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Општа цел на проектот:

Децата да го осознаат значењето и вредноста на природата.

Да се потикнат на набљудување, истражување, творење со
материјали од природата, да се развива љубов кон природата,
обезбедување подршка на љубопитноста изразена преку детските
прашања.

Да се поттикнат кон свесност за сопствената улога во грижата за
природата, чувајќи ја истата и поминувајќи што повеќе време во
природа.
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“Моите емоции”



“Пријателите од шумата”



“Есента е златна кралица”



“Топки од мраз”



“Сликаме со четки од природата”



“Математика во природа”



“Виножито”



јајајјај

Еко пораки

“Засади дрво засади
ја твојата иднина”

“Важно е дрвото и
секој негов лист
зошто ни дава
воздух чист”

“Во природа одам
често затоа што

здравјето ми е на
прво место”

“Природата е
нашата

иднина,затоа сите
треба да ја чуваме
и да и се радуваме”

“Природата е
патување, радување,

растење, играње и
доживува”



По спроведените активности децата се оспособија за осмислување,
иницирање и реализирање на креативни, слободни и
неструктуирани игри со своите другарчиња на
,, зелениот тепиx ”.

Ја развија фантазијата, креативноста, интелегенцијата и истрајноста
во насочените и слободните активности.

Децата го развиваа чувството на љубов кон природата и она што таа
го овозможува, научија како треба да ја чуваат и истражуваат
природата и се стекнаа со нови сознанија за промените и појавите
во природата.”
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