
ОТКРИТА ПРАКТИКА В  

ДГ „КРЕМЕНА“ 

Традиционни и нетрадиционни методи, насочени 

към идеята за обогатяване на детската 

индивидуалност и развитие на способностите 

 

 



В началото на месец декември 2017 г. ДГ „Кремена“ беше домакин на една 

от най-големите открити практики в Пловдивска област под 

ръководството на г-жа Добринка Минева. Официален гост беше доц. д-р 

Софка Каракехайова, както и директори и учители от Пловдивска област. 



Посрещане на официалните гости  



По традиция – „Добре дошли“ с питка и усмивка   



„Хайде да се запознаем“ и „Имало 

едно време …и сега“ бяха темите, 

които се представиха пред 

присъстващите от децата на двете 

трети групи с учители Милена 

Маджарова и Мариела Гиздова.  

Децата показаха, че с 

лекота боравят с 

таблетите и могат да 

съчетават 

забавлението с 

ученето. 



Ситуация на тема  

„Хайде да се запознаем“ изнесе 

старши учител Милена 

Маджарова заедно с децата от 3-

та „Б“ група. .  

С помощта на интерактивни 

методи и работа в екип децата се 

запознаха с разнообразни начини за 

свързване между хората по света. 

Също така те добиха конкретни 

представи за толерантно 

отношение към деца от други 

националности. На финала развиха 

креативността и творческите си 

способности. 

 



„Хайде да се запознаем“ 

Запознахме се с 

разнообразни 

начини за свързване 

между хората по 

света.  

Получихме колет от Мари  от Испания и научихме интересни 

неща за нея и традициите на страната им.  



„Хайде да се запознаем“ 

С помощта на модерните съвременни технологии и ние написахме 

писмо до Мари, в което представихме себе си и родното ни място. 



„Хайде да се запознаем“ 

Чрез подвижни игри пуснахме нашите хартиени писма в 

пощенските кутии.  



„Хайде да се запознаем“ 

Със сръчните си ръчички изработихме подаръци за Мари, 

свързани с традициите на нашата страна и изгледи от нея. 



Ситуация на тема  

„Имало едно време…и сега“ 

изнесе госпожа Мариела Гиздова 

заедно с децата от 3-та „А“ 

група. 

Една от основните задачи беше 

израждане на представа у децата 

за спецификата на живота в 

миналото и съпоставяне с 

днешния. Те успяха да 

разгърнат потенциалните си 

художествено-творчески 

заложби. Отново се заложи и на 

интерактивните методи на 

обучение. 



„Имало едно време…и сега“  

Запознаване с интересни предмети, използвани в 

миналото – рало, стомна, хурка, вретено, чекрък. 



„Имало едно време…и сега“  

Разговор за съвременни предмети и уреди от нашето 

ежедневие. 



„Имало едно време…и сега“  

Децата умело боравят с таблети и с лекота отговарят на въпроси : Кой 

предмет не е от нашето време?, Колко са предметите?... 



„Имало едно време…и сега“  

Съвременни деца 

изработват кукли, 

спазвайки традицията – 

използват дървени лъжици и 

подръчни материали. 



Децата от подготвителните групи поздравиха гостите с 

песни и танци  

Възпроизведохме старите традиции и обичаи…  



Децата от подготвителните групи поздравиха гостите с 

песни и танци  

Красиви и нежни движения представиха децата и в следващия танц…  



Децата от подготвителните групи поздравиха гостите с 

песни и танци  

В нашето време пеем и танцуваме и рап…  



Децата от подготвителните групи поздравиха гостите с 

песни и танци  

На финала на нашия спектакъл показахме как малките коледарите 

могат да се превърнат в забавни музикални джуджета и балеринки. 



На финала част от гостите изразиха своите впечатления от наблюдаваните ситуации и 

последвалата музикално-танцова програма. Г-жа Минева и доц. д-р Каракехайова дадоха и 

някои методични насоки за още по-ефективно педагогическо взаимодействие и оцениха 

високо представянето на двете учителки и цялостната организация в детската градина. 


