
Мини проект на четвърта възрастова група „Звездичка“

ДГ № 77 „Магнолия“

Тема: „Детската художествена литература и училищната готовност“

Цел на мини проектa: Формиране  на устойчив интерес към художествената
литература и нагласа за учене у децата в партньорство със семейството.

Целева група: четвърта възрастова група /6-7 г./, родители

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

Обосновка на мини проекта: Нивото на развитие на речта – това е един от
най-важните критерии за готовност на детето за училище. Детската
художествена литература е мощно средство за овладяване на речта и
осъзнаването ѝ като езикова действителност, за създаване на интерес към
книгата и подготовка за ограмотяване. Художествената литература провокира
мисленето, паметта, въображението, обогатява детските емоции и социалната
компетентност, създава вярна представа за моралните ценности.
Реализирането на мини проекта с децата и с партньорското участие на
техните родители е пряко свързан с училищната подготовка в последната
година от пребиваването на децата в детската градина.

График на дейностите по мини проекта „Детската художествена
литература и училищната готовност“

Дейност Участници Материали Очаквани
резултати

Срок

1.Въпросник за
родителите:
колко често четат
на детето; кой
жанр предпочита;
обсъжда ли
впечатления от
произведението;
проявява ли
интерес към
книгите и др.

деца
родители
учители

формуляр с
въпросите

Получаване на
информация за
отношението на
детето към
художествената
литература и
книгите в домашна
среда.

м. октомври
2021 г.



2. „Разкажи ни, за
да нарисуваме“ –
кратък преразказ
на последното
прочетено вкъщи
произведение;
рисуване на
илюстрации по
преразказа.

деца
родители
учители

графични
изобразителни
материали
(молив,
флумастер,
пастел);
листа за
рисуване.

Развиване на
въображението на
децата;
работа по фината
моторика и
подготовката за
писане

м. октомври
2021 г.

3. „Ден на
християнското
семейство“ –
приказки за
семейството.

деца
родители
учители

книги с приказки
за семейството

Приобщаване към
семейните
ценности и
традиции.

м. ноември
2022 г.

4. Как се ражда
книгата.

деца
учители

видеоматериали Запознаване с
процеса на
отпечатване на
книги.

м. ноември
2021г .

5. „Коледен
подарък“ – коледна
томбола с размяна
на книжки.

деца
учители
родители

книжки
подсигурени от
родителите;
празнична
украса;
музикални
носители.

Оценяване
значимостта на
книгата като подарък;
Съпреживяване на
коледната атмосфера.

м. декември
2021 г.

6. „Часът на
книгата“ – четат
братя/сестри на
децата, които са
ученици.

деца
учители
ученици

книги Провокиране на
желание и стремеж за
достигане
постиженията на
госта.

м. януари
2022 г.

7. „Аз ще бъда
ученик“ – открита

деца
учители
родители

индивидуален
оперативен
материал,

Представяне на
постиженията на
децата и

м. февруари
2022 г.



педагогическа
практика.

интерактивна
дъска и др.

готовността им за
училище.

8. Трети март –
рецитал по стихове
за националните
герои на България.

деца
учители

знамена;
музикални
носители;
табло за
националните ни
герои;
заснемане на
видеоклипчета
за родителите.

Изпитват гордост и
преклонение към
подвига на героите.

м. март
2022 г.

9. Драматизация по
литературно
произведение

деца
учители
родители

декори и
реквизит
изработени с
участието на
родителите;
заснемане на
видеоклипчета
за родителите.

По-задълбочено
възприемане на
творбата, разбиране
на логиката и на
причинно -
следствените
връзки в
произведението;
Артистичност при
пресъздаване на
образите.

м. март
2022 г.

10. Седмица на
детската книга –
„Създай своя
история“
(изработване на
своя книжка,
изложба).

деца
родители

по избор Интерес към
книгата, проява на
творчество и
въображение.

м. април
2022 г.

11. „Моят
безопасен път до
училище“
(ситуация в реална
пътна среда).

деца
учители
родители

карта на
квартала с
маршрути до
училището

Ориентиране в
норми на безопасно
движение и
регулирано
поведение чрез
социалната роля на
бъдещ ученик.

м. април
2022 г.

12. „Сбогом,
детска градина –
здравей,
училище!“
(тържество).

деца
учители
родители

в зависимост от
сценария

Съпреживяване на
емоции и
настроение.

м. май
2022 г.

13. Представяне на
моменти от

учители презентация на
мини проекта

Запознаване на
родители, деца и
колеги с етапите и

м. май
2022 г.



дейностите по
мини проекта.

крайния резултат от
мини проекта;

Изготвили: Учителите на трета възрастова група „Звездичка“.


