
ПРОЕКТ
на ДГ № 77 „Магнолия“

„Здравословно хранене и спорт –

предпоставка за добро здраве“

•Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община



Цел на проекта: Двигателно  развитие на 
децата чрез спортни игри, туризъм  и 
здравословно хранене.

Време на проекта:
От 01.04.2019 г. до 30.06 2019 г.

Спечелена сума: 3 013лева.



Реализация на мероприятията  
в проекта:



На
16.04.2019 г.
се проведе:

На  
25.04.2019 г.
се проведе:

На 
9.05.2019 г. 
се проведе:

На
22.05.2019 г.
се проведе:

На   
13.06.2019 г. 
се проведе:

На 
05.06.2019 г.
се  проведе:

На  
07.06.2019 г.                                                       
се проведе:

Запознаване 
на родителите 
с проекта на 
тема: 
“Здравословн
о хранене и 
спорт   –
предпоставка 
за добро 
здраве“               

Нарисувай 
вкуса с бои от 
природата                
( лук, 
коприва, 
червено 
цвекло  и 
други). 

Кулинарна  
изложба на 
здравословни 
храни.

Презентация 
на тема  
„Здрави 
зъбки“

Презентация 
за Пчелите и 
тяхното 
развитие

Посещение в 
Музея на 
спорта на 
Националния 
стадион „В. 
Левски“  –
деца, учители 
и директор 

Екскурзия до 
град Земен и 
Витоша

Спортен  
Празник



- Нарисувай вкуса с бои от природата                                                                   

( лук, коприва, червено цвекло  и др.)                                                      

- Кулинарна изложба от родителите    
със здравословни храни.



Нарисувай вкуса с бои от природата

Замесване на тестото и 
изрязване на форма яйце

Изпичане на сладките и приготвяне на боите от  
био продукти.

Боядисване от децата и 
голямото хапване на сладки



Кулинарна изложба

Приготвени храни от родителите 



Това съм Аз и моята 
красива усмивка

Моите здрави зъбки са усмихнати, 
а моите болни зъбки са тъжни

Моите 32 зъбчета

Как трябва да си мием зъбките

„Здрави зъбки“



Как трябва да си мием зъбките



Откриване с презентация за пчелите 

Показване на част от костюма на 
пчеларите - БулотоПредставянето на гостите пчелари

„Пчелите и тяхното развитие“

Пчелен прашецПушилка за пчелите



Награждаване на госта ни пчелар 
(родител) с грамота за активното участие

Пчелите - коя пчела каква е в кошера и 
каква е нейната роля? 
(царицата майка и  пчелите работнички)



Посещение 
в Музея на спорта 

на Националния стадион 
„В. Левски“  –

деца, учители и уредник на музея. 









Екскурзия до град Земен 
„По пътя на млякото“



Еко-пътека Витоша, събиране на билки 
(мащерка и бял бъз)



Спортен  Празник



СПОРТЕН ПРАЗНИК



СПОРТЕН ПРАЗНИК



СПОРТЕН ПРАЗНИК



За децата от всяка група

Мащерка
Риган
Мента

НАШАТА БИОГРАДИНКА С БИЛКИ



За децата от всяка група – ароматна Лавандула 



Изготвил: Ирина Николова – учител
25.09.2019 година

Екипът на Детска градина № 77 „Магнолия“ продължава и през 
новата учебна година поддържането и подобряването на 

двигателната и здравна култура на децата чрез иновативни
педагогически практики на открито.


