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ПРАЗНИЦИ НА РЕКОЛТАТА

ВЪВ ВКУСНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ БИО-ГРАДИНКИ В СОФИЯ

един уникален проект, в който Природата е главен учител,

а децата – нейни основни съмишленици

www.gradinka.zaedno.net

Това е вдъхновяваща история за необикновените неща,

които правят обикновените хора на София и
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които бавно, но завинаги ще променят света, в който живеем.

ДОБРАТА НОВИНА: През пролетта и лятото на 2012 година, екипът на фондация
ЗАЕДНО, с финансовата подкрепа на Фондация «Америка за България», заедно с
повече от 4000 деца, техните родители и учители, създадоха «вкусни образователни
градинки» в град София.
Щастливи сме да споделим, как този проект доказа, че е напълно достъпно, приятно и
ценно за всички създаването на образователни вкусни градинки в сърцето на големия
град.

- ДОБРАТА НОВИНА е, че “вкусните градинки” се превърнаха в красиви и любими
“зелени класни стаи”, които осигуряват личната връзка и преживяване на Детето с
Природата;
- ДОБРАТА НОВИНА е, че заниманията във “вкусните градинки” развиват нагласа
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за здравословен начин на живот и хранене и възпитават децата в отговорност и
изследователски дух;
- ДОБРАТА НОВИНА е, че “вкусните градинки” демонстрират един лесен и
достъпен за всички интерактивен подход на учене чрез преживяване и придобиване на
трайни знания;
- ДОБРАТА НОВИНА е, че “вкусните градинки” станаха повод за позитивно
общуване между деца, родители и учители и вдъхнови желанието за доброволчески
принос на местната общност.

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ НА РЕКОЛТАТА ВЪВ ВКУСНИТЕ
ГРАДИНКИ

-

2 октомври 2012 от 17:00 - 136 ЦДГ "Славия", Красно село
4 октомври 2012 от 17:30, 10 ОДЗ "Чебурашка", Дървеница
8 октомври 2012 от 17:00 - 46 ОДЗ "Жива вода", Симеоново
10 октомври 2012 от 17:00 - 72 ЦДГ "Усмивка", Овча купел
11 октомври 2012 от 17:00 - 59 ОДЗ "Елхица", Младост 3
12 октомври 2012 от 17:00 - 11 ЦДГ "Корабче", Лозенец
18 октомври 2012 от 17:00 - 55 ОДЗ "Иглика", Люлин 4

Снимки от проведените вече празници може да видите тук.
ИДЕЯТА: «Вкусната образователна градинка» е интерактивна «зелена класна стая» в
двора на детската градина. В нея децата, учителите и родителите лично и заедно
отглеждат храната си - билки, зеленчуци и плодове. ВКУСНАТА ГРАДИНКА или така
наречената Еdible Garden in Kindergarden е изключително успешна по света практика за
екологично образование чрез преживяване и за изграждане на умения и нагласи за
здравословен начин на живот в хармония с Природата и околните.
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УЧАСТНИЦИ-ПАРТНЬОРИ в проекта са десет общински детски градини от гр. София.
Повече информация за тях ще намерите на този интернет адрес: www.gradinka.zaedno.n
et/taxonomy/term/15
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: Богата реколта — както за трапезата, така и за интелекта
и сърцето.
Само за един сезон най-малките обитатели на София – децата между 3 и 6 години,
заедно с техните родители и учители, създадоха красиви вкусни градинки – те лично
садиха семенца, поливаха и наблюдаваха растенията, отгледаха и се храниха с богата и
вкусна био-реколта. Още през юни децата с гордост и радост набраха първите зелени
салатки и подправки, а от месец юли вече събираха домати, краставички и тиквички.
Удоволствието от храненето с лично отгледаните продукти е несравнимо – и това се
превърна в най-любимия урок по здравословно хранене за децата. Най-скъпоценната
реколта на този проект са ПОЗИТИВНИТЕ КАЧЕСТВА съчетани с изследователския и
творческия подход към Живота, които децата развиват по време на заниманията във
вкусните градинки — търпение, внимание, загриженост, изследователки дух, взаимна
подкрепа и уважение, и също така безценните мигове на споделено щастие когато деца,
родители и учители заедно се докосват до Природата, учат, преживяват заедно
удоволствието от това да създадеш нещо ново, нещо живо, нещо зелено и красиво,
което е за доброто на всички, с които живеем заедно в нашия град.
ФОНДАЦИЯ ЗАЕДНО ВЯРВА, че всяка една от ВКУСНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ГРАДИНКИ добавя безценна стойност в усилията за изграждане на хармонично развити
и творчески личности, за които здравословното хранене, както и опазването и грижата
за околната среда не са просто модерна «зелена» идея, а жизнена необходимост от
създаване на цялостен стил и начин на живот в хармония със себе си, с Природата и с
околните.
Ако Вие изберете да съдействате, за да станат ВКУСНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ГРАДИНКИ част от ежедневието на всяка една детска градина и училище в България,
за да може децата ни да имат едно живо място за учене, преживяване и изграждане на
дълбока и трайна връзка на разбиране и доверие с Природата, родителите и учителите,
това ще бъде един от НАЙ-ХУБАВИТЕ ПОДАРЪЦИ, които заедно можем да направим
на нашите деца, на цялото ни общество, на нашето общо бъдеще. Фондация Заедно
сърдечно Ви БЛАГОДАРИ за подкрепата!
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