологични аспекти на 

обучението в предучилищна възраст. 

 Обект на изследването е учебно-възпитателният процес  в 

предучилищна възраст. 

 Хипотеза на изследването е, че екологизацията на 

учебното съдържание е гаранция за формиране на необходимата 

екологична култура у децата в условията на глобална екологична 

криза. 

 Методологична основа на нашето изследване е 

гносеологията и основните закони на научната философия. В 

практико-приложен научен аспект водещ е системния подход  

(ситемно-структурен и системно-функционалeн). Системно-

структурният подход ни послужи по-задълбочено да изследваме 

отделните компоненти на екологията като наука и екологичното 
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образование и възпитание, а системно-функционалния за 

осветляване на функционалните връзки и зависимости в 

предучилищното образование. 

 По своята същност изследването е с конвергентен характер 

и приложна насоченост. Посредством разработването и 

апробирането на педагогически ситуациии е създаден модел на 

педагогическа технология за екологизация на учебното 

съдържание в предучилищна възраст. 

  Методика на изследването. 

 За решаването на задачите и постигане целта на 

изследването използвахме комплексна методика, която включва 

следните методи: 

 Теоретико-логически методи –  метод на анализа; 

метод на синтеза, сравнителен анализ; 

 социологически методи – анкетно проучване; 

 математико-статистически методи – алтернативен 

анализ, графични методи за  представяне на 

резултати; 

 педагогически методи – апробиране на 

педагогически ситуации. 

 Метод на моделирането.  

 

 Организация на изследването. 

Изследването беше проведено в следните основни етапи: 

- планиране и организация на изследването /разработване на 

концепция и конкретна организация/; 

- провеждане на изследването; 

- статистическа обработка на емпиричните резултати; 

анализ на резултатите. 

 В първия етап на изследването през 2015/16г. се очертаха: 

проблема на изследването, предмета и обекта, целта и задачите, 

хипотези, уточняване на понятията и методиката на изследването, 
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цялостна организация на изследването. Беше проведено анкетно 

проучване сред 79 учители от детските градини в гр. Шумен. 

 Вторият етап на изследването обхваща периода от 

началото до края на учебната 2016/2017г. с провеждането на 

основното изследване и апробиране на педагогическите ситуации 

в ДГ „Латинка“ в гр. Шумен. 

 Трети етап – 2017/18 списване и полиграфическо 

оформление на дисертационния труд. 

 

 

ПОСТАНОВКА НА ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 Днешното дете расте в твърде динамична обкръжаваща го 

действителност, към която проявява подчертан интерес. 

Ограниченият му  социален и познавателен опит затруднява 

процеса на адаптирането и приобщаването му към все по – 

сложните и противоречиви явления в нея. 

 Детската градина е първото звено в образователната ни 

система. Съвременните условия налагат да се осъществи 

действителна хуманизация и демократизация на педагогическия 

процес в предучилищните възпитателни заведения и съответно да 

се усъвършенстват подходите за развитие на детската личност. 

   Като наука в детската градина екологията развива ред 

водещи идеи, които са в основата на познанието на човека за 

природата и определят поведението и отношението му към нея. 

Най-важните от тях са идеите за: 

 многообразието и вътрешното единство на видовете; 

 за приспособяването към условията, като основно свойство 

на живата природа; 

  за развитието като водеща закономерност в съществуването 

на живата и неживата природа и факторите на неговото 

осъществяване; 

 за хармонията, реда и съвършенството в съобществата и 
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екосистемите; 

 за регулиращите функции, за дейностите на човека по 

отношение на запазването на равновесието между него и 

природата. 

 Тези водещи екологични идеи определят общите и 

специфичните акценти в съдържанието на работата по 

екологичното възпитание в детските заведения. 

 Съществена задача на предучилищното възпитание е да 

изгражда у децата правилно отношение към всичко живо, така че 

пред тях постепенно да се разкрива мястото на човека в 

природата. Децата трябва да наблюдават растенията и животните, 

да се отнасят грижливо към тях и по този начин да създават 

първите си връзки с природата. Така у тях ще се роди първото 

чувство на човека на любов към родината и към всяко живо 

същество. Децата трябва да привикнат към внимателно 

наблюдение на заобикалящия ги свят, а това не е никак трудно, 

защото животът в природата събужда голям интерес у тях. 

 Доколко децата ще проявят интерес към растенията и 

животните, и  дали ще имат правилно екологично отношение към 

тях, не зависи само от знанията на възпитателя, но и от 

методическия му подход. Отношението на възрастните към 

животните, растенията или към дейността на самото дете има 

важно значение за успеха на възпитателната работа. Децата 

винаги  забелязват с каква грижливост се отнасят възрастните към 

животните как се радват на цветята и колко внимателно 

разглеждат и наблюдават всичко, когато се разхождат в гората 

или по полето. Следователно, наред с прилагането на всички 

методи и мероприятия възпитателно действа и личният пример на 

възпитателя, неговото отношение  към природата. 

 Необходимо е при това да се използва естественият стремеж 

на детето към познание, което е в основата на възпитателно – 

образователната работа в детската градина. Чрез него се постига 
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възпитаване на емоционално – положително отношение към 

природата, правилно ориентиране в растителния и животински 

свят и формиране на предпоставки за целесъобразна жизнена 

дейност в него, изграждане на основите на екологична култура, 

формиране на наблюдателност и любознателност, установяване на 

емоционално – значима практико – изследователска активност 

като характеристика на детската личност. 

 Всяко дете е неповторима индивидуалност. Целта на 

възпитателното взаимодействие е развитието на детето, талантите, 

умствените и физическите му способности, чрез насочване на 

индивидуалната динамика и търсене на единство и хармония във 

физическото, умственото, духовното, нравствено и социално 

развитие. 

 Възрастните, респективно педагозите, трябва да осъзнаят 

истината за значението на екологичната култура на децата. 

Малките могат да израстнат сигурни приятели на природата само 

тогава, когато са убедени в ценността на всичко живо и неживо в 

нея. Целесъобразно е да се организират наблюдения за 

запознаване с природната среда, основното изискване, към които 

е да бъдат разнообразни, интересни и изпълнени с преживявания, 

стимулиращи децата като активни съзерцатели. При допира с 

природата те получават знания за взаимовръзката между 

растителния и животински свят, осмислят разнообразието от 

природни явления и форми, навлизат в тайния свят на 

закономерните проявления на живота.  

 На децата от предучилищна възраст трябва да се показва 

последователността в развитието на живата и неживата природа, и 

зависимостта от сезонните фактори на външната среда. Те трябва 

да  общуват с природата и да я опознават като всяко дете се 

ръководи правилно и компетентно от възрастните. Периодът на 

ранното общуване е от съществено значение за физическото и 

психичното детско развитие и  емоционално благополучие. При 
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екскурзиите и разходките трябва да има време за организиране на 

свободни занимания. Децата се оставят да потичат, да се 

разхождат, да наблюдават. Намесата на учителя трябва да бъде 

дискретна, непринудена и дозирана. На малкото дете, което няма 

знания и опит, е необходимо да се покаже красотата на природата 

и нейното многообразие. Така ще се стигне до желания резултат, 

свързан с обогатяване на речника, развиване на интелекта, 

въздействие върху цялата личност на детето. 

 В резултат на системната педагогическа работа децата ще 

осмислят и друга закономерност, а именно, че хората и природата 

са тясно свързани и не могат да съществуват отделно, че трябва да 

се полагат усилия за съхраняване чистотата на природната среда. 

