
Детска градина ,,Пламъче”гр. ЯмболТелефон 046/66 15 71; Директор 046/66 34 87;е-mail plama4e cdg2006@abv.bgДЕЙНОСТИ  ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018ГДЕЙНОСТИ И ФОРМИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СРОК ЗАИЗПЪЛНЕ-НИЕ1.Педагогическа дейност1.1.Педагогически съвет Доклад на мед.сестра – Обсъждане и приемане на ключовикомпетенции, интегриращи психологическото и здравословноразвитие на децата м.09.2017г1.2.Педагогически съвет Анализ-оценка на резултатите от анкета с родителите на децата  натема:„Здравно-психологически аспекти за здравословно хранене надецата „ м.02.20181.3.Педагогически съвет  Приемане на оценка-анализ за здравословното състояние на децата-годишен отчет м.05.20182.Организационно-педагогическадейност- взаимодействие съссемейството2.1.Тренинг-среща с родителите надецата 1.Тема: „Здравно-психологически аспекти за здравословно хранене надецата“ – въвеждаща информация2.Дейности за тренинг-участие м.11.2017



І група – „Малки хитринки за здравословно хранене на децата икултура на поведение“ – изработване на проспект, стимулиращуменията у децата за здравословен начин на живот.ІІ група – Изработване на игрови правила, стимулиращи овладяванетона умения за здравно-хигиенни и културни умения у децата.3.Работа в двете групи:- провеждане на анкета на тема: „За и против различните гледни точкина здравно-психологическите аспекти за здравословно хранене“.2.2.Среща с родителите надецата:вътрешно - открита практика Реализиране на конкретно образователно съдържание за формиране иразвитие на здравословен начин на живот у децата от 2-те ясленигрупи, 2-те І-ви групи и 2-те ІІ-ри групи“ –открита практика предродителите м.01.20182.3.Практически дейности заосигуряване на здравословен престой надецата в ДГ Организиране на изложба, стимулираща здравословен начин на животв ДГ: изработване на билкови торбички  съвместно с деца и родителиза профилактика на респираторните пътища на децата  , билковивъзглавнички за здравословен сън м.10.20172.4.Празнично- развлекателни форми „Да спортуваме с дядо“ – спортно – туристически празник вместността .Бакаджик м.09.2017г.2.5.Празнично- развлекателни форми Участие в националния празник „Европейски ден на спорта в детскитеградини и училища“-насърчава физическата активност сред децата иучениците в България и цяла Европа м.09.2017г.2.6.Празнично -развлекателни форми Седмица на коледните празници 1.„Коледна баница и вкусотии сбаба”.  2.Разказ-легенда от баба „Коледната трапеза на баба от миналото“ м.12.2017г2.7. Празнично- развлекателни форми Спортно състезателен турнир по футбол с деца и татковци м.04.2018гПлан - график в детските градини за провеждане на инициативите  в седмицата наздравето 10.04.2018 г. – 16.042018 г.



ДетскаградинаДГ„Пламъче“Ямбол  Пътеводител на детското здраве10.04.20181.Тренинг-среща с родителите надецата Тема: „Здравно-психологически аспекти заздравословно хранене на децата“– въвеждаща информацияДейности за тренинг-участиеІ група – „Малки хитринки заздравословно хранене на децатаи култура на поведение“ –изработване на проспект,стимулиращ уменията у децатаза здравословен начин на живот.ІІ група – Изработване на игровиправила, стимулиращиовладяването на умения заздравно-хигиенни и културниумения у децата.2.Презентация на авторскииздания“Пътеводител надетското здраве“ и „Как даспечелим детето“ Карнавал на плодчета изеленчуци11.04.1018Провеждане карнавал наплодовете и зеленчуците сдецата от всички групи,филмиране и излъчване нанай-атрактивен плод изеленчук.  Пътят на хляба12.04.2018Среща сродителите надецата:вътрешно- откритапрактика:Реализи-ране на конкретнообразователносъдържание заформиране иразвитие наздравословенначин на живот удецата.  Спорт заздраве13.04.2018Спортносъстезателентурнир пофутбол сдеца итатковци.  Парад наздравето16.04.2018Участие наклуба по„Танцовааеробика“.




