
ПРИОБЩАВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ

Ръководител на проекта: Росица Димитрова - директор 



Детска градина № 68 „Патиланско царство“ е от градините в
Стара Загора с опит и традиции. По случай 20 години от нейното
създаване се организира юбилей, отбелязан като „Патиланска европеада“
– съвместен проект с Община Стара Загора, във връзка с кампанията
„Стара Загора – Европейски град на спорта“.

Целта на мероприятието беше оптимизиране на
взаимодействието общественост - родителска и педагогическа общност
за повишаване интереса и приобщаването на децата към спорта.



Дейности, свързани с проекта:

1. Мотивационна и информационна кампания сред родителите.

2. Осигуряване безплатно посещение на тренировки и спортни събития,

осигурени от община Стара Загора .

3. Обособяване на отбори и осъществяване на активен тренировъчен

процес. Участие на лицензирани треньори и изявени спортисти при

подготовката и провеждането на инициативата.

4.Обезпечаване на материалната база с необходимите съоръжения,

декорации, екипировка, награди, рекламни материали и др.

5. Провеждане на „Патиланска европеада“.

Децата се състезаваха в следните спортни дисциплини: „Футбол“,

„Бягане“ , „Спортен риболов“, „Баскетбол“, „Скок на дължина“,

„Хвърляне в цел“, „Хокей на трева“, „Художествена гимнастика“ и

„Спортно катерене“.





Под звуците на фанфарна музика и бурни  аплодисменти на всички 
родители и гости се посрещнаха знамената-българското, европейското, на 
Община Стара Загора и на ДГ. 

Атмосферата се изпълни с весело настроение, спортен дух, 
желание за игри и победа с посрещането на децата от всички възрастови 
групи в детската градина



Директорът на градината – Росица Димитрова, поздрави всички

гости, както и своите възпитаници и екипа, който се грижи за тях. 

Приветствия отправиха и гостите на юбилея, заместник - кметовете

Иванка Сотирова и Красимира Чахова, Петя Желязкова – член на 

Обществения съвет към градината.



Празника уважиха специалисти от отдел “Образование“ и 

представители от различни образователни институции.

В тържеството взеха участие и родителите, с чието присъствие и 

помощ празникът се превърна в незабравимо изживяване за децата.



Европеадата беше открита с демонстрационен мач между

деца и родители.





За доброто настроение се погрижиха мажоретките от Център за

работа с деца и гимнастичките от СКХГ „Берое“, чието съчетание се

съпроводи от соловото изпълнение на близначките Златина и Катерина

Кукеви, настоящи възпитанички на детската градина.



Жури от родители, гости и изявени спортисти оценяваха постиженията на 

малките спортисти, които показаха впечатляващи резултати .









Малките спортисти получиха награди от община Стара Загора –

торбички и шапки, както и от градината – грамоти за участие, купи и 

медали за изявилите се с най-добри резултати, а за най-малките – книжки 

и часовници.







Мероприятието беше отразено в много медии:

- Вестниците „Фокус“ и  „Долап БГ“; 

- телевизия „Загора“;

- stz.com;

- facebook ;

Център за подкрепа на личностното развитие Стара Загора и много  др.



ЕЖЕГОДНО ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ

СЕ ИНИЦИИРАТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, 
НАСОЧЕНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ УМЕНИЯ И 

ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ

Реализирани  ПРОЕКТИ:

„Хавайско парти“ – проведено в летния  басейн на градината, с 
интересни спортно-състезателни игри и много  изненади за деца и 
родители.



„Посещение на конна база „Феномен“ – предоставяне на
възможност на децата да се сприятелят с конете и да се позабавляват
съвместно със своите родители.

Хипотерапия, подходяща за деца със СОП.



„Патиланци в Зоопарк Стара Загора“ – посещение на „Зоопарк 

„Стара Загора, запознаване с разнообразни животни, разглеждане на 

илюстрации и четене на приказки от родители сред природата.

Кулминация - организирани  състезателни игри с участието на деца и 

родители. 





„На излет с Баба Цоцолана“ – развлечение, проведено в близкия парк

„Бранителите на Стара Загора“ с пикник и много забавни игри.



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО
e-mail: cdg68sz@abv.bg


