
 

 

 

 

 

Проектът „LOOK OUT OF YOUR WINDOW“ /“Погледни през твоя прозорец“/ по 

програма ЕРАЗЪМ+  е с продължителност 3 години. Проектните партньори са училища 

от Австрия, Ирландия, Литва, Швеция, Турция, Уелс, България. Представител за 

България е Детска градина „Цветни песъчинки“ град Варна. 

Чрез работата по този проект  децата ще осъзнаят, че техните действия влияят върху 

околната среда. По време на проекта подрастващите ще учат как да намалят 

консумацията на природни ресурси на планетата. Чрез този проект децата ще погледнат 

по нов начин на състоянието на околната среда, която ги заобикаля. С помощта на 

разнообразните дейности децата ще разберат колко висока е цената, която се заплаща,  

за да използваме природните ресурси и колко голяма част от тях остават като отпадъци.  

Проектът се реализира чрез различни дейности с децата извън и в класната стая. В 

детската градина: поставят се и се обсъждат различни теми по проекта, беседи, 

създаване на презентации и колажи.  Извън детската градина: наблюдение в двора, в 

парка, в морската градина, посещения. Експерименти и опити: Практическо 

приложение на теоретичните знания чрез извършване на опити и експерименти.  

 

За повече информация за проекта:  

 http://www.pesachinki.com/ 

http://lookoutofyourwindow.blogspot.bg/ 

 

Третата проектна среща по  европейски проект по секторна програма  Еразъм+, 

„ПОГЛЕДНИ ПРЕЗ ТВОЯ ПРОЗОРЕЦ“/LOOK OUT OF YOUR WINDOW (2014-

2017),  ще се проведе във Варна от 1 до 6 октомври 2015 г., като ЧЦДГ „Цветни 

песъчинки” е домакин на  тази конференция. Партньор на детската градина е 

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“, град Варна. 

 

На 2 октомври от 10.30 часа в Отдел Изкуство, Регионална библиотека „П. Славейков“, 

Варна, ще се проведе  международна работна среща  по проект „Погледни през твоя 

прозорец“ (LOOK OUT OF YOUR WINDOW). 

 

Програмата на срещата включва: 

 

1. Представяне на проект LOOK OUT OF YOUR WINDOW / цели, дейности, 

резултати/, осъществени през първата година – презентация на Детска 

градина „Цветни песъчинки“  

2. Презентация „Нов живот за  хартията“, представена от отдел Изкуство, 

Регионална библиотека „П. Славейков“, Варна. 

3. Еко-работилничка: „Да си направим ферма с еко-материали“ с участието на 

деца и педагози от Детска градина „Цветни песъчинки“ и модератори 

библиотечните специалисти от отдел „Изкуство”. 

 

Земята е нашият дом, но той е застрашен – човечеството се отнася безотговорно 

към природата. Настъпил е моментът, когато трябва да обединим усилията си и да 

защитим планетата си. Нужно е да поставим ново начало в отношението ни към 

природата и да възпитаваме екологична култура у младите хора. Това начало започва 

от нас, от детската градина, от предучилищна възраст. 

http://www.pesachinki.com/
http://lookoutofyourwindow.blogspot.bg/

