
ГРИЖОВНИТЕ ГРАДИНАРИ 

ОСНОВНА ТЕМА: ДЕЙНОСТИ В ГРАДИНАТА 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:  
Това е групова дейност, в която децата учат, изследват, пеят, играят и 
изживяват концепцията за ролята на човека при отглеждането и 
прибирането на реколтата в градината. Това се постига чрез презентация, 
коментар и практическо реализиране на пълната палитра от дейности, 
които човекът извършва, за да отгледа вкусна и изобилна реколта - 
планиране, подготовка на почвата, засаждане, поливане, грижа за 
растенията, събиране и споделяне на плодовете на неговия труд.  



По време на заниманието децата научават наименованията на основните 
инструменти и материали, които се използват в градината - лопата, мотика, 
гребло, лейка, кофа, садило, семена, разсад, и др., както и основни правила 
за безопасност. Децата осъзнават логическата последователност на всички 
дейности в градината - подготовка и засаждане през пролетта, грижи за 
растенията през лятото, събиране на реколта през есента, зазимяване на 
градината. 
В рамките на заниманието децата получават възможност да направят връзка 
между познати фолклорни песни, танци и традиции и конкретните поводи за 
тяхното възпроизвеждане. 
Чрез дейностите децата формират много повече от чисто градинарски знания 
и умения. Те спонтанно се учат да работят заедно, да общуват, да обменят 
идеи, да координират работата си. 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:  



ЦЕЛЕВА ГРУПА: 12 деца на възраст 4-5 години         
         

	

УЧАСТВАЩИ УЧИТЕЛИ: 1 учител 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
60 минути – предварителна подготовка на дейността 
40 минути – работа с децата 
 

ЦЕЛИ: 
Целта на заниманието е децата да се запознаят теоретично и 
практически с всички основни дейности и грижи, инструменти и 
подходи, които човек използва в градината през целия сезон 



	
ЦЕЛИ: 
В рамките на това занимание децата:   
● се запознават с основните дейности, които човекът извършва в 
градината, за да има вкусна и изобилна реколта; 
● имат реално практическо преживяване в градината – участват в 
реализиране на различни видове дейности, движения и отговорности, 
свързани с грижите за градината; 
● научават за основни практики и отговорности на човека в градината; 
● слушат музика и изпълняват песни и танци, свързани с местната 
културна и обредна традиция; 
● практикуват умения за работа в екип, за координация и ефективна 
комуникация с околните, за следване на инструкции и планиране на 
задачи; 
● усвояват нови термини: за различните видове грижи, които полагаме за 
градината; имената на инструментите; 
● свързват теорията от класната стая със смисъла на реални дейности в 
градината. 



МЕТОДИ: 
● Въведение и презентация от страна на учителя; 
● Теоретична подготовка чрез наблюдение и коментар на  визуални 
материали върху образователни табла, монтирани директно в градината; 
● Дискусия и планиране на дейностите в градината и тяхната 
последователност; 
● Реализиране на практически дейности в градината, работа с ръцете - 
почистване на лехите от листа, иглички и малки камъни, премахване на 
охлювите, ако има такива, разкопаване или разрохкване на почвата, 
обогатяване с компост и кокосово влакно, засаждане на лук и чесън, 
поливане и слагане на табели с имената на засадените растения; 
● Драматизация, песни и танци, свързани с народната традиция за 
плодородие и изобилие. 



НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЕТО: 
 
Заниманието може да се проведе на закрито в класната стая или на 
открито в градината при хубаво време. 
Заниманието може да се проведе в приобщаваща група с деца с 
ралични способности, с помощта на техните асистенти и/ли 
ресурсни учители, ако е необходимо. 



Количество Материали Забележки	
2 Постери със снимки на 

растения в различни 
фази на развитие и на 
градинарски дейности 

Два постера, на които са експонирани 
снимки и схеми на растения в 
различни фази на жизнения цикъл, 
както и снимки на различни 
градинарски инструменти, снимки на 
хора, които извършват различни 
дейности в градината - копаене, 
садене, поливане, плевене, събиране 
на реколтата 



Количество Материали Забележки	
Според 
потребностите 
на групата по 
преценка на 
педагога 

Колекция от основните градински 
инструменти - за работа и за научаване 
на наименованията и предзначението 
им: 
● Малки градински инструменти; 
● Гребла; 
● Бел; 
● Лопата; 
● Мотика; 
● Кофа; 
● Садило; 
● Градинарски ръкавици; 
● Хумус; 
● Кокосово влакно; 
● Компост; 
● Колчета и мрежи за пълзящите 
растения. 

https://7esl.com/
gardening-tools-
vocabulary/ 
  
https://7esl.com/tools-
and-equipment/
#Gardening_Tools_Voca
bulary 



Количество Материали Забележки	
Визуален материал за 
правилното и безопасно 
използване на инструментите 

Колекция от снимки или графики, 
на които се вижда кой инструмент 
за какво се използва - копаене, 
заравняване, садене или 
поливане 