Децата ще осъзнаят обществената значимост на човешкия труд в 

природата, и по този начин ще се възпита у тях желание за 

участие в него.  

 Формирането на начална екологична култура у децата може 

да се реализира при наличието на стабилна природозащитна 

подготовка на педагога. Това предполага добри резултати в 

работата. Само убеденият в значимостта на екологичния проблем 

специалист може да формира у подрастващите трайна потребност 

от опазване на околната среда. Той трябва да откликне на 

желанието на децата да бъдат по – често сред природата. 

Отношението на личността към природата зависи от неговото 

съзнание, а екологичното съзнание се изгражда от неговото 

детство до края на живота му. Връзката човек – общество – 

природа има биологичен, икономически, политически, здравен и 

педагогически аспект на изследване. 

 Необходимостта от опазване, съхраняване, разумно 

използване и възпроизводство на природата поставя пред 

предучилищната педагогика нов и много актуален проблем – 

екологичното възпитание. В предучилищна възраст то е 

своеобразен, организиран процес на педагогическо въздействие, 
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насочен към конкретни цели – поставяне на основите на 

положително отношение на детето към природата, усвояване на 

знания за нея, изграждане на екологично мислене, екологично 

съзнание и естетически качества, овладяване на предхождащи 

начини на взаимодействие на подрастващите с природата. 

 При сложните взаимоотношения между човека и природата 

водещата роля е на човека. Той определя начините на използване 

и съхраняване на природната среда. Ето защо, в процеса на 

възпитаване на положително отношение към природата, детето 

трябва да бъде обект и субект на педагогическото въздействие. 

 Екологичното възпитание на децата не би било пълноценно, 

ако в процеса на обучение не ги включваме в практическата 

дейност, като ги научим как да преобразуват природния свят така, 

че той да става по – красив и да остане съхранен.  Категорично 

може да се твърди, че обучението в детската градина, съобразено 

и отговарящо на определени възрастови изисквания гарантира 

успешното възпитание на положително екологично отношение у 

децата от предучилищна възраст към околната среда. Нейните 

особености налагат възпитателно – образователната работа с 

децата по запознаване и опазване на околната среда да се 

извършва комплексно, в единство с другите задачи на 

педагогическия процес. Основният ръководен принцип трябва да 

бъде екологичният принцип за неразривната връзка на живия 

организъм със заобикалящата го среда. Децата трябва да осмислят 

зависимостта на растенията от факторите на външната среда – 

светлина, топлина, влага, почва, хранителни вещества. 

Правилното им насочване към наблюдаваните обекти и 

създадения навик за самостоятелност имат за цел да повишат 

интереса към природата и да изградят  навици за опазване на 

растенията и животните, да повишават любознателността си до 

стремеж да се използва миналият опит за разкриване на природни 

явления и причинните връзки между тях. Обогатените 
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естетически впечатления стимулират творческата активност на 

децата и постепенно се формира потребност от контакт с 

природата. Трудовата дейност в природния кът и зоокъта им дава 

възмoжност практически да се убедят в благотворното влияние на 

човека върху природата, да се обогатят със знания за растенията и 

животните, да овладяват трудови умения и навици, които 

формират положително отношение към природата и труда, да 

усвояват нравствени правила за общуване с природните обекти. 

Екологичното възпитание не трябва да е нещо специално или 

натрапено. Подходящата среда в къщи, личният пример и 

обясненията ще направят екологичното поведение най – 

естествено и лесно. Децата са като бяла книга, като попивателна. 

Те са жадни за знания, състрадателни, обичат да имитират и да са 

полезни. Това прави възпитанието лесно, но в същото време и 

много отговорно. 

 Глобалният характер на екологичните проблеми на 

съвременния етап създава условия да се заговори за 

„екологизация” в много области от сферата на човешката дейност. 

За нея се говори в детската градина, защото е жизнено важно 

екологичното мислене да стане неразделна част от мисленето на 

младото поколение. Това разбиране трябва да бъде основа на 

висшите училища за екологична подготовка на учителите, на 

които принадлежи важната роля в работата сред подрастващите 

поколения в областта на екологията и опазването на природната 

среда.  

 Нарастването на екологичните опасности диктува 

необходимостта от екологизация на учебното съдържание във 

всички образователни степени, защото съвременното образование 

трябва да създава теоретични предпоставки и условия за 

хармонизация на взаимоотношенията „човек-общество-природа”. 

 Пълноценнното използване на жизнено важните иновации в 

областта на образованието е ключова, етична, икономическа и 
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стратегическа задача, чието изпълнение пряко влияе за 

формирането на екологичната грамотност на личността. 

 Екологичната криза в световен мащаб изисква от 

екологичното образование и възпитание: 

 разбиране, че човекът е част от природата, чието 

предназначение е умението да познава законите, според 

които живее и се развива природата и в своите постъпки да 

се ръководи от тези закони; 

 разбиране на необходимостта за запазване на 

многообразието на живота; 

 разкриване същността на протичащите екологични 

катаклизми; 

 разбиране на съвременните проблеми на екологията и 

осъзнаване на тяхната актуалност както за цялото 

човечество, така и отделно за всеки човек; 

 лично участие в решаването на екологичните проблеми. 

 Екологичната култура се разглежда като многокомпонентна 

структура. Тя е интегративно и най-важно качество на личността, 

отразяващо психологическата, теоретичната и практическата 

готовност  на човека отговорно да се отнася към околната среда, 

способността на човека да използва своите знания и умения в 

практическата си дейност и характеризира особеностите на 

екологичното съзнание, поведение и действия на човека при 

взаимодействието си с природата. Тя се проявява като ниво на 

поведение на личността в природата и включва: 

 хармонично развитие на човека и природата като висша 

ценност и самосъзнаването на човека като съставна част на 

природното съобщество; 

 човешкият разум е даден не за привилегия над природата, а 

за допълнителни задължения към природата; 

 традиционното въздействие на природата трябва да се 

замени с взаимодействие; 
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 признаване на екологичния императив, основан на 

нравствения императив, т.е. правилно и разрешено е това, 

което не нарушава съществуващото в природата екологично 

равновесие; 

 етичните норми се прилагат еднакво както при 

взаимодействията между хората, така и при 

взаимодействието с природния свят; 

 природозащитната дейност на човека и обществото е 

насочена към опазване на природата и човека в нея като 

неразделна част. 

 В контекста на съвременните глобални проблеми 

екологичната култура на глобализиращото се общество е 

онтологичен като специфичен способ на битието в съответствие с 

принципите на коеволюцията, гносеологичен като съвкупност от 

екологична информация, екологично интердисциплинарно 

образование, аксиологичен, на чиято основа са поставени 

екологическата идеология, праксеологичен като дейност в 

екологичната сфера на глобализиращото се общество компонент. 

 В съвременното глобализиращо се общество нараства 

ролята на екологичната информация като гносеологичен 

компонент на екологичната култура, която се разширява, 

синтезира знания за взаимодействие на природата и обществото 

на всички нива – от индивидуалното до глобалното, помага да се 

създаде общо разбиране за света, да се съставят и приемат 

колективни решения, насочени към предотвратяване на 

екологичната криза като по този начин изпълнява координираща 

роля. Съвременните технологии придават на екологичната 

информация планетарен характер. 

