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ПЛАН на ДГ – 197 „Китна градина”
за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и
повишаване на грамотността
/ 2014 – 2020 /
I.Основна цел: Подпомагане организацията и провеждането на
дейностите в детската градина за изпълнение на Националната стратегия
насърчаване и повишаване на грамотността.
II.Специфични цели:
1.Да се поставят основите и се подкрепи развитието на грамотността на
бъдещите ученици.
2.Да се стимулира и мотивира участието на родителската общност в
различните дейности за повишаване на грамотността.
3.Да се подобрят професионалните умения на учителите по отношение
изпълнение на стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността.
III.Дейности:
1„Мамо прочети ми приказка”- съвместна дейност с родители и слушане
на приказки, прочетени от майки.
Срок: м. ноември
2.Любими приказни герой гостуват на децата чрез театрални постановки.
Срок: м. декември
3.На гости в библиотеката – посещение и запознаване с книгите в
библиотеката и четене на стихчета и разкази от служителите в
библиотеката.
Срок: м. януари
4.Организиране на среща с поетесата Румяна Букова – четене на нейни
детски произведения.
Срок: м. февруари
5. „Ден на приказката” – открити моменти в групите с участие на родители
и деца – драматизиране на любими приказки.
Срок: м. март
6.”Да си направим своя книжка” – подбор на детски разказчета и детски
илюстрации към тях и изработване и отпечатване на книжка.
Срок: м. април

7. Училище за родители: „Как детето да стане приятел с книгата”,
„Подарете на детето си книжка”, „ Мама, татко, аз и моята любима
книжка”.
8. Провеждане на квалификационни дейности, насочени към
усъвършенстване на уменията на учителите за сътрудничество с родители.
IV.Очаквани резултати:
1.Повишаване на мотивацията на децата да слушат и възприемат
художествена литература.
2. Повишаване информираността на родителите на децата от различните
етноси за значимостта на грамотността.
3. Осигуряване на информация на родителите на децата, за които
българския език не е майчин, относно допълнителни възможности за
преодоляване на езиковите трудности при овладяване на български език.
4. Създаване на условия за по - ефективна работа в мултикултурна среда.
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