
                                            ПЛАН- ГРАФИК   

                   ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ  

                                       В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

                                                                                      „ Здравето не е всичко,     

                                                                    но без здраве всичко друго е нищо“ 

                                                                                                        - Сократ 

 

 

     Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване 

или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното 

адаптиране към поведение,благоприятстващо здравето/ чл.3,ал.3 от Наредба 

№13 за ГЗЕИО/. 

      Здравното образование е неразривно свързано със здравословното 

хранене и спорта. 

      Храненето е основен фактор,определящ здравето,растежа и развитието на 

децата.В ранна детска възраст се възпитават нагласи  за вкус към определени 

храни (например с по-малко мазнини,сол и захар) и чувство за удоволствие 

от храната;изграждат се хранителни навици.Създаването на здравословен 

хранителен модел в ранен етап от живота е база за поддържането му в по-

късна възраст. 

     Физическата активност на децата е необходима за: 

-психологическото и социалното им развитие; 

-развитието  на мускулна сила,умения за баланс и координация,за растежа; 

-поддържане на здравословно тегло; 

     Ниската физическа активност на децата,заедно с нерационалното 

хранене,са основни фактори за свръхтегло и затлъстяване в детска 

възраст,водещи в последствие км редица здравословни проблеми. 

     Изградените в детството здравни стериотипи остават в бъдеще като 

здравни навици и стил на живот. 



     Осигуряването на  здравословно хранене на децата,както и на редовен 

двигателен режим е отговорност на родителите,учителите и на цялото 

общество. 

ЦЕЛ НА ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: 

Осигуряване на възможности за формиране и развиване на здравна култура у 

децата 

ЗАДАЧИ: 

-Учителите да подбират адекватна информация за подобряване на здравето и 

поддържане на здравословен начин на живот за децата; 

-Да се усвои система от правила и изисквания за здравословен начин на 

живот; 

-Чрез разнообразни дейности да се насърчава стремежа към здравословния 

начин на живот на децата; 

-Чрез осъществяване на основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие да се достигат рамковите изисквания за здравно образование 

като знания,умения отношения по ДОС. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

-Организиране и провеждане на дейности,свързани с Европейския ден на 

здравословното хранене(08.11),Световен ден на водата(22.03),Световен ден 

на здравето(07.04) и Световен ден на храните (16.10) и др.; 

-Проучване на специализирана литература и разработване на дидактични 

материали за осъществяване на здравно образование в групите; 

-Изработване на табла,постери с препоръки за:здравословно хранене,за 

хигиенни навици;за двигателни навици.  

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЧРЕЗ: 

-образователни ситуации с тематична здравна насоченост; 

-допълнителни форми на педагогическо взаимодействие според 

потребностите и интересите на децата за здравословен начин на живот; 

-активна двигателна дейност,оптимален двигателен режим чрез игри и спорт 



Тематично разпределение на образователното 

съдържание по здравно образование за всички 

възрастови групи : 

 
 

„Полезни храни” 

„Здравословно хранене” 

„Опасни предмети и вещества-кибрит,запалка,лекарства и др,” 

„Моето тяло и грижите,които полагам за него” 

„Телефон 112” 

„Чисти и здрави” 

„Здрави зъбки” 

„Малки спортисти 

 

 

Реализирането на плана за здравно образование ще допринесе за 

придобиване на знания на децата за принципите на здравословното хранене 

и физическата активност,за воденe  на здравословен начин на живот. 



                      График за провеждане : 
 

 
 

МЕСЕЦ 
 
         ТЕМА 

 
 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

 Октомври 

  
„Полезни храни” 

 

 

Има представа за полезни и вредни храни 

 
 
Ноември 

 

„Здравословно 

хранене” 

 

 

  Спазва здравословен режим на хранене 

 
 
Декември 

Опасни предмети и 

вещества-

кибрит,запалка,лека

рства и др. 

 
Познава и назовава предмети и 
вещества,забранени за деца 

 Януари „Моето тяло и 
грижите,които 
полагам за него” 

Назовава основните части на човешкото 
тяло; 
Показва положително отношение към 
развиване на двигателни качества,сила и 
издръжливост 

Февруари „Телефон 112” Умее да търси и намира помощ,когато 
има нужда от нея 

 Март „Чисти и здрави” Демонстрира основни хигиенни навици; 
Разбира значението на хигиенните 
навици за здравето 

 Април „Здрави зъбки” Познава и описва хигиенни навици за 
поддържане здравето на зъбите и устната 
кухина 

 Май „Малки спортисти” Показва положително отношение към 
развиване на двигателни качества,сила и 
издръжливост 
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