 Новото екологично съзнание позволява взаимодействие с 

природата на основа разбиране на нейните закони, 

сътрудничество с природата, а не управление. 

 В условията на формиране на единно културно 
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пространство и универсализация на ценностите на глобалната 

информационна култура, екологичното, интердисциплинарно 

образование е глобално биосферно образование, което: 

 формира разбирането на човека за себе си и истинската си 

роля в света, в който живее; 

 променя мотивите на човешкото поведение на основата на 

експертно екологично знание и професионална 

компетентност; 

 идентифицира реалните последствия от дейността в дадена 

историческа ситуация на основата на разглеждане на 

действителността във виртуалната реалност; 

 може да направи осъзнат избор на метод в съответствие с 

принципите на хомеостаза и коеволюция. 

 Съвременното общество осъзнава необходимостта от 

промени във взаимоотношението между природата и обществото, 

като промените трябва да започнат с изменение на целия начин на 

живот на хората на планетата. 

 В глобален контекст екологичното образование днес се 

разглежда като ключова, централна част в широкото обществено 

движение за оптимизиране използването и опазването на 

природата и постигане по-устойчиво развитие на отделните 

страни и на света като цяло. 

 Екологичните проблеми са глобални и засягат цялото 

човечество. Ето защо, съвременното разбиране за формирането на 

човешката личност, нейните многостранни отношения с външния 

свят е изключително важно както за развитието на новите 

отношения с природата и социалната среда, така и за осъзнаването 

на мястото на всеки човек в общата научна картина на света. 

 Един от основните проблеми на съвременното общество и 

мотиви за съвременната политика е въпросът за опазването и 

бъдещето на живота на нашата планета. В резултат на бурното 

развитие на цивилизацията се наруши екологичното равновесие в 
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природата, възникнаха сложни икономически и социални 

проблеми пред човечеството. Консумативното и комерсиално 

отношение към природните дадености ни лишават от вода, въздух 

и земя. Затова екологичният проблем не е просто проблем за 

замърсяването на околната среда. Той прераства в проблем на 

преобразуване на общочовешките усилия за възстановяване на 

равновесието в природата, за  „излекуване” на нанесените й рани. 

 Възниква необходимост от формиране и развиване на 

екологосъобразно поведение у хората. Това от своя страна 

предполага нов подход: 

 разбиране сериозността на екологичния проблем; 

 запознаване с неговата същност; 

 изграждане на необходимата мотивация и готовност за 

преодоляването му; 

 овладяване на система от конкретни дейности.  

 Нарастването на ролята на екологията засяга и отношението 

й към явления от социалния и културния живот. Вече се говори за 

екология на социалните взаимоотношения. В по-широк смисъл тя 

се отнася до опазване на всички природни дадености и културни 

придобивки, до всичко, създадено от човека и свързано с него. 

Неусетно прониква и в нравствените взаимоотношения, за да 

подчертае ползата от моралната чистота за телесното и душевното 

здраве на човека.  

 Безспорно екологията придобива и хуманитарни измерения. 

Тя се свързва и с педагогиката, доколкото разумното отношение 

към природата трябва да се възпитава. 

 Особено остри и неотложни проблеми пред екологията и 

екологичното възпитание поставя нашето време във връзка със 

съвременното развитие на народното стопанство. Пасивното и 

безотговорно отношение към застрашаващите процеси означава 

непростимо примиряване. У младите липсва възпитанието на 

чувство за отговорност към околната среда, липсва естетическо, 



16 

 

интелектуално и културно отношение към природата. Всичко това 

налага един нов подход към проблемите на грижовно житейско 

отношение към природата. Това е повеля на нашето време, която 

идва и като завет от миналото.   

 Детските градини като част от общността имат уникалната 

възможност да играят главна роля при екологичното възпитание. 

То не е модно увлечение, а закономерно възникнало 

педагогическо явление, свързано с наложителното изискване да се 

поддържа равновесие в природата, което е решаващо за запазване 

на телесното и духовното здраве на човека. Наред със 

законодателните мерки е нужно да се повишава и екологичната 

култура на всеки, като се обърне внимание на децата от най-ранна 

възраст, защото екологичното възпитание е възпитание за 

оцеляване на живота. Преструктурирането на учебното 

съдържание, използването на нови методи и средства, 

ориентирани към включване на децата в дейности с екологична 

насоченост, ще направят подрастващите съпричастни към 

проблемите на съвременното общество и ще създадат гражданско 

съзнание у тях.  

 Интензивното глобално замърсяване на биосферата 

предизвиква нарушаване на механизма на самовъзстановяване и 

саморегулиране в екосистемите като се нарушава екологическото 

и динамичното равновесие в заобикалящата ни природна среда. 

Това задължава човечеството внимателно да следи и контролира 

въздействието на своята дейност върху отделните компоненти на 

биосферата. Съобразяването на човешката дейност с обективно 

действащите екологически закони се явява научна основа за 

екологизация на учебното съдържание във всички образователни 

степени и екологизация на индустриалното производство, защото 

екологизацията на индустриалното производство, на науката и на 

цялостния живот на човека поставя необходимостта от 

установяване на нов тип отношения между обществото и 
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природата. 

 Международното сътрудничество е водещ принцип, 

необходимост, гарантираща едно добро икономическо, социално 

приемливо и екологично устойчиво развитие. В образователната 

политика на Европейския съюз през последното десетилетие 

екологичните знания, ценности и поведенчески модели заемат 

съществено място в общата схема на учебно – възпитателния  

процес и стават неразделна част от учебната програма във всички 

видове и степени училища. Екологичното направление се 

превръща в едно от основните измерения на съвременната 

образователна подготовка. 

   Днес особено актуален е проблемът за състоянието и 

тенденциите, свързани с екологизацията на образованието в 

новите условия като съществен показател за иновативния 

потенциал и социалната релевантност на образователните 

институции. Проникването на екологичния критерий във всички 

форми на човешка дейност като нов подход към решаването  на 

екологичните проблеми прави неотложна необходимостта от 

развитие на адекватна екологична култура. 

 Усвояването на екологични и етични норми, ценности и 

отношения в предучилищна възраст е целесъобразно, поради 

промените в начина на взаимодействие на развиващата се личност 

със заобикалящата 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. Тези процеси поставят пред педагозите 

въпроса за същността на ефективното екологично образование и 

възпитание – цел, структура, форми, средства. В тази посока в 

предучилищната педагогика все по-често се търсят алтернативни 

педагогически технологии. Планирането, организирането и 

провеждането на съвременното обучение в интерактивна 

образователна среда е необходим избор, гарантиращ 
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ефективността на образователния процес без да се отричат 

предимствата на традиционния педагогически подход, при който 

учителите изцяло поемат отговорността за учебния процес. За 

целите на устойчивото развитие е необходимо да се даде 

възможност и свобода на детето да поеме своята част от 

отговорността, да бъде активно и да взаимодейства с възрастните, 

да търси и предлага решения, да твори. Така то взема 

равноправното си място в организацията и провеждането на 

познавателния процес, в който е главно действащо лице. 

Нарастването на екологичните опасности диктува необходимостта 

от екологизация на учебното съдържание във всички степени на 

образование, защото съвременното образование трябва да създава 

теоретични предпоставки и условия за хармонизация на 

взаимоотношенията „човек-общество-природа”.  

 Глобалните екологични проблеми изискват въвеждане на 

екологично съдържание в учебните програми. Формирането на 

екологична култура изисква промени и иновации в системата на 

образование и въвеждане на екологичен компонент на всички 

нива и във всякакви форми. 

