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,,На планетата Земя ние сме си у дома“ – този възглас се чува от ракетата,
построена от кубчета и столчета с детска фантазия по време на сюжетната игра с
въображаема ситуация и реални чувства. Децата живеят в сърцето на всеки учител от
детската градина. Ние се грижим да са щастливи и умни; учим ги да са приятели, да си
помагат, да играят заедно, да обичат родината, да опазват природата. Малките жители
на планетата Земя днес са знаещи и учителят не е единствен източник на информация.
Педагогическото майсторство се изразява в подбора на интерактивните методи,
средства и похвати, използването на компютърни технологии в педагогическата
ситуация. Стремим се да им бъде интересно, защото наученото с радост се помни цял
живот. Затова и правилата за улично движение се поднасят по нестандартен начин –
мотористите от рокерски клуб ги припомнят, докато децата са развълнувани от срещата
с мощните им машини.
Стимулираме децата да спортуват, мотивираме ги да се хранят и живеят
здравословно, да опазват природата чиста. Гледам как играят футбол на полянката в
двора на детската градина, виждам тяхната целеустременост и съм удовлетворена,
защото те летят на крилата, които аз съм им дала.
Когато поливат цветята и дърветата, децата им говорят. Малките еколози
одухотворяват природните обекти и благодарят на дърветата, че пречистват въздуха,
който дишаме, благодарят на цветята за красотата, с която ни радват. Светът ще стане
по-добър, ако заменим думата ,,искам“ с думата ,,благодаря“.
В детството всяка водна капчица е вълшебна, всяко камъче е живо и разказва
приказни истории. Ето защо именно в детството внушаваме най-важното: че не трябва
да забравяме на мястото на другия да се поставяме. И децата влизат в роли на зайчета и
сърнички, на охлюви, мечета и катерички, и отправят послания към хората да не
изсичат горите, да пазят чисти реките, моретата и океаните, да не замърсяват въздуха.
Планетата Земя обича децата безкрайно, те са в нейното сърце, от тях зависи
бъдещето. Сега са малки, палави, игриви, но утре ще пораснат отговорни и достойни
граждани на света и няма да замърсяват, а ще залесяват; няма да мързелуват, а ще се
трудят и спортуват, и в чистите води ще плуват. А днес нека играят и чрез игра да
осъзнаят, че на планетата Земя те всъщност са си у дома.

