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            ДГ „Иглика” е   открита  през  1975 година  и  вече 41  години  в  нея  се  обучават  и  

възпитават   голяма  част  от  децата на град Бургас. За  колектива на детската градина 

участието в международния европейски проект „Да се храним разумно“ се явява пряко 

продължение на дългогодишната ни дейност за устойчиво образование и приросъобразен начин 

на живот. 

             За постигане на целите и осъществяване на задачите на проекта се включиха 25 

служители на детската градина,  157 деца от 6 групи и техните родители.  

             Представянето  на  идеята за проекта, избора на координатор и екип от 6 учители, които 

ще работят по проекта и ще бъдат част от Еко-комитета и информиратнето на децата и техните 

семейства, относно темата за отговорно хранене, се осъществи в поредица от срещи и дейности 

на Зелената седмица, която ежегодно се провежда в ДГ.  

              На своите заседания Еко-комитетът прие следните конкретни цели, реализиращи 

образованието на децата от ДГ „Иглика за устойчив и приросъобразен начин на живот: 

 Повишаване нивото на осведоменост на децата, за разумен и здравословен избор 

на  хранене.                                                                                                                                                                   

 Създаване на нагласи за нови разумни решения при избор и отговорно 

потребление на храна, щадящи собственото ни здраве и здравето на планетата.   

 Използване на различни източници за самостоятелно търсене, събиране и 

обработка на информация по темата:„Да се храним разумно!” и приложение на 

наученото в ДГ.  

 Оформяне и представяне на крайния продукт. 

 

Задачите за възпитаване и формиране на представи у децата за разумност и отговорност при 

храненето, които си поставихме, за да реализираме конкретните цели на проекта „Да се храним 

разумно“ са: 

1. Използване на проектно-ориентиран модел при работа с деца и подготвяне на 

кътове със снимков материал по проекта: „Да се храним разумно“ във всеки 

павилион. 

2. Създаване на план за действие по проекта, според изискванията на Програмата: 

„Еко-училища”. 

3. Създаване на Еко-код и правила за разумно хранене, които децата да научат в 

достъпен за възрастта им вид.  
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4. Щадене на ресурси, здравословно и разумно хранене.  

5. Използване на информационни технологии при изследователската работа в 

тематичния проект.  

6. Включване на родителите като партньори и главни участници в разумното 

хранене на децата у дома.  

7. Прилагане на интердисциплинарен подход и широка публичност при 

реализиране на проекта. 

 

            Еко-комитетът се включи в планирането и изготвянето на работен план със 

заплануваните дейности по подтемите и необходимия бюджет за осъществяването им. Избраха 

се въпросите, с които ще се занимаваме, избрахме сферите, които ни притесняват най-

много по темата за разумното хранене и които получиха най-много слаби точки 

(сферата на ресурси и местна храна; хранителни отпадъци). 

           Създадоха се  правила за разумно хранене, които децата да научат в достъпен за 

възрастта им вид и се подготвиха информационни кътове с материали по проекта. 
Педагогическата колегия използва всяка възможност, която предоставя образователния 

процес,  за да  провокира детското  мислене и любознателност, които ще  насочат 

децата към отговорност и разум  при самостоятелния избор на храна.  

            Планувано беше времето за подготовката и реализацията на събития, свързани с 

конкретни проблеми, които се очертаха с попълването на Анкетите-Въпросник от прегледа на 

храната. При проведената анкета с родителите на децата от групите участници в 

проекта,  6 на брой  ни направиха  много силно впечатление следните отговори: 

          Анализът на силните и слабите страни при прегледа на храната показа, че 

повечето семейства пазаруват предимно от магазин; не се купува храна на базата на 

произход /възможно най-близо до мястото на производство и продажба/. По-голямата 

част от анкетираните при купуването на храна  се съобразяват с визуалните и качества 

и това тя, да не съдържа палмово масло. Голям е процента на тези семейства, които 

закупуват сезонни плодове и зеленчуци. Значителен е и делът на семействата, които 

купуват храна, която им се яде в момента /без да се съобразяват с цени, сезон или 

местен производител. Данните от анкетата показват, че в семействата се консумират 

често месо и местни продукти /през ден/. От друга страна повечето семейства включват 

всеки ден и през ден в менюто си плодове и зеленчуци, които в по-голямата си част са 

съобразени със сезона. 

          От анкетата става ясно, че повечето семейства предпочитат да се хранят с 

домашно приготвена храна, рядко използват готови храни и рядко посещават заведения 

за бързо хранене. Много голям е процента на анкетираните, които посочват, че 

автоматично изхвърлят храната с изтекъл срок на годност. Малка част от тези, които 

изхвърлят част от храната, а с останалата хранят животни. Като основна причина за 

изхвърляне на неизползваната храна се посочва, че тя се е развалила или, че е минала 

датата „най-добър до.....“ 
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       Цялостният анализ показва, че сферите, в които трябва да се подобри 

образованието на децата са: 

1. Да се създадат нагласи за купуване на местна храна./ възможно най-близко до 

мястото на произхода и продажбата и/, за да се щадят природните ресурси. 

2. Да се намали потреблението на храна /месо, местни продукти и обработена 

храна/  с цел намаляване на хранителните отпадъци и здравословния начин на 

живот. 

 

             Изводът, който си направихме е, че в плана за действие по проекта трябва да 

предвидим интересни не само за децата дейности, а и такива, които ще предизвикат 

интерес, участие  и размисъл и у родителите на децата. Заедно с децата избрахме с 

какво да продължим да се занимаваме, какво бихте искали да подобрим, какво да 

поддържаме и какво би било реалистично да променим. 

              Приеха се идеи за увличане и включване към проекта на деца, родители и 

общественост.  