 Структорно дисертацията се състои от увод,  три глави, 

изводи, заключение, използвана литература и приложение. 

  В глава първа. Екологията като наука са представени 

основните екологични понятия, възникването на екологичните 

проблеми. Специално място е отделено на предмета на екологията 

и мястото й сред другите науки. 

 В глава втора. Екологично образование и възпитание са 

представени  подробно формите, направленията и методите на 

екологичното образование и екологичното възпитание. Направен 

е подробен анализ на формирането на екологична култура в 

предучилищна възраст. 

 В глава трета. Модел на педагогическа технология за 

екологизация на учебното съдържание в предучилищна възраст е 
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представен самият модел, разработен в съответствие с 

Държавните образователни стандарти, както следва: 

 Идеята за разработване на такъв модел е следствие от 

констатациите, че съществува дефицит в знанията на 

учителите за екологизация на учебното съдържание в т.ч. и 

за екологичните понятия в детската градина.  

 Технологията се реализира по рефлексивен подход и 

стимулира формирането на начална екологична култура у 

малките деца. 

 

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ С 

ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ. 

 Анкетното проучване е проведено сред 79 учители в 

детските градини в гр. Шумен. 

 Резултатите са представени в табличен (Таблица1) вид и под 

формата на диаграми (Диаграма 1 – 12) 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Резултати от проведеното анкетно проучване сред 79 

учители от детските градини в гр. Шумен. 

 

Брой анкетирани: 79 

Въпрос  

№  
да (брой) Да (%) не (брой) не (%) Всичко 

1 72 91.1 7 8.9 79 

2 74 93.7 5 6.3 79 

3 45 57.0 34 43.0 79 
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4 58 73.4 21 26.6 79 

5 42 53.2 37 46.8 79 

6 69 87.3 10 12.7 79 

7 22 27.8 57 72.2 79 

8 70 88.6 9 11.4 79 

9 50 63.3 29 36.7 79 

10 64 81.0 15 19.0 79 

11 77 97.5 2 2.5 79 

12 21 26.6 58 73.4 79 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 1: Дефинирайте  понятието „отпадък“. 

Отговори Брой анкетирани Процент (%) 

Да 72 91.1 

Не 7 8.9 

Общо 79 100 
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Въпрос 2: Рециклират ли се „зелените стъкла“? 

Отговори Брой анкетирани Процент (%) 

Да 74 93.7 

Не 5 6.3 

Общо 79 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 3: Познавате ли концепцията за устойчиво развитие на 

РБългария и кой е основният приоритет в нея? 

Отговори Брой анкетирани Процент (%) 

Да 45 57.0 

Не 34 43.0 

Общо 79 100 
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Въпрос 4: Кои от следните газове са „парникови газове“ 

(подчертайте): CO2, SO2, CH4, O3, N2O, H2S, CO, O2, N2, H2, F2, 

SO3, N2O5, N2O3, NH3? 

Отговори Брой анкетирани Процент (%) 

Да 58 73.4 

Не 21 26.6 

Общо 79 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 5: Всички ли пластмасови отпадъци се рециклират? 

Отговори Брой анкетирани Процент (%) 

Да 42 53.2 

Не 37 46.8 

Общо 79 100 
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Въпрос 6: Кой е най-широко разпространения метод за 

намаляване на количеството на отпадъците? 

Отговори Брой анкетирани Процент (%) 

Да 69 87.3 

Не 10 12.7 

Общо 79 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 7: Ксенобиотици ли са „хранителните добавки“? 

Отговори Брой анкетирани Процент (%) 

Да 22 27.8 

Не 57 72.2 

Общо 79 100 
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Въпрос 8: До какви увреждания на човешкия организъм водят 

ГМО?  

Отговори Брой анкетирани Процент (%) 

Да 70 88.6 

Не 9 11.4 

Общо 79 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 9: Дефинирайте понятието „киселинни дъждове“. 

Отговори Брой анкетирани Процент (%) 

Да 50 63.3 

Не 29 36.7 

Общо 79 100 
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Въпрос 10:  Кои от следните метали са токсични: Hg, Pb, Cu, Cd, 

Al, Zn, Au, Ag, Ni, K, Na, Ca, Mg? 

Отговори Брой анкетирани Процент (%) 

Да 64 81.0 

Не 15 19.0 

Общо 79 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 11: Целта на екологичното възпитание е: 

Отговори Брой анкетирани Процент (%) 

Да 77 97.5 

Не   2  2.5 

Общо 79 100 
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Въпрос 12: Екологичната криза е: 

Отговори Брой анкетирани Процент (%) 

Да 21 26.6 

Не 58 73.4 

Общо 79 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализът на отговорите на въпросите за оценка на 

социално-екологичната грамотност от детските учители показва 

следното: 

 Отговорите на първи въпрос показват, че понятието 

„отпадък” владеят почти всички анкетирани учители (91,1%). 

 Отговорите на втори въпрос показват, че знанията за 

рециклиране на отпадъците са на необходимото ниво (93,7%). 

 Странно, но факт е, че само (57%) от анкетираните детски 

учители познават Концепцията за устойчиво развитие на 

РБългария. 

 Сравнително висок е делът на учителите, които не познават 

„парниковия ефект” (73,4%), което буди недоумение като се има 

пред вид, обширната информация дори в медиите по този въпрос. 

 Не се познава в достатъчно висока степен рециклирането на 

пластмасовите отпадъци (53,2%). 
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 Сравнително добри са резултатите, свързани с методите за 

намаляване на количеството на отпадъците (87,3%). 

 Резултатите по седми въпрос показват, че понятието 

„ксенобиотици” не се познава в средата на детските учители. 

Верните отговори са само (27,8%). 

 Резултатите от анкетата показват, че вредните ефекти на 

ГМО върху човешките организми са познати на анкетираната 

учителска гилдия (88,6%). 

 Буди недоумение резултатът от непознаването на понятието 

„киселинни дъждове”. Само (63,3%) правилно са дефинирали и 

обяснили понятието, което е популярно след всички слоеве на 

обществото. 

 В недостатъчна степен се познават токсичните метали 

(81,6%). Този факт предполага по-скоро непознаване на основните 

замърсители на биосферата. 

 Приятно впечатление правят отговорите на единадесети 

въпрос, които доказват че детските педагози владеят понятието 

„екологично възпитание” и добре познават целите му (97,5%). 

  Необясними са резултатите по дванадесети въпрос. Само 

(26,6%) от анкетираните познават понятието „екологична криза”, 

независимо, че същата ежедневно се коментира в съвременното 

общество и е обект на особено управленско и медийно внимание. 

 В заключение може да се направи извода, че по отношение 

на социално-екологичната грамотност на детските учители има 

още какво да се желае. 

 В тази връзка актуалността на настоящия дисертационен 

труд е очевидна. Това се вижда и от задачите, касаещи 

педагогическата технология и учебното помагало за екологизация 

на учебното съдържание в предучилищна възраст. 

 Резултатите показват, че социално-екологичната грамотност 

на детските педагози изисква предлагане на допълнителна 
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информация за педагогическо взаимодействие в детските градини 

с цел формиране на начална екологична култура. 

 Педагогическото взаимодействие в предучилищното 

образование е основен социално-психологически механизъм за 

ефективна реализация на възпитателно-образователните цели. 