Луковици Лук и чесън за засаждане - 
достатъчно, за да има по 2-3  
глави лук/чесън за всяко дете 

Табели Табели с картини и наименования 
на растенията, които ще се 
засаждат 



Учителят се представя по име и представя екипа от асистенти (ако групата е 
нова). Информира децата къде се намират в момента и защо са се събрали 
заедно.  
Поставят се рамки и правила на заниманието: изслушваме се, пазим тишина, 
всеки има право да участва, всеки ще научи нещо ново, не се прекъсваме, 
не се отделяме от групата и т.н. 
Педагогът информира децата за темата на предстоящата работа: как хората 
се грижат за градината.  
Задава уточняващи въпроси, за да се ориентира за когнитивното ниво и 
капацитет на децата, доколко са запознати с концепцията за семената, какво 
точно знаят, и каква е тяхната готовност да се включат в заниманието. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 
ЕТАП 1 - ВСТЪПИТЕЛЕН: (времетраене: 10 минути) 
	



Учителят прави кратка презентация на темата и всички заедно разглеждат 
образователните постери, на които има снимки с основните етапи на 
развитие на растенията и градината като цяло, както и на основните 
дейности, които човек извършва, за да отгледа изобилна и вкусна реколта - 
подготовка на почвата, засаждане, мулчиране, плевене, грижи за 
растенията, събиране на реколта. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 40 минути)  
 



Учителят дава обща задача - изработване на план за действие в градината 
за отглеждане на вкусна реколта. Всички деца дават идеи и предложения. 
Учителят рисува на дъската всички идеи и заедно ги подреждат в логическа 
последователност съобразно времето и сезоните. 
 
Учителят пита децата дали знаят с какви инструменти ще работят в 
градината. Децата изброяват познатите инструменти и материали. Заедно 
преглеждат дали имат всичко необходимо за работа. Педагогът представя 
правилата за безопасно ползване на опасните инструменти - децата 
повтарят наименованията и демонстрират правилното поведение и 
използване на инструментите. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 40 минути)  
 



Практическо занимание за подготовка на градината за новия сезон - 
почистване на пътеките, фиксиране на оградите, разрохкване и разкопаване 
на почвата, отстраняване на камъни и борови иглички от лехите, добавяне и 
размесване на компост и хумус в лехите, преместване на охлювите от лехите 
с ягодите и др.  
 
Децата работят заедно или всеки по отделна задача, но през цялото време 
се координират помежду си, помагат си, подават си инструменти или се 
изчакват търпеливо за тяхното използване. По време на работата учителят 
задава насочващи въпроси и предоставя инструкции, прави демонстрация на 
всяка една дейност, като внимателно и отчетливо повтаря наименованието на 
всеки един инструмент или материал, който се използва, и на всяка една 
специфична дейност, която децата извършват - копаене, почистване, 
разхрохкване, садене, плевене и др. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 40 минути)  
 



В подготвените лехи децата засаждат и поливат първите растения - луковици 
на лук и чесън, които според местната традиция са първите растения, които 
се засаждат в средата на м. март, за да бъде изобилна и здрава реколтата. 
Децата внимателно поставят предварително подготвените табели, указващи 
какви растения са засадени. 
 
При завършване на работата учителят кани децата да си припомнят за 
местната традиция и обичай да се пее, докато се засажда. Заедно пеят 
обредна песен за плодородие и изобилие, която децата предварително са 
разучили. 

ЕТАП 2 – ИЗПЪЛНЕНИЕ: (времетраене: 40 минути)  
 



В последната фаза на заниманието децата излизат от зоната на градината, 
измиват ръцете си, ако е необходимо, сядат на работните маси в близост до 
градината. В зависимост от капацитета на групата и оставащото време, 
учителят може да приложи две различни техники за оценка и обобщаване на 
опита. 
 
      Вариант 1 (кратък и за по-малки деца): педагогът задава въпроси - какво 
са направили в градината, защо са го направили, с какви инструменти са 
работили, каква е била целта на тези действия, кое им е харесало най-много. 
Чрез евристични въпроси учителят стимулира децата да направят 
равносметка на наученото. 
  
   Вариант 2: (отнема повече време и е за по-големи деца): всяко дете 
получават лист хартия с картинен тест за основните дейности в градината, 
както и възможност да оцветява, надписва, коментира и декорира картината.  

ЕТАП 3- ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОЦЕНКА (времетраене: 10 минути)  













 
Може да се осъществи посредством бланка за оценка на резултатите от 
проведеното занимание. 
Цел на обучението е детето да бъде запознато и да разбира основните 
дейности, извършвани в градината, както и тяхната последователност. 

ОЦЕНКА НА УЧЕБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: 



ОБУЧИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ: 

https://7esl.com/gardening-tools-vocabulary/ 
  
https://7esl.com/tools-and-equipment/#Gardening_Tools_Vocabulary  



При работа с градинските инструменти трябва да се съблюдават специални 
мерки за безопасност. Децата предварително трябва да бъдат запознати с 
правилата за безопасната им употреба. 

БЕЛЕЖКИ: 


