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,,В Европа ние ценим ……….“

 Образователно направление- Социален свят 

 Интегративна връзка –Български език 

 Цел- чрез презентационен материал по темата, дидактична  и подвижна игра, у 

децата да се изградят ценности като толерантност към различните, приятелски 

отношения, уважение, сътрудничество, взаимопомощ.

 Задачи:

 Да затвърдят знанията за Европейския съюз и държавите членки в него.

 Придобиване представа за децата от другите страни и техните права и задължения.

 Разпознаване на обществени сгради и паметници в някои европейски градове .

 Постигане на удовлетвореност от съвместната дейност с останалите деца в групата, 

основана на взаимно разбиране, сътрудничество, уважение.



Ход на педагогическата ситуация 

Мотивиране на децата 

чрез поздрав към  

нашите помощници в 

ситуациите- ръцете,

краката, очите, ушите,

устата, главата. 



Ход на педагогическа ситуация 

Беседа- децата на 

Европа- в търсене на 

прилики и различия 

между децата от 

различни 

националности.

Права, задължения  и 

отговорности на 

всички деца в 

Европа.



Ход на педагогическата ситуация 

Беседа –

Европейски 

съюз  и неговото 

знаме–

запознаване с  

държави членки 

в него, 

разпознаване на 

обществени 

сгради и обекти 

в някои 

европейски 

държави. 



Дидактични игри 

Игра: ,,На планетата 

земя има място за 

всички …./деца/”

Играта символизира 

правото на децата за 

чиста околна среда,

приятелства,

сътрудничество и 

толерантност .

Игра: “Слънцето грее 

за всички протегнати  

детски …./ръчички/”

Играта символизира 

правото на всички 

деца за 

здравословен начин 

на живот, семейство, 

игри.



Подвижна игра 

,,Каня те за приятел“-

всички деца участват 

като показват уважение 

към решението

/приема или не 

приема поканата за 

приятелство/ на всяко 

дете. В играта децата 

са истински, 

неподправени, с равни 

права независимо от 

своите специфични 

потребности и 

индивидуални различия. 



Заключение 

Удовлетворени и емоционално 
заредени децата от групата за 
финал,  отправят  апел към 
нашите гости, който гласи ,,Ние 
децата сме бъдещето  на тази 
планета. Пазете ни и  обичайте 
за да сме здрави, щастливи и 
усмихнати“.  


