
Общ. Брезник 
гр. Брезник 
ул.”Борис Антов” 3 
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___________________________________________________________________________ 

     Утвърдил:………… 

 /Е.Алексова/ 

ПЛАН 

 ЗА РАБОТА ПО „МОСТ КЪМ ДОБРИНАТА” ЗА УЧЕБНАТА 

2019/2020 г. 

ЦЕЛ: 

Засилване възпитателната роля на детската градина за  формиране на 

ценностни качества и  ориентации, свързани с чувството за 

българската национална идентичност, уважение към другите, 

съпричастност, обич, приятелство  и гражданско отношение.

ЗАДАЧИ: 

1. Наличие  на оптимална, богата, разнообразна и стимулираща

педагогическа среда в детската градина, с цел  полагане основите на

свободна, морална и инициативна личност, с необходимото

самочувствие и увереност в собствените сили, чрез силата на обичта,

добрината и съпричастността.

2. Чрез формиране на ценностни качества да се тушира агресията у

децата.

3. Приобщаване на родители и партньори към „Мост към добрината”

М. октомври 2019г. 

1. „Усмивката на моето детство“ – ежедневно възпитаване в добро

поведение, добро отношение и добри постъпки –

  отг. Учителките 

2. „Аз помагам на приятел“ – ежедневна мотивационна работа с цел

сплотяване на екипа и изграждане на ценности –

  отг. учителките. 
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М.ноември 2019г. 

1. Световен ден на добротата – 13.11. – интерактивен урок с трета и 

четвърта група –   

                                            отг. Страхилова, Лазарова 

2. „Да протегнем на някой ръка“ - 16 ноември – Международен ден 

на толерантността – „Толерантен бъди“ – развлечение  - 

                                            отг. четвърта група 

3. Ден на християнското семейство – 21.11. – дейности/ - развлечение 

с  родителите – всички групи 

М.декември 2019г. 

 

1. „Направи и подари” – изработване на подаръци от природни 

материали за възрастните хора и децата от малката група  

                                                Отг: М.Николова, Цв.Иванова 

 

2. Радост за възрастните хора – изработване на коледни картички и 

сладки /за старческия дом/ 

                                                Отг: Б.Страхилова, Лазарова 

 

М.януари 2020г. 

 

1.  „Добрите думи” – 11 януари световен ден на думата „благодаря”- 

дейности - всички групи 

2. 21.01. – ден на прегръдката – дейности – отг: четвърта група 

 

М.февруари 2020г. 

 

1. „Добър ден всеки ден“ – запознаване и въвеждане на родителите от 

първа група в инициативата. 

                                                        Отг: Рабакова, Михайлова 

 

2. Магазинче за прекрастности – изготвяне на предмети /заедно с 

родителите/ - за благотворителен базар – отг: учителките 

 

М.март 2020г. 

 



1. „Най-добрия човек, когото познавам“ – открита трибуна  - всички 

групи 

 

          2.„Къщичка на добрината“ – стикери с добрите постъпки – всички  

               Групи. 

 

М.април 2020г. 

Кръгла маса на тема – „Отговорни за бъдещето”  

                                                              Отг: учителки, директор 

 

М.май 2020г. 

1. „Родителски университет” – активно включване на родителите по 

темата. 

                                                 Отг: Михайлова , Рабакова 
 

 

 

 

 

                                                                                  Директор:………………… 

                                                                                                       /Е.Алексова/ 

 

 

 

 

 
 


