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Разработеният проект има за цел обновяването и 

оформянето на дворното пространство зад  учебното 

заведение. Всички дейности по проекта реално представляват 

част от предвидения образователно-възпитателен процес по 

Околен свят, Човекът и природата и часовете за организиран 

отдих и заниманията по интереси. 



Приобщаването на децата към проекта се осъществява

чрез интересна групова работа заедно с техните връстници, 

родители  и други участници, ползването на непознати 

земеделски пособия и инструменти, изпълняването на 

несвойствени до момента дейности, като всичко това 

представлява едновременно предизвикателство, забавление, 

спорт и развлечение за децата. 



ДЕЙНОСТИ:

Почистване, подравняване на терена  и извозване 

на отпадъците:

Оформяне и почистване на  неизползваемата дворна площ;

Извозване на отпадъци; Подравняване на терена за засяване.



ДЕЙНОСТИ:

Строително- монтажни дейности за изграждане на беседката:

-Изграждане на кофраж;

-Поставяне на арматура;

-Бетониране.



ДЕЙНОСТИ:

Закупуване и монтиране на беседка и кръгла маса с въртящ се 

механизъм.



ДЕЙНОСТИ:

Поставяне и монтиране на:

- пейки;

- кошчета.



Изграждане на опитно поле с площ 20 кв.м.:
- засяване на тревисти растения

- поливане, плевене, окопаване на растенията

ДЕЙНОСТИ:



Възстановяване на чешма за питейна вода.

ДЕЙНОСТИ: 



Преди 



Сега  

С общите усилия на училищната общност
още едно кътче от училищния двор 

придоби своя облик и се превърна в 
привлекателно място за труд, забавления

и почивка. Благодарим на всички
доброволци с големи сърца!



През учебната 2020/2021 г. в НУ ”Цани Гинчев” се обучават и 

възпитават общо 173 деца, разпределени в  осем паралелки, както 

и пет групи  за целодневна организация на учебния ден, всички 

представляващи целевата група на реализирания  проект.

Предоставя се възможност на заинтересовани родители 

да участват заедно със своите деца, като участието в дейностите 

затвърждава както придобитата екокултура и умения, така и 

семейната сплотеност. 


