Чрез различни дейности и игри
децата ще се запознават с
общоприети норми на поведение на
обществени места, с културни
маниери на различни събития, ще се
научат как да управляват емоциите
си, да уважават различните чрез
себепознание.
Децата ще изграждат представите си
за света около тях, за правилата,
които не ги ограничават, а им дават
свобода.
В проекта ще участват и деца с
различни образователни потребности.
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Through various activities and games,
children will get acquainted with generally
accepted norms of behavior in public
places, with cultural manners at various
events, will learn how to manage their
emotions, to respect the different through
their self-knowledge.
Children will build their ideas about the
world around them, about the rules that
don’t limit them, but give them freedom.
Children with SEN will be a part of the
project, because each one of us in some
stage of his life can be a person with
special needs. Good manners are crucial all
life long.

3

Изграждане на добри обноски у децата/
децата/
Building good manners in children
• Изграждане здрава основа на култура на
поведение в детска възраст като ключ към
успешно развитие и реализиране на
личността. Да се отключи естествен стремеж
у децата за изграждане на добри маниери,
за градивна комуникация чрез уважение
към личността в общуването.
• Building a solid basis of culture of behavior in
childhood as a key to successful development
and personality realization. To unlock the
natural desire of children to build good
manners, for constructive communication
through respect for the individual in
communication.
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 Да се изгради у децата естествено желание за
познаване и спазване на
общоприети правила и норми на поведение
 Да общуват свободно и да печелят приятели, спазвайки
„лично пространство“
 Да умеят да правят „добро впечатление“
 Да се ръкуват правилно
 Да се хранят възпитано
 Да подбират подходящо облекло за различни места и
събития
 Да спазват добра хигиена
 Да знаят как да се държат на театър, в храм и др.
 Да могат да побеждават, но и да губят
 Да се чувстват добре приети и да проявяват
толерантност и разбиране
 Да опазват природата
 Да знаят как да се държат при пътуване с обществен
транспорт и др.

 To build in children a natural desire to know and
follow generally accepted rules and norms of
behavior
 To communicate freely and make friends,
respecting "personal space"
 To be able to make a "good impression"
 To handshake properly
 To eat politely
 To choose appropriate clothing for different
places and events
 To observe good hygiene
 To know how to behave in the theater, in the
temple, etc.
 To be able to win, but also to lose
 To feel well accepted and to show tolerance and
understanding
 To protect nature
 To know how to behave when traveling by public
transport, etc.

Очаквани резултати/
Еxpected results
Добрите обноски – врата към успеха
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 Презентации/образователни видеа за изясняване
същността на: думата „етикет“; външен вид, хигиена и
др.
 Сюжетно- ролеви игри за пресъздаване на различни
житейски ситуации – поведение в ресторанта, на
театър/опера, на спортно събитие, в градския
транспорт и др.
 Създаване на образователен филм „Модерно е да си с
добри обноски“
 Изобразителна дейност на тема „Добри обноски сред
природата“, „Какво да облека за театъра довечера?“ и
др.
 Създаване на виртуална изложба
 Създаване на електронна книга с уникални за различни
народи маниери, обноски, правила на поведение в
определени ситуации
 Създаване на интерактивна приказка- игра по някой от
елементите на добрите обноски
 И др.

 Presentations / educational videos to clarify the
essence of: the word "etiquette"; appearance,
hygiene, etc.
 Story-role games to recreate different life
situations - behavior in a restaurant, theater /
opera, sporting event, public transport and
more.
 Creating an educational short movie - "It's
fashionable to be well-mannered"
 Fine arts on a subject like "Good manners
among the nature", "What to wear for the
theater tonight?" and others.
 Creating a virtual exhibition
 Creating an e-book with unique for different
people manners, rules of conduct in certain
situations
 Creating an interactive fairy tale - a game about
one of the elements of good manners
 Аnd others.

Дейности/
Activities
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