
ДГ 37 „Вълшебство“

Група „Мечо Пух“

Мото на групата: 

„Няма нищо по- хубаво от това денят ти 

да започне с щастлив край!“



Правила на групата

1. „Добро утро“ кажи и с главичка кимни. 

2. На масата културно се храни и хубаво на столчето 

седни. 

3. Вместо да си служиш с обиди или с бой – кажи на 

госпожата за проблема твой.

4. Използвай думичките: „Моля“, „Извинявай“, „Ако 

обичаш“, „Благодаря“- те вършат чудеса.

5. Уважавай учителя твой и другите деца.

6. В спалнята легни с другите деца, ако не ти се спи –

пази им тишина.

7. Когато тръгваш „Довиждане“ кажи, че си пораснало 

човече покажи.



Материална база. Занималня



Материална база. Спално 

помещение



Материална база. Кухненски 

офис, санитарни помещения, 

гардеробна



Дворно пространство, 

площадки, вход



Отличия и награди на групата



Работа по проекти



Взаимодействие с родители
Сътрудничеството между детската градина и семейството е в полза

единствено и само на детето. Предучилищната възраст е много ценен и значим

период в живота на човека. Безспорни авторитети за детето в този период са

възрастните (родителите и екипът в детската градина), които оказват съдействие и

подкрепа на детето в този процес. Чрез предучилищното образование в детската

градина, се полагат основите за учене през целия живот, като се осигурява

физическо, познавателно, езиково, духовно- нравствено, социално, емоционално и

творческо развитие на детето, като се отчита въздействието и влиянието на играта

за детето. В резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава

най- необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие.

Сътрудничеството с родителите се постига по три основни начина:

• На ниво група – във форма на родителски актив, обществен съвет и т.н.;

• В детската градина – участие на родителите в процеса на предучилищното

образование. Работа по мини проект „Дете със златно сърчице“:

– „Искам да съм мъничък вълшебник, за да мога с пръчица в ръка, да създам

магически учебник, който се нарича „Добрина“!“

• Форми за онлайн комуникация между детски учител – родител.



Отдих, лагери, екскурзии

Виртуална разходка в планинатаВиртуална разходка в гората



Допълнителни 

педагогически услуги

- Приложни изкуства;

- Народни танци;

- Логопед;

- Чуждоезиково обучение;

- Футбол;

- Вокално пеене



Празници, в които участваме 



Работа в онлайн среда



Музикален и физкултурен 

салон

физкултурен салон

физкултурен салонмузикален салон музикален салон

музикален салон

музикален салон


