
Прилагане на метода на 
Мария Монтесори в 

общинска детска градина 
“Майчина грижа” 

гр. Пловдив



ЕДИН ДЕН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

http://drive.google.com/file/d/13jsXk5dXBmGnBMjhp9hqSHlr1_IsLMuZ/view
http://drive.google.com/file/d/13jsXk5dXBmGnBMjhp9hqSHlr1_IsLMuZ/view


РАЗНОВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

http://drive.google.com/file/d/1-b-8gkAz1sYIsVHQ3QE5_KnP7e-Rh_JB/view
http://drive.google.com/file/d/1-b-8gkAz1sYIsVHQ3QE5_KnP7e-Rh_JB/view


http://drive.google.com/file/d/1h41aiMcfoSt4nUPlomlNpRC0GFWocTVZ/view
http://drive.google.com/file/d/1h41aiMcfoSt4nUPlomlNpRC0GFWocTVZ/view


МОНТЕСОРИ КУХНЯ



ХРАНЕНЕ ИЗВЪН 
МОНТЕСОРИ КЛАСНИТЕ СТАИ



СЛЕДОБЕДЕН СЪН – ПО ЖЕЛАНИЕ

http://drive.google.com/file/d/1uC1UbnwSrso28u0vStfvbBIO1tZfdJMU/view
http://drive.google.com/file/d/1uC1UbnwSrso28u0vStfvbBIO1tZfdJMU/view


ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ И ПРИРОДНИЯ КЪТ





РАБОТА В ЧЕТВЪРТА ГРУПА

http://drive.google.com/file/d/1e8KQ-ZdhviclOEm9fCJ-4WtuKXQ45Ulr/view
http://drive.google.com/file/d/1e8KQ-ZdhviclOEm9fCJ-4WtuKXQ45Ulr/view


РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ : 
творчески и кулинарни  работилници, проект “Мама, татко и аз”, 

уъркшоп  “Аз работя с мама и татко”, 
професията на моите родители, училище за родители







ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ВЪВЕЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 
МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА 

ЦЕЛ 
Формиране на устойчива
Монтесори общност чрез 
прилагане  на Монтесори 
педагогиката в различни 
възрастови групи – яслена 
група, 
детска градина и училище.



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

• Обучени над 130  педагози  за прилагане на метода на Монтесори;
• Текущи обучения на екипите на седем  детски градини – обучени 200 
служители;
• Обучения за родителите, като подкрепящи партньори – обучени 500 родители;

• Закупуване на дидактични материали, свързани с педагогиката „Монтесори“;

• Създаване на подготвена среда в седем  детски градини, две училища и една 

детска ясла.



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПРИОРИТЕТИ И 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

• Целенасочена работа за формиране на ключови 
компетенции в живота на детето за:

– самостоятелно хранене;
– право на свободен избор за участие в режимните 

моменти;
– екипно взаимодействие;

• Подкрепа на родителската активност и участие в 
живота на детската градина;

• Поощряване на иновативните и креативни учители, 
прилагащи нови подходи за учене и развитие на децата.



БЛАГОДАРЯ ВИ 
ЗА ВНИМАНИЕТО!
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