
 

ОБЩИНА АЙТОС 

 

 
Проект BG05M9OP001-2.004-0039 „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните 

семейства от община Айтос”, по процедура „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от Оперативна 
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От 3 август 2020 г. стартира услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за 
повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" – лято 
2020 г. по проект на Община Айтос - „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на 
деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”, финансиран от Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд.  

Във връзка със старта на услугата са назначени двама педагози и двама помощник 
възпитатели, които ще имат основната задача да доразвият или да съхранят придобитите 
когнитивни и социални умения в предучилищното образование на общо 30 деца, включени 
в лятното училище. Работата с тях преди да постъпят в училище, е комбинация от 
образователни елементи с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за 
обкръжаващия ги свят. 

       

Сформирани са две групи по 15 деца, които от 3 август редовно посещават лятното 
училище. С тях се провеждат занятия по български език, математика, околен свят, 
изобразително изкуство, конструиране и технологии, музика и физическо. Децата с 
интерес се включват в занятията и придобиват различни сръчности - оцветяват, режат, 
пишат, играят подвижни игри. Проявяват активност, развиват въображението си, научават 
нови техники. Емоции и желание за работа им дават осигурените материали, закуската, 
обядът, и ежедневно поднасяния плод. В програмата на лятното училище са включени още 
подвижни и състезателни игри, подреждат се пъзели, децата играят с топки, моделират с 
пластелин. 
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Към момента и децата, и техните родители са доволни от допълнителната подготовка за 
първи клас. Всички оценяват ползата от възможността, която проекта предоставя на децата 
-  да съхранят и доразвият наученото в детската градина, и в същото време да играят и да  
се забавляват през лятната ваканция. 
 
 


