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DEVELOPING CHILDREN`S SCIENTIFIC COMPLETENCES AT THE AGE 

OF 6-7 YEARS OLD IN THE CONDITIONS OF KINDERGARTEN 

Abstract: The pre-school ecological education is directed at forming environmental culture, eco- consciousness 

and behavior in order to keep the ecological balance. A key objective of the pre-school education is to teach the 

children a correct attitude towards the environment so that they can gradually discover the human’s place in it. 
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риродата е неизчерпаем извор на красота и радост, всепризнат източник 

за духовно обогатяване на децата. От най – ранна възраст, влизайки в 

близък, непосредствен контакт с нея, тя им дава едни от първите 

впечатления, преживявания и емоции. Богатството и разнообразието в растителния и 

животинския свят събуждат у подрастващите жив интерес към природата, съдействат 

за развитие на любознателността и наблюдателността им. Актуалността на проблема за 

екологичното възпитание е в пряка връзка с недостатъците в общественото отношение, 

в опазването и усъвършенстването на природната среда.     

Образованието в устойчиво развитие е изключително важна и неделима част от 

системата мерки за оцеляване. Екологичното направление се превръща в едно от 

основните измерения на съвременната образователна подготовка. Актуалността на 

проблема налага извеждането му като акцент във всички степени на образователната ни 

система . 

Формирането на екологично съзнание започва от ранното детство и като 

непрекъснат процес продължава до края на живота. Възпитаването на екологична 

култуа при въвеждане на детето в природния свят се свързва с овладяване и осъзнаване 

на първоначална етапност н водещи идеи с адаптирано научно достъпно съдържание, 

които са в основата на познанието на човека за природата и определят поведението и 

отношението му към нея. 

Предучилищното детство е периодът от живота на човека, който оставя най-

трайни следи в неговото развитие. Опазването на природата в условията на 

непосредствен контакт с нея е приоритет в програмата за възпитателна работа в 

детската градина. Поставят се основите на екологична култура, за да се изгради 

екологично съзнание у децата и се възпитат бъдещите пазители на сътвореното от 

природата. Реализира се целенасочено подпомагане на адаптивността на детето към 

средата чрез подготвяне и изявяване на ключови природонаучни компетенции, които са 

резултат от овладяна система от знания, умения и отношение към природни обекти и 

явления.  
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     Имаме ли основание да гарантираме тази система с конкретен резултат - 

формирани природонаучни компетенции на 6-7-годишните деца в условията на 

детската градина? - Да, за педагогическия екип на ДГ „Латика“ град Шумен, това е 

факт. 

ПРЕДМЕТ на вниманието ни стана използването на интерактивни методи и 

средства в нестандартни мобилности при взаимодействието на децата с природата. 

БЕКТ: Постиженията на децата от подготвителна за училище група – 6-годишни 

по 

образователно направление „ Природен свят”. 

ЦЕЛ: Разработване и апробиране на технологичен модел за формиране на 

природонаучни компетенции в подготвителна за училище група – 6-годишни. 

ЗАДАЧИ:  

1. Организиране на природната среда в образователна и образователната в 

природна. 

2. Овладяване на достъпни научни знания от децата за жива и нежива природа. 

3. Усъвършенстване на представи и умения за екологосъобразно взаимодействие с 

природната среда. 

4. Стимулиране на прояви на адаптивност и съзидателност към природата. 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ: Овладяна обща система от елементарни знания за обекти 

от живата и нежива природа за: 

- техните признаци и свойства 

- за природни явления и закономерности 

- за начини и норми на поведение в природната среда. 

СТРУКТУРА НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ МОДЕЛ: 

1.ПЪРВА МОБИЛНОСТ: „Да пуснем природата вътре” 

Съдържание:  

 Знания – интерактивни методи и средства: ситуационни и дискусионни 

 Умения: опитно - приложна дейност - метод на проектите, моделиране 

2. ВТОРА МОБИЛНОСТ: „Да направим зелена крачка навън” 

Съдържание:  

 Знания: интерактивни методи и средства: ситуационни и дискусионни 

 Умения: опитно - приложната дейност - експеримент 

3. Реално партньорско участие на семейството в двете мобилности. 

4. Фундамент: 

 Разработена и утвърдена Стратегия  на ДГ „Латника“ град Шумен за 

превръщането на околната среда в образователна. 

 Изпълнение на дейности по екологичен проект на МОСВ - ПУДООС „Обичам 

природата – и аз участвам“. 

