
Създаването на «вкусната градинка» е прекрасен повод

за родителите и учителите да се опознаят и да 

хармонизират своите усилия за възпитание 

и позитивно общуване с децата. 



ВКУСНАТА ГРАДИНКА (Еdible Garden in Kindergarden)

е изключително популярна по света практика за 

алтернативно екологично образование

чрез лично ПРЕЖИВЯВАНЕ



ВКУСНАТА ГРАДИНКА бързо ще се превърне 

в любим на децата, удобен за учителите и предпочитан от 

родителите инструмент за устойчиво формиране на 

здравословни навици и умения за живот 

в хармония с Природата и околните.



Солидарните акции за създаване 

на ВКУСНАТА ГРАДИНКА са едни прекрасни моменти

за креативно общуване между децата, техните родители и 

учителите - те заедно учат, играят и общуват, 

преоткривайки тайните на природата.



ВКУСНАТА ГРАДИНКА е

образователна билково-зеленчукова градина, 

която създаваме заедно с децата, родителите и учителите 

в двора на нашата детска градина и така «зелената» 

теория ще се превърне в житейска опитност.



ВКУСНАТА ГРАДИНКА е нашата жива класна стая на 

открита, тя е място, където всички изучаваме изкуството 

да живеем заедно, отглеждаме чиста и здравословна 

храна, наслаждаваме се на съвършенството, красотата и 

хармонията в Природата.



ВКУСНАТА ГРАДИНКА е иновативен образователен 

инструмент с огромен потенциал и стратегия, която 

помага на възпитателите да обединят много и различни 

теми и да ги предоставят на децата по един интерактивен, 

лесен за реализация и изключително атрактивен начин.



ВКУСНАТА ГРАДИНКА е

неограничен ресурс на идеи и възможности 

за изследователски занимания, творческо общуване и 

култивиране на позитивни ценности за живота, 

както за децата, така и за възрастните.



НАЙ-СКЪПОЦЕННАТА РЕКОЛТА от нашата «вкусна градинка», 

ще бъдат не само вкусните домати, краставички, тиквички и подправки, 

но също и красивите цветове и плодове на качествата, които ще развият 

децата – като например любознателност, търпение, последователност, 

доброта, внимание, толерантност и любяща грижа към околните и Природата, 

уважение към всичко живо, както и едно осъзнато и благодарно отношение 

към храната и трудът, положен за нейното създаване.



ВКУСНАТА ГРАДИНКА е иновативен образователен инструмент 

с огромен потенциал, с който учителите могат да обединяват 

много и различни теми и да ги предоставят на децата по един 

интерактивен, лесен за реализация и изключително 

атрактивен начин.


