




Да възпитаме у детето любов към четенето, да провокираме

интереса му към общуването с книгата, като я превърнем в най-

добрия му приятел, бе идеята на два наши e Twinning проекта:

национален „Приказки чудесни в календари интересни“,
за деца от 4 до 6 г., целящ създаване на общ продукт - съвместно

измислени приказки за четирите сезона, илюстрирани с продукти от

детското творчество /колективна апликация или рисунка за всеки от

сезоните/, оформени в природен календар;

„Истории с Lego“ международен - за деца на възраст от 4 до 6 г.,

целящ създаване на електронна книга с истории съчинени на базата

на сюжетни сцени конструирани от блокчета Lego, използвайки IT

технологии и чужди езици – английски, испански, полски,

български.



Малката възраст на децата в детската

градина и неумението да четат, не бе

пречка те да се запознаят с подходяща

художествена литература, приказки и

истории на своите партньори. Идеята на

проектите беше и те самите да бъдат

автори на интересни истории и да създадат

свои календар

и книга.
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Проектните цели бяха формулирани в унисон с

тези намерения, а именно:

 да се стимулира четенето като висша духовна дейност;

 да се развиват концентрацията, креативността и

въображението;

 да се стимулира развитието на езиковите компетенции

посредством съчиняване на приказки;

 да се насърчи социално-емоционалното развитие,

посредством сътрудничеството между децата при

съчиняване на всяка приказка;

 да се използват IT технологии за озвучаване на всяка

отделна приказка;

 да се развият умения за работа в екип и сътрудничество

с помощта на информационни технологии между

партньорите; да се използват блокчета Lego за

конструиране на сцени.



За осъществяване целите на двата 
проекта предвидихме дейности, които 
успешно реализирахме с екипите от 
партньорските организации. 

Проектните дейности са реализирани  
и представени като презентации, снимков 
материал или текст и са публикувани в 
eTwinning платформата: 
https://twinspace.etwinning.net/14949/home  
https://twinspace.etwinning.net/12944/page
s/page/74542
https://twinspace.etwinning.net/12944/page
s/page/119134
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Дейностите по проектите бяха естествено вплетени в
образователния процес. В проекта „Истории с Lego“ децата
разглеждаха снимки на конструираните сюжетни сцени от
партньорите и съчиняваха истории.

Те самите конструираха сцени, които заснемахме и
изпращахме обратно. Сюжетните сцени провокираха децата
да търсят и разглеждат книги с подобна тематика.

Повторението е отличителен белег на децата в
детската градина, ето защо на малчуганите им харесваше да
слушат отново и отново същите истории и песнички, които
те или техните приятели от други държави са съчинили.

На малките им харесваше да научават и запомнят
думи и изрази на героите от измислените истории. Често се
включваха и сами довършваха любимите истории.



Четенето е приятно преживяване.
Убедени сме, че чрез участието в двата

проекта създадохме у децата траен интерес към
книгата, провокирахме желание да им се чете;
дадохме възможност да намерят книги, които
развиват въображението и творческата мисъл
сами да съчиняват истории.

Създадените от малките творци книга и
календар им донесе положителни емоции и им
даде чувство на сигурност и убеденост във
възможностите им, което целяхме и ние.