Преди всичко то се определя като социален тип взаимодействие с 

оглед на различните социални позиции на субектите, участващи в 

него. Възпитателят чрез педагогическите си функции демонстрира 

и задава нови поведенчески модели на детето, което в тази 

възраст няма точно диференцирана социална роля. Правилата на 

взаимодействие възпитател-дете са социално-нормативно 

регламентирани и се явяват мощен регулатор в осъществяване на 

разнообразни педагогически ситуации, съставящи процеса на 

взаимодействие. 

 Отчитайки педагого-психологическите особености на 

детето, формирането на начална екологична култура изисква  

добре премерена симбиоза дете-родител-учител. Това предполага 

прецизен подбор на подходите, принципите и съдържанието на 

многообразните форми на педагогическо взаимодействие. 

 В процеса на екологично възпитание се включват 

възрастовият, информационният, интегралният, ситуационният и 

игровия подходи. Осъществяването на посочените подходи се 

съчетава със спазването на принципите на хуманност, 

интегралност и системност, на енциклопедичност, на 

семиотичност. 

 

МОДЕЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 

ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО СДЪРЖАНИЕ. 

 Педагогическото взаимодействие в съвременното 

предучилищно образование се реализира чрез ситуациите като 

организационна форма. За основна форма се приема проблемната 

педагогическа ситуация.  
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 Екологизацията на учебното съдържание в предучилищна 

възраст  има за цел: 

1. Осмисляне на достъпни причинно – следствени връзки и 

зависимости между обекти и явления от живата и нежива 

природа. 

2. Изграждане на предпоставки за адекватно поведение 

спрямо проявите на “живото” като основа за екологична култура и 

природозащитно поведение. 

3. Възпитаване на познавателни умения за адекватно 

ориентиране в природната среда – начини за осведомяване и 

саморегулиране при предвиждане на измененията в 

неблагоприятни условия и изпреварващи реакции за предпазване 

от бедствия. 

4. Възпитаване на способност за съпреживяване на 

красотата на естествената среда  и възприемането й като като 

ценност. 

 Всяка една от тези цели е конкретизирана за различните 

възрастови групи. 

 

За 3–4-годишните деца: 

1. Възприемане на природни обекти и предмети от близката 

среда. 

2. Систематизиране на нагледни признаци за типични 

особености на растения  и животни. 

3. Стимулиране на перцептивните действия при сравняване 

на конкретни признаци. 

4. Усъвършенстване на сензорните еталони чрез 

вариативно разглеждане и обследване на обекти. 

5. Съсредоточаване на вниманието и възпитаване на 

умения за наблюдаване на животни и растения. 

6. Възпитаване на положителни емоционални реакции при 

среща с живото. 
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За 4–5-годишните деца: 

1. Изграждане на представи за конкретни обекти, процеси и 

явления от живата и нежива природна среда и тяхното 

систематизиране. 

2. Усъвършенстване на уменията за проследяване на 

растежа и развитието през определен сезон. 

3. Схващане на промените на условията на сезона като 

причина за изменение на реакциите на “живота”. 

4. Формиране на позиция за съхраняване и опазване на 

природата, стимулиране положителни емоции и споделена 

отговорност.  

5. Възпитаване на отговорност към факторите за живот в 

околната среда. 

6. Утвърждаване на норми за спазване на правила за 

безопасно поведение при природни бедствия. 

7. Развиване на комбинативни способности у децата за 

работа с различни природни материали.  

 

За 5–6-годишните деца:  

1. Откриване на нагледни и съществени промени в 

природата, връзки и зависимости. 

2. Активизиране на  практико-изследователска и 

преобразуваща дейност на обекти от природата в естествена среда 

чрез експерименти и нагледно моделиране. 

3. Проследяване на сезонните промени на растения и 

животни в сравнителен план (най-малко в два сезона). 

4. Създаване на предпоставки за любознаталност и 

познавателен интерес. 

5. Възпитаване на критичност към проявите на нарушаване 

на правото на живот в природната среда. 
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6. Систематизиране на умения и способности за активно 

опазване на близката среда от неблагоприятни фактори. 

7. Създаване на предпоставки за природолюбие и 

изразяване на отношение към красотата на природата в приложно-

продуктивен и художествен план. 

 

За 6–7-годишните деца: 

1. Усъвършенстване на възприятията и представите за 

живата и неживата среда. 

2. Опериране с обобщени представи и понятия за природни 

обекти и овладяване на практически и познавателни умения за 

ориентиране в природната среда. 

3. Осмисляне на принципа за съхранение и вариативност в 

представителите на „живото“ в близката среда. 

4. Осигуряване на стратегии за разглеждане, наблюдаване, 

обследване и моделиране на природни предмети и обекти от 

близката среда. 

5. Систематизиране на умения и способности у децата за 

работа с различни природни материали.  

6. Разбиране смисъла на човешката дейност в природната 

среда  и готовност за действено практикуване на екологосоциален 

опит. 

7. Защитаване правото на живот и неговото съхраняване. 

 

 В детска градина „Латинка” за всяка една от възрастовите 

групи има разработени програми за обучение, отнасящи се до 

тяхното екологично образование. Темите съответно са в сферата 

на растителния, животинския свят и природните явления. 

 На първо място като основен метод за изследване 

социалната и познавателна компетентност на 3 – 7 - годишните 

деца, относно природата и екологията се използва беседата. 
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 Беседата за опознаване на природата е една добра 

възможност за изява на детето, за изказване на мнение, за 

споделяне на преживявания, за утвърждаване на позитивно или 

негативно отношение към околната среда. Беседата за опознаване 

на природата има качеството да провокира детето за активна 

познавателна дейност, да изведе на преден план посредством 

педагога непознатото, неизвестното, неясното познание, чрез 

което да се обогати познавателния опит и екологична култура на 

детето. Чрез беседата детето има възможност за упражняване във 

формулиране и поставяне на въпроси, в търсене и откриване на 

данни, факти и доказателства за изказване на адекватни отговори.  

 Друг много важен елемент, сериозно застъпен в областта на 

екологичното образование, възпитание и култура на децата е 

туризмът. 

 Туризмът, особено ходенето и игрите сред природата, все 

повече са очертават като привлекателно, интересно и лесно 

приложимо средство за комплексно въздействие върху децата. 

Туристическата дейност в своето многообразие е достъпна за 

децата от всички възрастови групи и се практикува през всички 

сезони на годината. Разходките, излетите, походите, 

туристическите празници и екскурзии в детска градина „Латинка” 

се провеждат по туристически маршрути, които се избират 

свободно в съответствие с конкретните задачи. Физическото 

натоварване на децата се дозира и активно се използват 

естествените природни фактори за закаляване на детския 

организъм и за повишаване на неговите съпротивителни 

способности към заболявания. Чрез туризма децата задоволяват 

своите екологични, културно-познавателни, емоционално-волеви, 

естетически, двигателни, приложни,  и други потребности. При 

общуването си с природата децата разнообразяват емоционалните 

си преживявания, обогатяват се с нови усещания, възприятия и 

представи за заобикалящата ги действителност, развиват 
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въображението си и вниманието си. Изкачването и слизането по 

склонове, преодоляването на естествени препятствия, 

придвижването край рекички, в гора и по поляни развиват у 

децата наблюдателност, толерантност и взаимопомощ, както и 

основните физически качества-бързина, сила, ловкост, 

издъжливост и гъвкавост. Едновременно със свободата на 

мисълта и действията по време на излет или поход децата 

усвояват основните навици за самоорганизация и 

самодисциплина, за опазване на околната среда. 

