
Информация за децата от групата

Име: 

Здравословно състояние: 

Семейство: баща -

майка -

Роден град: гр. Габрово
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екип

Катя Станева – учител

Таня Антонова- учител

Весела Борисова – пом. възпитател
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Ние сме номер ЕДНО! 

Ще попитате къде?

Навсякъде и във всичко:

в игрите, в танците и в щуротиите дори,

задачите трудни решаваме и много, много

тук се забавляваме!





ДА ВИ СЕ ПРЕДСТАВИМ

АЛЕКС

ИЛИЯ

Х
Р
И
С
ТО



ТЕРВЕЛ

СИЯНА





Имаме си правила,

стараем се да спазваме реда



» ТЕЗИ ПРАВИЛА ТЪЙ ЛЕСНИ ПРАВЯТ ДНИТЕ НИ ЧУДЕСНИ!!!



1.Ние сме приятели добри в учение и в игри!

2.Пазим и подреждаме играчките и куклите. 

Игрите ни със тях са толкова любими! 

.



През учебната  2017 / 2018 г. групата ще работи 

по програмна система: „МОИТЕ ПРИКАЗНИ 

ПЪТЕЧКИ“ на издателство „ БУЛВЕСТ“

Механизъм за взаимодействие между 

учителите и родителите

на втора група

за учебната 2017/2018 год. 

Тематична насоченост: "ФОРМИРАНЕ 

НА ТОЛЕРАНТНОСТ У ДЕЦАТА ОТ 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ"



понеделник вторник сряда четвъртък петък

1. Околен свят 1.Български

език  и 

литература

1. Математика 1.Околен свят 1.Български език

и литература

2. Физическа

култура

2. Изобразит.

изкуство 2. Физическа

култура

2. Музика 2. Конструиране и

технологии

3. Музика

Изобразително

изкуство

Физическа

култура

Околен

свят

Български език 

и литература

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА   

След  обяд



РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ   

• 20.09.2017 г. – родителска 

среща –организационна. 

Присъстваха 23 родители, 

отсъстваха 

• 15.11.2017г. –тренинг с 

родителите и участие на 

психолог на тема: „ Толерантни 

ли сме към себе си и другите“

• Дневен ред:

1. Запознаване с ДОС за втора група.

2. Предложения за допълнителни форми.

3. Запознаване с механизъм за взаимодействие на 

учители и родители.

4. Други.

• цели:
• Дефиниране на основни понятия свързани с 

толерантността.

• Изграждане на толерантно отношение към 

различните.

• Повишаване на родителската компетентмости

придобиване на нови умения за групова сплотеност

• Трениране в толерантно отношение.






