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І. ЦЕЛ 

              Полагане основите на интелектуалния и нравствен облик на детската 

личност, която осмисля и оценява добродетелните постъпки, старае се да 

контролира и мотивира собственото си поведение , коригира допуснатите и 

осъзнати грешки. 

ІІ. ЗАДАЧИ 

1. Провокиране на положителни емоции с цел по - голямо емоционално привличане на 

децата, по - доброто им съпреживяване и превръщане на лошите преживявания в 

благородни намерения. 

2. Затвърждаване чувството за отговорност у децата като важно средство за 

преодоляване на агресивните прояви. 

3. Преосмисляне на отговорността на педагози и родители за намаляване пропуските и 

грешките във възпитателната си работа по отношение проявите на незачитане 

достойнството и човешките права на по - слабите и беззащитните. 

4. Включване на игровия елемент, обосноваващ се на силата на художественото слово 

като мощен коректор, чрез който може да се посочи правилния начин на поведение. 

5. Създаване на педагогически условия, при които чрез взаимодействие на детската 

градина и семейството да се претворят обичаите от календара на българите и да се 

допринесе за превенция на агресивността сред децата. 

6. Развитие на стимулиращи практики за установяване на положителни нагласи като  : 

възпитаване на съчувствие и усвояване на способи за мирно разрешаване на конфликти; 

търсене на алтернатива на агресивния начин за излизане от проблемна ситуация; 

намиране на положителни поведенчески образци; уважение към другите и собствената 

личност; ориентиране към непреходните общочовешки ценности. 

ІІІ. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

1. Изяви на децата:  

- „Усмихни се!” - детско творчество израз на положителни емоции 

Срок : месец октомври 

Отг. : Учители                 

- „Към кого лети топката?” - забавна игра на въпроси и отговори  за взаимно 

опознаване, сдружаване  и сприятеляване. 

Срок : месец ноември 

Отг. : Учители 

 

- „Прави като мен” - игри с подражателни действия  за съвместно преодоляване на 

напрежение, умора и неувереност 



 

Срок : месец декември 

Отг. : Учители, Родители 

- „Ние сме приятели!” - колективна работа за изработване на правила за общуване и 

поведение 

Срок : месец януари 

Отг. : Учители 

- „Да живеем в радост!” - детско музикално шоу, където децата играейки, да имат 

възможност да се освободят от натрупаните в тях напрежение, страх и агресия. 

Срок : месец февруари 

Отг. : Учители 

 

2. Квалификации на учителите:  

 

- „Иновативни практики за подобряване взаимоотношенията с родителите” - 

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти 

Срок: месец септември 

Отг.: комисия по квалификационната дейност  

 

- Приказките, игрите и играчките като средства за възпитание при подрастващите 

- Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти 

Срок: месец април 

Отг.: комисия по квалификационната дейност  

 

3. Поддържане на връзка с център „ Социално подпомагане ” / отдел   „ Закрила на 

детето ” / - район Подуяне 

Срок : постоянен 

Отг. : Директор, Учители 
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