 При общуването си с природата децата се докосват до 

различни предмети, скали, дървета, горски плодове, растения, 

наблюдават птиците и животните. Всичко научено  децата 

пресъздават в трудово-конструктивната си дейност. 

 Туристическата дейност на децата е тясно свързана с 

предаването на екологични знания и формирането на правилно 

отношение към природата и действията насочени към опазването 

и поддържането на природната среда. При туристическите походи 

и лагери, състезанията с елементи на ориентиране, специфичните 

туристически дейности децата решават конкретни, екологични 

задачи по самостоятелен път. 

 Основните форми на туристическа дейност в детските 

градини са: разходките, излетите, походите, екскурзиите, 

туристическите лагери, туристическите празници, игри с елементи 

на ориентиране и др. 

 В детската градина, разходката е ежедневна форма на 

работа, с която се решават различни възпитателни, познавателни и 

оздравителни задачи. Теорията и методиката на физическото 

възпитание разглежда разходката като най-елементарна и 

достъпна форма на туризма, която не изисква особена 

предварителна подготовка, екипировка и съоражения, физическа 

подготовка и техника. В зависимост от възрастта на децата 
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разходката може да има продължителност от 30 до 70 минути и се 

осъществява изцяло сред природата. 

 Излетите се  използват придимно за активен отдих на децата 

сред природата. Придвижването е по предварително определен 

маршрут, а игровата дейност - на удобна поляна. В зависимост от 

задачите и атмосферните условия времетраенето на излета е от 90 

до 240 минути. 

 Походът е преминаването по по-дълъг маршрут в равнина 

или пресечена местност. В зависимост от характера на терена 

придвижването е в колона по един или групово, с редуване на 

ходене и почивка.  

 Екскурзията като форма на туризъм преследва предимно 

познавателни цели  и най-често се осъществява с превозно 

средство.  Екскурзиите с превозно средство, които организират от 

детската градина се съчетават с ходене и игри сред природата. 

 Туристическите лагери представляват многодневно 

стационарно пребиваване на децата в туристическа хижа или дом 

за отдих. Туристическите лагери са летни и зимни. Режимът в 

такъв лагер включва участие в туристически или други 

двигателни дейности, разходки и походи. Поради значителното 

времетраене (7-10 дни) се създават възможности за успешно 

овладяване на широк кръг специфични туристически знания, 

умения и навици, по-пълно запознаване с околната среда и 

природата, формиране и развиване на ценни личностни качества, 

както за постигане на добър здравнопрофилактичен ефект. 

 Сред природата се реализират и туристически празници, 

които често пъти се съчетават с игри и състезания и придобиват 

характер на спортно-туристически празник. Празникът се 

посвещава на познати събития и герои. Протича по предварително 

подготвена програма.  

 Игрите с елементи на спортно ориентиране включват 

придвижване по местността с ходене и бягане, откиване на 
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предварително поставени знаци (ориентири) с помощта на 

рисунка (схема) на местността, която всяко дете получава на 

старта и използва по време на придвижването. Игрите с елементи 

на ориентиране в местността са достъпни за децата в трета и 

четвърта групи. Игрите са отборни, като всеки отбор се състои от 

две или три деца. Участието в тези игри развива физическите 

качества и мисловната дейност на децата, формира 

наблюдателността, съобразителността, паметта, вниманието и 

взаимопомощта. 

 Туристическата дейност при всичките форми на 

осъществяването си  предизвиква различни по сила 

преживявания, съпроводена е с многообразие, вариативност и 

комплексност на усещанията, възприятията и представите. Тя 

предоставя възможности за проява на личностна активност, за 

самоорганизация и самоуправление, за лична проверка и 

затвърдяване на знанията, уменията и навиците. Психичните 

процеси възникват главно под влияние на природните фактори. Те 

въздействат на детето самостоятелно или едновременно, като 

взаимодействието между тях само в отделни случаи е 

балансирано.  

 Интеграцията на туризма с отделните раздели на дейност в 

детска градина „Латинка” има двупосочно влияние. От една 

страна, разнообразява средствата и методите за по-ефективно 

осъществяване на възпитателните задачи, а от друга страна, се 

обогатява съдържанието на туристическа дейност и се разширяват 

нейните възможности за благоприятно въздействие върху 

подрастващите. 

 Екологичната култура на децата от най-ранна възраст е 

приоритет за детската  градина. Това налага в нея постоянно да се 

работи в посока на усъвършенстване на екологичното 

образование и възпитание. 
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 Важно е да се обърне внимание на децата от най-ранна 

възраст на въпроса с разделното събиране на отпадъци с цел да 

разберат значението и да усвоят правилата на разделно събиране, 

както и да придобият съответни навици. В тази връзка децата 

могат да се подготвят различни игри, които имат за цел да ги 

научат как се сортират отпадъци. Дидактичната игра с 

образователно и възпитателно съдържание трябва да  провокира 

децата да осъзнаят, че от природата трябва да се потребява по-

разумно и всеки да внимава какво оставя след себе си, където и да 

се намира. Би било уместно в тази инициатива да бъдат 

привлечени и родителите на децата, за да могат и те да участват в 

този възпитателен процес. 

 Драматизациите по приказки, свързани с природата и 

околната среда също са добра възможност за детето да придобие 

навици и да повиши своята екологична култура.  

 Работата в тази посока би имала своите положителни 

резултати върху детето, защото дългата подготовка за 

драматизацията кара децата да разсъждават и да осмислят 

поведението на героите, да запомнят поуката и да си изградят 

екологосъобразен модел на поведение. 

 Включването на децата в инициатива за почистване на 

двора на детската градина рано през пролетта е добра възможност 

за повишаване на тяхната съпричастност и грижа към средата, в 

която се намират. Превръщането на тази инициатива в традиция 

за детската градина ще обогати допълнително образователната 

програма, в областта на екологията.  

 Екологизацията на учебното съдържание се извършва на 

базата на общите цели на образователното направление „Околен 

свят”. 

 Близката за детето среда е естествената основа за схващане 

на най-значимите норми на поведение, дейност и живот в света, 

които демонстрират природо-социалното единство. Чрез 
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образователното направление се реализира педагогическо 

взаимодействие, насочено към социализиращите процеси – 

изграждане на адекватна представа за окръжаващата близка 

социална среда, придобиване на култура на поведение, социални 

умения за общуване и самостоятелна детска игрова дейност като 

предпоставки за готовността за училище.  

 В тази възраст детето избира какво ще разгледа и ясно 

показва какво все още не привлича вниманието му. Затова и 

„картината за света“ на всяко дете е несъвършена и непълна – тя е 

резултат от учудване, но същевременно и от систематизиране на 

опита чрез педагогическите ситуации, чрез които опознава ярки и 

емоционално привлекателни обекти и предмети. 

 Приоритет на направлението са социалните умения, които 

да се трансформират под влияние на когнитивните умения при 

опознаването на света. Цялостният характер на преживяванията се 

изменя под въздействието на специфичното придобиване на 

социален опит в педагогическите ситуации и в самостоятелната 

игрова дейност. Дейностите по образователно направление са 

подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко 

дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в 

собствените му възможности.  

