
Мини проект на трета възрастова група „Слънчо“

ДГ № 77 „Магнолия“

Тема: „Толерантността и доброто партньорство“

Цел на мини проектa: Стимулиране на толерантни отношение между всички
участници в процеса на педагогическото взаимодействие чрез установяване
на добри партньорски взаимоотношения между семейство и детска градина.

Целева група: трета възрастова група /5-6 г./, родители

Времетраене на мини проекта: м. октомври 2021 г.– месец май 2022 г.

Обосновка на мини проекта: Във връзка с Годишния план на ДГ № 77
“Магнолия” и в изпълнение на дейностите от Плана за гражданското,
здравното, екологичното  и интеркултурното образование през учебната
2021-2022 г. трета  възрастова група “Слънчо” ще реализира Мини проект за
работа с децата и семейството, с който ще привлече родителите като
партньори и приятели при възпитаване на социално - нравствени ценности у
децата в игрови, практически и онлайн ситуации.

Мини проекта “Толерантността и доброто партньорство” има следния:
График на дейностите по изпълнение на мини проекта

Дейност Участници Материали Очаквани
резултати

Срок

1.Анкета за
установяване
нивото на
тревожност при
децата.

деца
родители
учители

Google формуляр
с въпросите;
ключ към
резултатите от
анкетата;

получаване на
информация за
емоционалното
състояние на детето
през погледа на
семейството

20.10.2021 г.

2. Отчитане на
резултатите от
проведената анкета
с родителите,
обобщаване и
представяне
нивото на
тревожност чрез
диаграма във

учители изграждане на
представа за
емоционалното
състояние на децата
в група “Слънчо”

30.10.2021 г.



Facebook група
“Слънчо”
3.“Ден на
толерантността”
3.1. Запознаване с
презентацията
“Приятелството е
цвете”
3.2. “Хвърчило на
приятелството” -
изработване на
хвърчило с основа,
на която са
написани ключови
думи за
толерантност и
изрязани ръчички
на децата от
цветна хартия.

деца
учители

PowerPoint
презентация
“Приятелството
е цвете”;
цветна хартия;
ножици;

осмисляне на
думите търпение,
доброжелателност,
разбиране, помагам
и др;
изразяване на
емоционална
удовлетвореност от
работата в екип;

1.11. - 16.11.2021 г.

4. Изработване на
рисунка,
апликация или
макет на
родословно дърво
в семейството от
родители и деца.
Организиране на
изложба с
изработените
изделия във връзка
с Деня на
Християнското
семейство.

деца
учители
родители

Подреждане на
кът в
занималнята на
групата с
изработените
модели на
родословно
дърво

19.11.2021 г.

5. “Празнуваме
заедно!”
5.1. Организиране
на томбола за
подаряване на
ръчно изработени
подаръци между
децата.
5.2. Заснемане на
видео клип
поздрав от децата
към семействата

деца
учители
родители

кутия с имената
на децата,
списък за
родителите,
изработени в
семейството
подаръци за
всяко дете
според
томболата;
коледни песни,
стихотворения

съпреживяване на
празнично
настроение;
възпитаване на
социално -
нравствени качества
у децата /уважение,
доброта и др./

23.12.2021г .



във връзка с
коледните
празници.

или
драматизация;

6.  “Толерантни ли
сме помежду си?
6.1. Словесна игра-
интервю “Какъв е
твоя проблем?”
6.2. Ролева игри “В
магазина”, “В
къщи”, “В
автобуса”

деца
учители

екран на
телевизор от
картон;
микрофон;
незавършени
изречения
изразяващи
ситуации от
ежедневието;
обособени
кътове за игра,
магазин, автобус,
къща;

изразяване на
междуличностни
отношения от
позицията на
различни социални
роли;

30.01.2022 г.

7.  “Аз и другите”-
открита
педагогическа
практика

деца
учители
родители

презентация на
приказката
“Човекът и
мечката”; табло
на настроението
и индивидуални
картони за всяко
дете; зар
с нарисувани
лица,
изразяващи
различна
гримаса; топка
от вестник,
мъниста, връв и
др.

осмисляне
значението на думи,
които са важни за
изграждане на
междуличностни
отношения;
обогатяване на
детския речник с
думи поздрави, молби
и извинения;
демонстриране на
умения за
разрешаване на
конфликтни
ситуации;

16.02.2022 г.

8. ”Толерантни на
пътя” - игрови
ситуации по БДП
на закрито и
открито

деца
учители
родители

пътни знаци;
светофар;
колела; табла;
презентации;
индивидуални
картони и др.

изразяване на
знания за пътни
знаци, пътна
маркировка;
възпитаване на
транспортна
култура у децата
като участници в
конкретни ситуации
с доброто
партньорство на
родителите;

30.03.2022 г.



9. “Приказки за
толерантността”
представени от
родители

деца
учители
родители
ученици

подбрани от
родителите
приказки или
моменти от
художествени
произведения за
деца, носещи
послания за
приятелството и
доброто;

сплотяване на
взаимодействието
между родители,
деца и учители;
осмисляне на
доброто и лошото
чрез  героите от
любими
художествени
произведения;

30.04.2022 г.

10.  “Моята детска
градина” -
изработване на
апликации в малки
групи, рисунки и
други изделия по
темата съвместно с
доброто
партньорство на
родителите

деца
учители
родители

картони, бои,
цветна хартия,
природни и
подръчни
материали;

креативно участие
на семейството в
създаване  на
изделия от
отпадъчни,
изобразителни и
природни
материали;

24.05.2022 г.

11. Представяне на
интересни
моменти от
дейностите по
мини проекта.

учители презентация на
мини проекта
“Толерантността
и доброто
партньорство”

запознаване на
родители, деца и
колеги с етапите и
крайния резултат от
мини проекта;

30.05.2022 г.


