
Достъпът до спорт в детската градина -
иновативен подход за социализация, 

приобщаване, възпитание 

и развитие на детето

Дейността 

на ДГ „Светлина“ и БК „Зограф“ Трявна

по Програма 

„Спорт за деца в детските градини“ 

на Министерство на младежта и спорта



Визия на съвременната 

детска градина

• превръщане на детската градина и 
училището в желано от децата място, 
където те се чувстват значими;

• детската градина - институция за ранно 
образование и първи етап на социализация;

• предизвикателството да ориентира децата в 
света на тяхното бъдеще, защото 
предучилищната възраст е най -
подходящият период за изграждане на 
ценностни нагласи за уважение  и зачитане 
на другите;



Защо заниманията със спорт са иновативен
подход за социализация, приобщаване, 

възпитание и развитие на децата?

• заниманията със спорт са  привлекателни за децата;

• те удовлетворяват личните им потребности;

• в тях децата се включват на доброволен принцип т.е. уважава 
се правото им на избор;

• детето има по-голяма лична мотивация и стремеж за изява

• създават се условия за допълнително стимулиране 
индивидуалното развитие на всяко дете, според заложбите 
му;

• общуването с деца от други възрастови групи, но с общи 
интереси създава предпоставки за изграждане на приятелство, 
взаимното уважение и зачитане правата на всички в групата;

• подпомага социализирането на деца от различни рискови групи, 
защото по време на заниманията със спорт се стимулира; 
екипната работа, доверието, подкрепата и разбиране с 
другия;



Началото – 2011 година

• доброволен труд  на треньора, 

безплатно за децата;

• Цел - стимулиране на децата за 

занимания с баскетбол;

• Достъп до спорт за всяко дете;

• Екипи – дарение;



Първи спечелен проект –

2012 година

• стойност на проекта – 6 000 лева;

• закупено оборудване за физкултурния 

салон – топки, стационарни и мобилни 

баскетболни кошове;

• три отбора  по баскетбол, трима 

треньори;

• спортен празник за откриване на 

дейностите по проекта;

• включени в дейността на БК „Зограф“;



Първи спечелен проект - 2012 година



2013 - 2015

• кандидатстване по програмата „Спорт 

за деца в детските градини“ на ММС;

• специално обзаведен физкултурен 

салон за заниманията по баскетбол;

• ново обзавеждане, нови екипи;

• нов имидж на детската градина;

• включихме и ДГ „Калина“ Трявна;



Откриване нова спортна зала



Детска спортна олимпиада



Коледен спортен празник



Коледен спортен празник



Областни турнири



Анализ на резултатите:

• Повишена е  степента на социализация и приобщаване  на 

децата към детската градина;

• Формирано е положително отношение към детската градина;

• Изградени са умения за положителни взаимодействия с другите;

• Възпитава се самооценка и самоконтрол;

• Повишена е  детската самоувереност, стремеж за изява и 

самоусъвършенстване;

• Повишена е общата култура на децата, техния социален опит;

• Предоставена е възможност за лична изява на децата;

• Постигната е равнопоставеност на всички деца;

• Формирана е толерантност и търпимост към другите;



• Разширени са контактите с деца от други възрастови и социални

групи;

• Засили се и укрепна взаимодействието между детската градина,

семействата и обществеността;

• Приобщихме семейството към живота в детската градина;

• Изграждана е толерантна среда, позитивна, която сплотява децата,

изгражда уважение и взаимопомощ по между им;

• Включени са деца със СОП и децата от приемните семейства на

SOS Детско селище Трявна, което подобри тяхната комуникация и

социализация;

• Обнови се и се обогати материалната спортна база в детската

градина – закупени са много нови пособия, уреди, спортни екипи,

обзаведен е нов физкултурен салон;

• 80% от децата, посещаващи детската градина са включени в

тренировките по баскетбол, 50% от тях продължават и в училище

под ръководството на треньори от БК „Зограф“;

Анализ на резултатите:



• Изграждането на творческа  среда в детската 
градина е труден и продължителен процес, но  
екипът на ДГ „Светлина“ смята, че вървим в 
правилната посока

• Позитивната среда на толерантност в детската 
градина оказва положително влияние върху 
социализацията и развитието на децата 

• Спортът е начин за приобщаване на деца към 
учебния процес и формиране на положително 
отношение към детската градина като 
институция, към образованието

Благодаря за вниманието!

Весислава Александрова – Иванова

Директор, ДГ „Светлина“, гр. Трявна

Изводи:


