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Увод 

Думите имат огромна сила и енергия, която може да ги материализира. 

Децата са нашите цветя, но тези цветя често не забелязват как са се 

обидили един друг, как се е създала конфликтна ситуация и не могат да я 

разрешат. Нашият проект е насочен към формиране на приятелски 

отношения между децата, уважение един към друг и помощ. Да научи 

децата да оценяват своите действия и постъпките на другите. Възпитаване 

на положителни качества на характера у децата, да допринасят за 

изграждането на екип, да мотивират децата да вършат добри дела, добри 

дела в полза на други хора. 

 

 

Цел 

Основна цел на проекта е изграждане на добронамерено междуличностно 

общуване, което предполага разкриване на потенциалните възможности на 

детето за социална адаптивност, интелектуално развитие и творчески 

изяви. 

 



Подцели: 

1.  Формиране на навици и поведение у децата за общуване и 

сътрудничество помежду си и с възрастните, използвайки вежливи 

форми на обръщение.  

2. Развиване на отзивчивост, стремеж към добри постъпки и 

взаимопомощ. 

3. Организиране на позитивна, подкрепяща среда, необходима за 

добрата адаптация на децата към живота в ДГ.  

4. Привличане на родителите като партньори и приятели при 

възпитаване на социално - нравствени ценности у децата и 

обогатяване на техния живот. 

5. Развитие на личностния потенциал на децата за ранното откриване 

на техните интереси, способности и заложби.  

6. Откриване и формиране на доброто у децата като превенция срещу 

агресията.  

7. Подобряване на комуникационните умения (умението да слушате 

другар, искрено да изразява мненията си, да проявява 

добронамереност към преценките на други деца). 

8. Изграждане на положително отношение към връстници, родители, 

учители.  

9. Овладяване на еталони за поведение. 

 

 

Позитивна среда:  

 табло по темата – къщичка на добрите думи 

 правила на групата с акцент върху добрите взаимоотношения и 

разбирателство между децата. 

 Поощряване с морални и материални награди(значки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дейности: 

 
1. Интерактивни игрови и практически ситуации ("Да играем заедно", " 

В сладкарницата", "На гости в куклената къща", "Вежливи думи"); 

2. Заучаване и възприемане на песни,разказчета, приказки по темата: 

„Вълшебната дума“- В.Осеева      

„Добро за добро“ – Р. Босилек; 

„Вълшебните думи“;  

„Три думички чудесни“ 

3. „Дърво с вълшебства“ - Изработка на табло по темата съвместно с 

родителите  (Септември) 

4. Изработка на правила на групата с акцент върху добрите 

взаимоотношения и разбирателство между децата (Септември); 

5. Изработка на табло „Най-добър за деня!“; 

6. „Гривна на приятелството“- Октомври 

7. Изработка на картичка/видео послание за дете от друга 

градина/група – Ноември; 

8. Отбелязване на международен ден на Толерантността (16.11), 

9. Отбелязване на международния ден на Доброто (17.02)  

10. Финал на проекта с кратък празничен спектакъл: „Приказка за 

вълшебните сестрички“. (20.03) 

11. Отбелязване на международния ден на Приятелството (09.06); 

 

 Дейности с родители: 

 

- Подобряване  компетентността на родителите по темата на проекта чрез 

публикуване на статии във фейсбук групата ; 

- Апликация с родителите у дома по темата: „Какво е доброта?“ 

(Декември) 

- „Пощенска кутия на доброто“ - с помощта на родителите ще научим за 

добрите постъпки на децата извън детската градина. (Февруари) 

 

 

 