 Реализиране на дейности по мини- проекти във всички възрастови групи: 

-  „Годишните сезони разказват” - І група /3-4 год./ 

- „Здрав дух – здраво тяло” – ІІ група /4-5 год./ 

- „Оранжерия в детската градина” – ІІІ група /5-6 год./ 

- „Прегърни дървото, послушай гласа на земята” ІV група /5-6 год./ 

 

ПЪРВА МОБИЛНОСТ: „ ДА ПУСНЕМ ПРИРОДАТА ВЪТРЕ” 

№ 

по 

ред 

Дейност Интерактивни 

методи, средства 

Знания 

за: 

Умения 

за: 

Отношение 
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1. „Сезонна 

биоградинка”в 

групата 

обсъждане, 

дискусия, ролева 

игра 

семена, 

луковици, 

цветя 

подготовка на 

почвата и 

семената за 

засаждане 

наблюдателност, 

грижа за растенията 

2. „Нашите 

рибки” 

казус 

симулация 

декоративни 

рибки 

хранене, 

поддържане 

грижи за тях 

3. „Работилница 

за костюми” 

ролеви игри, 

екипна работа, 

дискусия 

 

рециклира- 

нето 

изработване на 

костюми от 

отпадъчни 

материали 

положително 

отношение към 

продукта на другите 

4. „Отпадъците” презентация разделно 

събиране на 

отпадъци 

използване на 

разделител- 

ните кофи 

 

наблюдателност, 

критичност, 

добронамереност 

5. „Да го 

направим 

заедно” 

онлайн игри начини за 

получаване на 

енергия –от 

слънцето, от 

водата ,от 

вятъра, биомаса 

пестене на 

енергия 

отговорност, 

откриват резултатите 

от своята дейност 

6. „Моята умна 

къща” 

конкурс за 

рисунка 

алтернатив-ни 

източници на 

енергия 

изпълнение на 

поставена 

задача 

отношение към 

използването на 

енергията от 

алтернативните 

източници 

7. „Открий 

верния 

отговор” 

интерактивна 

дъска 

жива и нежива 

природа 

 

описване на 

обекти и 

явления 

пестеливост 

8. „Лист по лист” акция рециклиране умения за 

взаимодействие 

с възрастни 

демонстриране на 

отговорност 

 

ВТОРА МОБИЛНОСТ: „ ДА НАПРАВИМ ЗЕЛЕНА КРАЧКА НАВЪН” 

 

№ 

по 

ред 

Дейност Интерактивни 

методи, 

средства 

Знания 

за: 

Умения 

за: 

Отношение 

1. „Оранжерия” игри, 

експеримент 

Засяване на 

семена, 

отглеждане на 

растения 

осъзнаване 

принципа за 

съхраняване 

демонстриране на 

отговорност 

2. „Прегърни 

дървото” 

ролеви игри, 

дискусии, 

експерименти 

дървета, 

храсти, 

треви 

откриване и 

съхраняване на 

убежища по еко 

пътечката 

поддържане на 

пътечката чиста 

3. „Чорапче с 

отпадъци” 

дискусия, 

експеримент 

разграждане на 

различни видове 

отпадъци 

проверка на 

резултата 

прояви на 

наблюдателност и 

любопитство при 

разграждане на 

материалите 

6. „Малките 

туристи” 

еко поход ориентиране в 

местност по 

карта 

откриване на 

растителни и 

животински 

видове 

наблюдателност, 

мотивираност 

7. „Здрав дух - 

здраво тяло” 

традиционен 

спортен 

празник 

здравето е 

ценност 

за активна 

дейност сред 

природата 

ориентиране в 

норми за опазване 

на собственото 

здраве 
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РЕЗУЛТАТИ:  

1. Реализирана в практически план е идеята за организирана образователна 

природна среда, която осигурява разнообразни стимули за прояви на любознателност, 

съзидателност и хуманност 

2. Овладяна е обща система от елементарни знания за обекти от живата и нежива 

природа чрез вариантни мобилности и интерактивни методи и средства 

3. Създадена е единна общност, ангажирана с проблемите по опазване на 

околната среда 

ИЗВОД: Разработеният и апробиран технологичен модел удовлетворява 

изискванията за добра образователна практика, тъй като в експериментален план се 

доказа неговата ефективност по посока формиране на природонаучни компетенции в 

подготвителна група в ДГ.   

Работата по двете мобилности показаха, че съществуват възможности и начини за 

целенасочено развитие, усъвършенстване и затвърдяване на проявите на екологичното 

съзнание на шест-седем годишните деца при ориентиране в природния свят. 

Направляването на процеса на формиране на екологични представи, екологично 

отношение към природата и екологосъобразното поведение може да се осъществи чрез 

подходящи педагогически технологии и внедряване на интерактивни методи и средства 

в нестандартни мобилности при взаимодействието на децата с природата. 
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