




Представяне целите и задачите на проекта 

ОДЗ№18” Пчелица” е първото учебно заведение в община Казанлък,  

което е част от училищната мрежа на Програмите "Екоучилища" и "Учим за гората".  

В своята  дейност екипът на детската градина залага на изключително важната роля  

на семейството за изграждането на екологична култура у децата.  

 Според педагогическата колегия добре информираните по проблемите на екологията младите хора  

ще израстнат и ще направят по-добър избор за своето бъдеще. 

 От м.февруари 2016г., детското ни заведение се включи в проект “Да намалим отпадъците” 



Създадохме Екокомитет 

Направихме оценка на околната среда 

 в детската градина 

Планът за действие вече е готов 

Следяхме и оценявахме прогреса  

Успешно интегрирахме проекта 
 в учебната програма 

За да знаят за развитието на дейността ни, 
информирахме обществеността  

Изработихме Екокод 

Направихме оценка на околната среда 

 в детската градина 

Планът за действие вече е готов 

Направихме оценка на околната среда 
 в детската градина 

Планът за действие вече е готов 

Направихме оценка на околната среда 
 в детската градина 



Създадохме Екокомитет, който 

Директорът номинира:  
Деца от подготвителна група за членове на Екокомитета: Жени Костова, 

 Деница Игнатова, 
Манка Христозова, Мария Караиванова 

Учители: Мариана Петкова, Цветомира Танева, Евгения Ангелова 
Родители: Зоя Костова, Диана Игнатова, Иванка Христова 

Помощен персонал: Донка Софева 
  

гарантира, че всички в детската градина 
 ще са информирани за новостите 

следи за реализиране на дейностите 

взема решения 



Чрез анкета направихме оценка на околната среда 
 в двора и сградата на детската градина 



РЕЗУЛТАТИТЕ СА: 



Планът за действие вече е готов 



Следяхме и оценявахме прогреса,  
чрез графика поставена на видно място 



Изработихме Екокод 

Вложихме 
 фантазия 

 и творчество 

използвахме отпадъчни материали 



Създадохме Екопатрул,  
който следеше за разделното събиране на отпадъците 



Включихме се в инициатива: „Капачки в действие” 



Ето РЕЗУЛТАТИТЕ 



НАПРАВИХМЕ  КОМПОСТЕР 



СЪЗДАДОХМЕ СИ БИОГРАДИНКА И ИЗПОЛЗВАМЕ ТОР ОТ КОМПОСТЕРА 



РЕЦИКЛИРАХМЕ ХАРТИЯ 



ИЗРАБОТИХМЕ ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ  
И ПОДАРИХМЕ НА ПРИЯТЕЛИ 



Повиши се информираността  на  децата,  
учителите и родителите относно разделното събиране на отпадъци 



Дни на действие в „Пчелица” – музикални еко пиеси 

ОБИЧАМЕ МАЙКАТА ЗЕМЯ 



МЕЧТАТА НА ЩУРЕЦА 



 
Театрално представление: „Да намалим отпадъците” 

 



Засадихме 100 дръвчета,  
включвайки се в кампанията “100 на 100 добро” 



Прес-съобщения 



Креативна Екоизложба 



Посетихме пречиствателна стация с.Овощник 
Повишихме информираността относно начините за пречистване на водата  





Екофиеста 

















Благодарим за вниманието! 


