


С този проект ще създадем мултисензорна градина в
двора на детската градина, която ще осигурява
подкрепяща среда за 27-те деца със СОП, както и
възможност за интегрирано учене чрез сетивно
преживяване за останалите 283 деца в детската
градина. Сензорната градина ще бъде планирана и
изградена със солидарния принос на родителите, а екип от
учители ще разработи и приложи серия от терапевтични
и приобщаващи мултисензорни занимания. Процесът на
създаване и добрите образователни практики ще
споделим в уебсайт със свободен достъп, за да служат
като ресурс и вдъхновение за всички.



Според д-р М. Монтесори развитието на интелекта, започва с развитие на
сетивата в най-ранна детска възраст. Пълноценното интелектуално,
психологическо и физическо развитие на детето (2-6 г.) имат пряка зависимост от
степента на развитие на неговите сетива и физиология в най-ранна възраст, чрез
елементарни действия и движения като – лазене, изкачване, спускане, слизане,
катерене по различни повърхности, докосване на различни текстури, пренасяне на
предмети, преливане на течности, сравняване, докосване и други. Стимулирането
на сетивата и физиотерапията се ползват активно при деца със СОП, но също така
– заниманията, стимулиращи и развиващи сетивата, са изключително важни и за
децата в норма. Сериозен проблем е нарастващата тенденция за обездвижване и
дефицит на пълноценна двигателно-сензорна активност, особено сред децата
родени и израстващи във високо урбанизирана градска среда и в култура на
прогресивно нарастващо използване на електронни устройства и намаляваща
физическа активност на възрастните като цяло. Днес децата получават
застрашително малко възможности за свободно движение и достъп до сензорно-
образователни елементи, изградени в естествената природна среда на двора и
специално планирани с цел да провокират богат набор от действия, стимулиращи
отделно и комплесно всички компоненти на човешкото същество – сетива, ум,
емоции, общуване и учене. Основният проблем, който искаме да решим с
изграждането на Сензорна градина на двора, е липсата на атрактивна
стимулираща среда на открито, в която децата могат пълноценно да се движат и
да развиват своите сетива, физика и интелект чрез игра и вдъхновяващи
открития, а учителите ще могат да оказват ефективна и пълноценна подкрепа в
зависимост от нуждите на всяко дете.



Дейност 2* Подготовка на екипа и техническо задание
Проучване на добрите практики, формиране и работа с екип от учители и
експерти, анализ на средата, подготовка на техническо задание, формиране на
екип от родители и доброволци. Ноември – декември 2019
Подготовка на учителите за провеждане на образователни и терапевтични
занимания в сензорната градина - консултации и обучение с Монтесори
специалисти и кинезитерапевти. Подготовка на солидарна общност от
родители, с които ще бъде изградена сензорната градина. Изработка на
образователните табели и инсталации - съдържание, графичен дизайн.

Дейност 3*
Изграждане на планираните сензорни елементи чрез серия от доброволчески
акции с родителите и доброволци от местната общност.
Изготвяне на инструкции и правила за работа по сезорните инсталации.
Обучение и интруктаж на учителите.
Консултации с Монтесори специалист и кинезитерапевт.



Дейност 4
Терапевтични и образователни занимания с децата в зоната на Сензорната
градина - по определен ред и график. Всички групи деца (общо 310) ще изпълнят
собствена програма и график за регулярни занимания в Сензорната градина.

Дейност 5
Споделяне на добрите практики, “”Празник на сетивата и приобщаващото
образование” и ден на отворените врати за учители, педагози, НПО и
родителски общности от София.
Изготвяне на интелектуален продукт: Он-лайн Наръчник за сензорна-
образователна градина, която може лесно и достъпно да бъде изградена в
двора на детската градина или вилата.
Фото и видео заснемане. Отразяване на дейностите по проекта на блог, с цел
споделяне на цялостния процес на планиране, изграждане и реализиране на
сензорно-образователни занимания с деца.
Администрация, мониторинг и отчитане на проекта.



Измазване, шпакловане и боядисване на стената за подготовка на
основата за Пълноцветна стена за игра: сформиране на екип от
Графити художници -доброволци, закупуване на шпрейове, дюзи,
защитни маски и очила, подготовка на проекта за изпълнение ,
доброволчески акции



Художници графити





Подготовка и закупуване на плоскости за изграждане на сензорната
стена. Разграфяване, монтиране и  демонтиране. Закупуване на 
различни материали за клетките на стената. Лепене и монтиране на 
материалите в клетките и подготовка за повторно монтиране на 
стената.



Почистване, разкопаване и грижа за лехите в биоградинката. 
Засаждане на  разсад , направен от децата на домати, пипер, боб, 
тиквички, картофи. Закупуване на защитна мрежа за защита 
насажденията. Ежедневно поливане и грижа за растенията.



Засаждане, плевене и грижи за билки в билковата спирала. 
Ежедневно поливане и грижа за билките



Разкрояване и подготовка на доставени палети за 
изграждане на кътове за игра “Нещата от живота“ на 
родители от гр. «Патета»


