
 
 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

 „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2021 г.“ 

ТЕМА: 

 „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ!” 

 
 

 
 

 

Наименование на проекта: 

„ЕКОКЪТ - ТВОРИМ И УЧИМ СРЕД ПРИРОДАТА“ 

ОУ „Свети Климент Охридски“, гр.Бургас 

 
Проектът „EКОКЪТ – творим и учим сред природата“ е естествено 

продължение на реализирания през 2015 г. проект „Екозона на открито“ във вътрешния 

двор на училището, чрез който се обособи зона, подходяща за отдих и провеждане на 

интерактивни занятия в областта на природните науки. 

Обособеното пространство е с размери: дължина 32 м и широчина 21 м с лехи със 

засадени  цветя и храсти, както маси и пейки за провеждане на уроци и лабораторни 

занимания на открито. Настилката е  от бетонови плочки  и естествена трева.  

Обект на това проектно предложение е част от двора, намиращ се зад сградата на 

физкултурния салон /Прилагаме скица на двора за онагледяване на местоположението/. 

Теренът е със североизточно изложение. Върху тревното пространство са налични 4 

градински пейки с облегалки, 2 пейки без облегалки и комплекти от  3 маси с по две 

пейки. Настоящата идея е разработена така, че да осигури устойчивост на резултатите и 

да се гарантира продължаване и надграждане на дейностите. За реализацията ѝ са 

необходими средства за обзавеждане с още пейки, маси, закупуване на оборудване на 

мобилна еколаборатория, което ще обезпечи по-пълноценната работа  на цял клас на 

открито. 

           Ние виждаме бъдещият екокът за творчество и учене сред природата като едно 

цяло от следните два  компонента:  

           Първи компонент  – Познавателна игра „Цветен спектър“, която ще бъде 

оформена върху обособен четириъгълник с размери: ширина - 2,40 м и дължина 4,80 м, 

като опитно поле за наблюдение и изследване живота на растенията в реална среда.  По 



 
 

 

този начин учениците ще имат възможност да усвоят на практика необходимите умения 

и опит за отглеждане на цветя и растения в естествени условия. Ще се създадат цветни 

лехи с кръгла форма. Растенията -  едногодишни и многогодишни,  ще бъдат подбрани 

цветово - топли, студени и основни цветове, като това ще възпита у децата естетически 

усет и емоционално въздействие. За тях ще се грижат самите ученици в час на класа, 

часовете за занимания по интереси и по Биология и здравно образование, Човекът и 

природата, Изобразително изкуство и  Технологии и предприемачество. Ще разчитаме 

на сериозна подкрепа от страна на Училищното настоятелство и на родителската 

общност.  

Втори компонент – Обособяване на място за учене, творчество и отдих. 

Предвиждаме да се оформи върху останалия терен, който ще бъде насипан с дървесен 

мулч, и върху който ще бъде оформена леха с бели камъни. Ще бъдат закупени  и 

ситуирани под дърветата 5 бр. двойни бетонови пейки с маси. От тях и преносим 1 

комплект от 3 бр. сгъваеми маси ще бъдат оформени кътове за почивка. Мястото се 

предвижда за часове на открито по Човекът и природата, Биология и здравно 

образование, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство, занимания по 

интереси, часовете за самоподготовка на ГЦОУД в НЕ и ПЕ.  

Ще бъдат закупени и поставени къщички и хранилки за птици. Климатичните и 

почвени условия ще бъдат  наблюдават с влагометър, термометър, с комплект за анализ 

на почвата, за кръговрата на водата.  

 


