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Мото:  „В здравето  сияе  радостта” 
 



 

Увод: 
Детството е периодът от човешкия живот, в който се поставят основите не само на 
възпитанието, но и основите на грижата за здравето. Детството е времето, когато в 
децата трябва да бъдат създадени и утвърдени навици на здравословно хранене, което 
неизменно води до правилно отношение на детето към собственото си здраве, към 
начина на живот –включващ начин на хранене, хранителен режим, навици на хранене 
и не на последно място двигателен режим и активност. 
Здравното възпитание е част от гражданското образование. Изградените в детството 
здравни стереотипи ще останат като здравни навици и стил на живот. Храненето е 
основен фактор, определящ здравето, растежа и развитието на децата. В ранна детска 
възраст се възпитават нагласи за вкус към определени храни и чувството за 
удоволствие от храната. Изграждат се хранителни навици, които могат да повлияват 
хранителното поведение през следващите периоди от живота. Създаването на 
здравословен хранителен модел в ранен етап от живота е база за поддържането му в 
по-късна възраст и намаляване в бъдеще на риска от хронични неинфекциозни 
заболявания като сърдечно-съдови, хипертония, инсулт, диабет тип 2, някои видове 
рак и др. Насърчаването на децата да хапват повече зеленчуци и плодове, 
гарантирайки, че храненето им е възможно най-питателно и включва разнообразни 
източници на белтъци- включително опции на растителна основа - понякога може да се 
окаже предизвикателство за родителите и хората, които се грижат за децата. 
 
 

Цел на проекта: 

„Осигуряване на възможности за усвояване и развиване на здравна култура у децата“.  
 

Задачи: 

1. Възпитаване на здравна  култура у децата в предучилищна  възраст, като основа  

за бъдещото им интелектуално и физическо развитие; 

2. Засилване на детския интерес към здравето на човек; 

3. Формиране на навици  за здравословен начин на живот; 

4. Осъзнаване на необходимостта от здравословен живот; 

 

Очаквани резултати: 

1. Децата усвояват компетенции за здравословния начин на живот , личната 

хигиена и разнообразната храна 

2. Децата да разберат вредата от замърсяването на въздуха, да назовават по-

важните замърсители на околната среда /почва, вода, въздух/ и вредното им 

действие върху човешкия организъм; 

3. Изгражда се емоционално – позитивното отношение на децата към 

здравословното хранене и двигателната активност . 



4. Оценява необходимостта от спазване на хигиена за нормално функциониране 

на човешкия организъм. 

Дейности  по групи за   реализация  на   целите  и  задачите 

 

Месец Група Дейност Задачи 

Октомри 
2,3,4-  
група. 

„  Със  сапуна  и 
водата  грее  
чистотата” 

Затвърдяване   на  знанията  за  важността  на  
хигиенните  навици,разясняване  на  

засилените  мерки  свързани  при  епидемия. 

Ноември 
 

2,3 
група 

“ Приготвяне на 
зимнина  - туршия”-

апликация 

Разширяване   на   знанията   за   
здравословните  храни  и здравословното   
хранене, стимулиране на познавателната 
творческа активност на децата  и грижа за 

здравето си 

1гр. 

“Белите зъбки“ 
Запознаване с необходимите средства за 

поддържане на устната хигиена. 

„Всички в кухнята“-
Международен ден 

на готвача. 20.10 
Приготвяне на здравословна закуска 

Декември 
3и 4 гр. „Корона  вирус” 

Запознаване  със  заболяването  и  мерките  
които   се  вземат  за  опазване   на  хората. 

1,3,4 гр. 
„Книжка донеси, за 

здравето ни прочети!“ 
Обогатяване на библиотечния кът 

Януари 1гр. Песни за здравето 

Запознаване с песните „Болната кукла“ „ За 
красивите детски усмивки“, "Песничка за 

зъбките" 
 

Февруари 
 

4 гр 
„Приказка   за   

здравето” 

Разширяване   на   знанията   за   
здравословните  храни  и здравословното   

хранене. 

2,3 
група 

„Презентация – 
спортът е здраве, 

бъди активен” 

Запознаване с различните видове спорт. 
Насърчаване на децата към спортни 

занимания . 

Март 1гр. 
„Кой се грижи за 
нашето здраве?“ 

Посещение на кухненският блок и 
медицински кабинет ДГ. Беседа с гл. готвач и 

мед. фелдшер  за здравословния начин на 
хранене. 

Април 
 

1гр. 
„Да помогнем на 

Мими, да има здрави 
зъбки“ 

Театрализиран етюд 

2,3 
група 

Апликация – 
Пирамида на 

здравословните храни 

Изработване на Пирамида – здравословни 
храни и насърчаване на вече утвърдени 

навици за здравословно хранене. 

3,4гр 

„Кой  лекува   нашето  
тяло  и   как  да   

изразим   
благодарността   си  „ 

Запознаване   с различните  видове   лекарски   
кабинети  и  лаборатория  .Разясняване   

какъв   празник   е 7  април. 

4гр. 
„Поздрав за чичо 

Доктор“ 
 



Май 3,4 гр. 
Лекарствата  и  

магията  на  билките” 
Разширяване   на  знанията   за  употребата   

на  лекарствата  и ползата  от  билките. 

Юни 1,3,4гр. 
Първоюнски спортен 

полуден 
Формиране на позитивно отношение към 

спортната активност 

 

 

 

Заключение: 

В  реализирането   на   този  проект  педагогическия  екип  на  ДГ „СЛЪНЦЕ” КК Слънчев  

бряг ,влага  своето  желание  и принос   в  развитието  на  здравната  култура, като  част  

от  мерките  на  образователните  и  здравни  институции   за  по –здравно   

информирано   общество! 

 

  