 Целите на направлението са свързани с разнообразни 

начини за успешно свързване с другите. Партнирането на учителя 

е изградено върху емоционалните отношения с децата, 

предполагащо позитивното настроение и искрената радост от 

съвместната дейност. Обемът на съдържанието по 

образователното направление включва конкретни представи и 

умения за околния свят, систематизирани в четири образователни 

ядра: 

 Самоутвърждаване и общуване с околните. 

 Социална и здравословна среда. 

 Светът на природата и неговото опазване. 
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 Културни и национални ценности. 

Очакваните  резултати са посочени в таблица 2.  

 

Таблица 2. Очаквани резултати  в образователно направление 

„Околен свят” по Държавните образователни стандарти. 

 

Образова

телно 

ядро 

Първа 

група 

Втора 

група 

Трета 

гупа 

Четвърта 

група 

Социална 

и здраво-

словна 

среда 

Различава 

сградите 

на дома и 

на 

детската 

градина 

  

Разбира 

функциите и 

предназначе

нието на 

предмети, 

които 

ползва 

ежедневно 

Разбира 

предназна

чението на 

обществе-

ни сгради 

в близка 

среда 

(поликли-

ника, 

училище, 

поща, 

театър, 

парк, 

лунапарк) 

Има 

представи 

за 

училището 

– класна 

стая, 

обзавежда

не, учебни 

пособия, 

нужни на 

ученика 

 Споделя 

играчки и 

пособия с 

децата 

Опитва 

емоционал-

но да 

свърже 

желанията 

си с 

възможност

ите на 

другите за 

Обяснява 

адекватни 

норми на 

поведение 

спрямо 

познати и 

непознати 

за него 

лица 

Изразява 

своето 

право на 

избор и 

инициати-

ва сред 

другите 
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осигуряване

то им 

 Назовава 

игрови 

средства, 

роли и 

правила 

Комбинира 

игрови 

средства и 

материали 

за постигане 

на игрови 

цели 

Обяснява 

диференци

рано 

предназна

чение на 

игрови 

съоръже-

ния и 

материали 

за 

подвижни 

и щафетни 

игри 

Избира 

игрови 

действия 

съобразно 

особеност

ите на 

играчките, 

предмети-

те за игра 

и игровата 

ситуация 

 Знае 

правилата 

за 

пътуване в 

автомобил, 

като 

използва 

детско 

столче  

Показва 

познаване 

на 

правилата 

на 

пресичане 

на улица  

Показва 

познаване 

на правила 

за 

движение 

по 

улицата, 

по 

коридора, 

на 

ескалатора 

Разбира и 

демонстри

ра 

необходи-

мото 

различно 

поведение 

и спазване 

на 

правила, 

когато е на 

улицата, в 

заведение-

то за 

хранене, 

на мястото 

за отдих, 
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на мястото 

за 

развлече-

ние  

 Познава 

средства за 

хигиена и 

начини на 

използване

то им 

Назовава и 

спазва 

елементарни 

хигиенни 

правила и 

здравосло-

вен режим 

през деня 

Познава 

правила за 

собствена 

защита на 

здравето и 

за 

здравослов

но хранене 

Сравнява 

състояние 

на здраве и 

на болест 

  

 Познава 

професии, 

свързани с 

грижите за 

децата в 

детската 

градина 

Има 

представа за 

професиите 

на своите 

родители и 

това, че 

работят, за 

да са 

полезни и да 

се грижат за 

семействата 

си 

Има 

представа 

за 

професии 

от 

близкото 

му 

обкръже-

ние – 

образова-

ние, 

медицина, 

услуги и 

др.  

  

Разпознава 

професии 

от 

различни 

области и 

тяхното 

значение 

за живота 

на хората – 

строителст

во, 

сигурност, 

обществен 

транспорт 

и др. 

Светът на 

природа-

та и 

неговото 

Светът на 

природата 

и неговото 

опазване 

Описва диви 

и домашни 

животни 

(тяло и 

Описва 

начина на 

хранене на 

познати 

Има 

представа 

за 

промените 
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опазване неговите 

части) 

животни 

 

в 

поведение

то на 

някои 

животни в 

различнит

е сезони 

 Наблюдава 

в близката 

среда 

домашни и 

диви 

животни  

Познава 

основни 

жизнени 

потребности 

на животни 

от близката 

среда 

Пресъзда-

ва чрез 

модели 

животни и 

местооби-

таването 

им 

Свързва 

животните 

и техните 

природни 

семейства 

– ято, 

стадо, рояк 

и др. 

  Разбира 

необходимо

стта от 

грижи за 

растенията 

и животните 

Посочва 

грижите, 

които 

трябва да 

се полагат 

за 

растения и 

животни 

от 

близкото 

обкръже-

ние 

Обяснява 

природоза

щитната 

дейност на 

човека и 

грижите за 

чиста 

природна 

среда 

 Назовава 

плодове и 

зеленчуци 

Различава 

плодове и 

зеленчуци, 

като ги 

класифици-

Има 

конкретни 

представи 

за сезонни 

плодове и 

Разбира 

потребнос

тите на 

растенията 

през 
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ра в 

предметни 

игри по 

нагледни 

признаци 

зеленчуци  различнит

е сезони 

   Проявява 

желание да 

се грижи за 

растенията в 

природния 

кът и на 

двора 

Разбира 

нуждата на 

растенията 

от вода за 

развитието 

им и ги 

полива 

Назовава 

поне едно 

условие за 

живот и 

развитие 

на 

растенията 

  

 Назовава в 

природни 

картини 

метеороло

гичното 

време като 

слънчево, 

дъждовно, 

снежно 

Познава 

типични 

признаци на 

времето в 

природна 

местност и 

сезона 

(дъжд, сняг, 

град) 

  

Сравнява 

картината 

на времето 

чрез 

метеороло

гични 

промени в 

два сезона 

  

Показва в 

природен 

календар 

метеороло

гичното 

време и 

сравнява 

промени в 

сезона/мес

тността 

   Разпознава 

Слънцето, 

Луната и 

звездите в 

природни 

картини 

Познава 

някои 

правила за 

безопас-

ност при 

поледица, 

буря, 

Описва 

природоза

щитни 

инициати-

ви на деца 

и 

възрастни 
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  наводне-

ние, силен 

снегова-

леж и 

пожар 

по 

опазване 

на 

природата 

 

 Определянето на постиженията на децата се осъществява 

при непринудено възприемане на инструкцията под форма на 

позната за детето игрова дейност.  

 

Таблица 3. Рамкови изисквания за резултатите от обучението по 

екологично образование (съгласно Наредба №13  от 21.09.2016 г. 

на МОН) 

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Област на компетентност Знания, умения и отношения 

В резултат на обучението детето 

Вода, почва, въздух Описва значението на водата, 

почвата и въздуха за живота на 

хората, животните и растенията. 

Енергия и климат Има представа за естествените 

източници на енергия; 

 

Описва познати климатични 

промени. 

Биологично разнообразие Има представа за многообразието от 

растителни и животински видове; 

 

Назовава основни жизнени фактори 

за човека, животните и растенията. 

Потребление и отпадъци Умее да поддържа чистотата в 

близката среда и разбира нейното 

значение. 
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Общество и околна среда Познава правила за опазване на 

околната среда; 

 

Описва въздействието на някои 

човешки дейности върху природата. 

 

 Учителите насочват своите усилия към организиране на 

игрова дейност, която да стимулира детската любознателност, 

емоционалност, инициативност и творчество. Учителят осигурява 

подходяща игрова среда, както и игрови средства в съответствие 

с очакваните резултати по това образователно направление. 

