
Учители: 1.Е. Михайлова-

главен учител

2. В. Кайкова-

старши учител

ДГ «СЛЪНЦЕ» гр. ГАБРОВО





ЕКИП

Елена Михайлова – главен учител

Валентина Кайкова – старши учител

• Румяна Кирчева – пом. възпитател



ТОВА СМЕ НИЕ

ТОВА СМЕ НИЕ – МАЛКИТЕ ЗВЕЗДОБРОЙЦИ.

ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“

ГР. ГАБРОВО



ДНЕВЕН РЕЖИМ

№ ДЕЙНОСТ ВРЕМЕ

1. Посрещане на децата. Комуникативни игри за

социализиране и сдружаване

От 7.00 ч. до 8.15 ч.

2. Гимнастика и подготовка за закуска От  8.15 ч. до 8.30 ч.

3. Закуска От  8.30 ч. до 9.00 ч.

4. Педагогическа ситуация От  9.00 ч. до 9.20 ч.

5. Раздвижване, свободно време От  9.20 ч. до 9. 30 ч.

6. Педагогическа ситуация От  9.30 ч. до 9.50 ч.

7. Подкрепителна закуска От 10.00 ч. до 10.30 ч. 

8. Доп. форми, игри на открито и развлечения От 10.30 ч. до 11.15 ч.

9. Обяд От 11.30 ч. до 12.30 ч.

10. Подготовка за сън и сън От 12.30 ч. до 15.30 ч.

11. Тоалет и ПИ От 15.30 ч. до 16.00 ч.

12. Закуска От 16.00 ч. до 16.30 ч.

13. Педагогическа ситуация / ДФПВ От 16.30 ч. до 16.50 ч.

14. Игрова дейност, СРИ, КИ, ТИ, игри на открито От 17.00 ч. до 17.30 ч.

15. Изпращане на децата От 17.30 ч. до 18.30 ч.



СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

понеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят 1. Български 

език и 

литература

1. Математика 1. Български 

език и 

литература

1. Конструиране и 

технологии

2. Физическа 

култура

2. Изобразит. 

изкуство

2. Физическа 

култура

2. Музика 2. Музика

След обяд

Изобразително 

изкуство

Околен свят Български 

език и 

литература

Физическа 

култура



ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС!



ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС!

Здравейте, мили деца и родители на група „ЗВЕЗДОБРОЙЦИ“

Добре дошли в първа група!

Започва учебната 2017/ 2018 год. за нашите възпитаници.

Нашата цел е създаването на един пълноценен детски свят,
удовлетворяващ максимално социалните потребности на детето от
общуване, позволяващи му да намери своето място в обществото;

съдействие за оптимално развитие на неговите познавателни

интереси, на неговата самостоятелност и творческа

активност. За успешното реализиране на така поставената

цел, разчитаме на родителите, наши партньори във

възпитанието на детето.



ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС!

Нашите – Ваши 27 звездобройци започват своя полет към

необятния дворец на мечтите, царство на игрите. Но докато играем,

всичко трябва да узнаем.

Обучението на децата в група „Звездобройци“ се извършва по

програма „Активността на детето в ДГ“ .

Използваме програмна система „Моите приказни пътечки“

– първа група 3-4 - годишни деца на издателство „Булвест“.



ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС!

Ние – екипът на група „Звездобройци“

вярваме, че всяко дете може да успее и

концентрираме внимание върху силните страни на

детето!

Уважаваме уникалността и потенциала на

всяко дете и ценим индивидуалните му

усилия.



Наследихме правила, които ще спазваме и ние…

Ний сме весели деца                                                                     А след игри ще сложим ред,

със засмени личица,                                                                      сред играчките безчет.

чисти, спретнати, умити,                                                              Подреждаме, редим, обличаме.

със усмивки дяволити – Защото много ги обичаме!

скок-подскок по двама-трима,                                                      Всички те са ни приятели,

идваме в детската градина.                                                            пазим ги от зложелатели!

Тук културни сме, нали,                                                                 Когато някой е в беда,

дори в страхотните игри.                                                               тичаме на помощ веднага.

Трите думички чудесни- Решаваме проблема с госпожата

а те на всички са известни                                                              виновният се извинява за белята.

никой, ама никой не забравя,                                                          Бърше на пострадалият сълзите

често  да ги употребява.                                                        и поправя си щетите.

„Моля, благодаря и извинявай!“

В занятията слушаме внимателно.

Учим всичко старателно,

за да станем ученици добри,

за радост на нашите госпожи!



Предстоящата учебна година е трудна за децата от първа група 

«Звездобройци», тъй като те за първи път ще постъпят в 

детската градина. Тя е преживяване за всяко дете и то има

нужда от време, за да  свикне с  нея. 



Първа родителска среща

20. 09. 2017 год.

Запознахме родителите с правилника за

вътрешния ред на детската градина, програмната

система, по която ще работим, ДОС за първа

група. Презентирахме особеностите в развитието

на децата на 3 години.

Взехме решения за съвместната ни работа.

Пожелахме си една успешна и ползотворна

година.



През месец ноември в групата направихме 

табло „Моето семейство“



Съвместно с родителите подредихме изложба 

„Даровете на есента“ с изделия, които те 

изработиха с децата си вкъщи



На 22.11.2017 год. в първа група „Звездобройци“ се проведе 

тренинг с родителите на тема „Взаимодействие с детето 

по време на „кризата на третата година“

Гост на тренинга беше г-жа Нела Христова – психолог в детската

градина









През месец декември подредихме Коледен базар, 

организиран съвместно с Родителското настоятелство на 

детската градина