 При провеждането на педагогическото взаимодействие 

учителите използват игровата дейност за постигане на 

компетентности, чрез създаване на възможности за 

усъвършенстване на игровия опит на подрастващите, осъзнат на 

определена степен като тяхна игрова култура. 

 Направеният анализ на литературата и нормативните 

документи, като се отчитат възрастовите особености на децата, 

предполага избор и разработване и апробиране на ситуации, 

свързани с екологизацията на учебното съдържание по области на 

компетентност. 

 

СИТУАЦИИ, АПРОБИРАНИ В ДЕТСКА ГРАДИНА 

„ЛАТИНКА”, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЗАЦИЯТА НА 

УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 Темите на ситуациите са съобразени с Държавните 

образователни стандарти в системата на предучилищното 

образование. Педагогическата технология е съобразена с 

възрастово-психологическите особености на децата от 

предучилищния период на развитие. Ситуациите съответстват на 

областите на компетентност, както следва: 
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ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ „ВОДА, ПОЧВА,ВЪЗДУХ“ 

ТЕМА: „ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ“  (6-7 г.) 

ТЕМА: ”ПРИКАЗКА ЗА КОРЕНА” (5-6 г.) 

ТЕМА: „РЕКАТА  И  НЕЙНИТЕ  ОБИТАТЕЛИ“ (6-7 г.) 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: „ВОДА“ (5-6 г.) 

ТЕМА: „СВОЙСТВАТА НА ВОДАТА“  (6-7 г.) 

ТЕМА: „ВЪЛШЕБСТВАТА НА ВОДАТА „ (6-7 г.) 

ТЕМА: „ЖИВОТ ВЪВ ВОДАТА“ (4-5 г.) 

ТЕМА: „КАПЧИЦИ ДЪЖДОВНИ“ (6-7 г.) 

ТЕМА:„ДВИЖЕНИЕ НА ВЪЗДУХА” (5-6 г.) 

ТЕМА: „ЗА КАКВО Е НУЖНА ГОРАТА“  (6-7г.) 

 

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ: „ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ“ 

ТЕМА: „ЕСЕН“ (3-4 г.)  

ТЕМА: „ЕСЕН В ГОРАТА“  (5-6 г.) 

ТЕМА : „БЯЛА ЗИМА“  (4-5 г.)  

ТЕМА : „ПРОЛЕТ, ЗДРАВЕЙ“  (5-6 г.)  

ТЕМА: „ТОПЛО ЛЯТО“  (5-6 г.) 

ТЕМА: „СРЕД ЛЕДОВЕТЕ“  (6-7 г.) 

ТЕМА: „АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ ОТ ПРИРОДАТА –  

             ВЯТЪР И ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ” (6-7 г.) 

ТЕМА „ПРИРОДНИ ГОРИВА“ (6-7 г.) 

ТЕМА: „СВЕТЛИНА“  (6-7 г.) 

ТЕМА: „ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ“  (6-7 г.) 

 

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ: „БИОЛОГИЧНО 

РАЗНООБРАЗИЕ“ 

ТЕМА: „ДЪРВЕТАТА –  БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ НА ПЛАНЕТАТА” (6-7 г.) 

ТЕМА: „БИЛКИТЕ“ (5-6 г.) 

ТЕМА: „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ (4-5 г.) 

ТЕМА: „ЖИВОТНИТЕ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ СЕЗОНИ“ (4-5 г.) 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ: „ПРЕЛЕТНИ ПТИЦИ“ (3-4 г., 4-5 г.) 

ТЕМА: „ЗИМУВАЩИ ПТИЦИ” (5-6 г.) 

ТЕМА: „МОЖЕ ЛИ ПРИРОДАТА БЕЗ НАСЕКОМИ” (5-6 г.) 

ТЕМА :„НАСЕКОМИ – МУЗИКАЛНИ КАРТИНИ“ (5-6 г.) 

ТЕМА: „В СВЕТА НА ДИВИТЕ ЖИВОТНИ - ХИЩНИЦИ“ (6-7 г.) 

ТЕМА: „ЗАСТРАШЕНИ ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ“ (5-6 г., 6-7 г.) 

ТЕМА: „ЖИВОТНИТЕ ОТ МИНАЛОТО“ (6-7 г.) 

 

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ: ПОТРЕБЛЕНИЕ И 

ОТПАДЪЦИ 

ТЕМА: „ДА ПАЗИМ ОКОЛНАТА СРЕДА“  (6-7 г.) 

ТЕМА: „КОЙ ЗАМЪРСЯВА ВЪЗДУХА“  (5-6 г., 6-7 г.) 

ТЕМА: „НОВ ЖИВОТ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ“ (5-6 г.) 

 

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ „ОБЩЕСТВО И ОКОЛНА 

СРЕДА“ 

ТЕМА: „ПРАВИЛА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА” (4-5 г.) 

ТЕМА: „ПРАВАТА НА ДЕТЕТО“ (6-7 г.) 

ТЕМА: „БИОЗЕМЕДЕЛИЕ“ (5-6, 6-7 г.) 

 

 Общият брой на разработените и апробирани екологични 

ситуации е 37 в пет области на компетентност. В тях са 

използвани възможностите на съвременните образователни 

технологии. Същите са в основата на Методическо помагало за 

екологизация на учебното съдържание в предучилищна възраст 

(Приложение – ел. носител). 
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ИЗВОДИ: 

 

1. Проучени са екологичните понятия, приложими в 

ситуациите в детската градина. 

2. Оценена е социално-екологичната грамотност на 

детските учители от гр. Шумен. 

3. Обоснована е необходимостта от екологизация на 

учебното съдържание в предучилищна възраст. 

4. Разработени и апробирани са  37 екологични ситуации, 

съобразени с Държавните образователни стандарти за 

предучилищна възраст. 

5. Доказани са  възможностите на съвременните 

образователни технологии в реализацията на екологичните 

ситуации. 

6. На основата на анализ на научната литература и 

нормативната база е доказано, че няма Методическо помагало, 

съответстващо на държавните образователни стандарти в 

образователно направление „Околен свят”, касаещо 

екологизацията на учебното съдържание. 

7. Разработен е проект на методическо помагало за 

екологизация на учебното съдържание в предучилищна възраст. 

8. Направеният анализ показва, че организацията на 

учебно-възпитателния процес в детската градина трябва да 

предоставя възможности чрез образователното направление 

„Околен свят” да се формира начална екологична култура у 

децата от предучилищна възраст. 

9. Обоснована е необходимостта от екологично 

образование и екологично възпитание в предучилищна възраст.  

10.  Доказани са предимствата на екологичния подход в 

работата на детските учители. 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

1. Разработени  и апробирани са ситуации с екологично 

съдържание, които могат да служат за модели на други 

педагогически ситуации в предучилищна възраст. 

2. Предложени са екологични ситуации, които съответстват 

на възрастовите особености на децата. 

3. За първи път е разработено Методическо помагало за 

екологизация на учебното съдържание в предучилищна възраст, 

което има за цел да подпомогне изграждането на личности с 

ценностна ориентация от най-ранна възраст, разбиращи 

правилните взаимоотношения общество-природа в условия на 

съвременната глобална екологична криза. 

4. Обоснована е необходимостта от преосмисляне на 

социално-екологичните проблеми на обществото и формиране на 

начална екологична култура в предучилищна възраст. 
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