ДОКЛАД
ЗА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА В ДГ “ОСМИ МАРТ”ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
ДГ“ Осми март“е център за развитие личността на детето и неговата социализация.
Краткосрочната и дългосрочна визия е залегнала в Стратегията за развитие на
детската градина.
ДГ“Осми март“, като образователна институция в системата на предучилищното
образование :
-утвърждава ценностите на съвременната цивилизация;
-развива ценни качества у децата и позитивното у тях;
-гарантира равно качествено образование за всички деца;
-поощрява образователните социални контакти и дейности, срещи на хора от
общността и хора от различни възрасти;
-включва в управленския процес учители, родители, общински структури, като
участващи страни работещи в партньорство и сътрудничество.

I. Основните цели на институцията са насочени към:
1. Прилагане и спазване на ДОИ за предучилищно възпитание и образование
съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, Наредба 5 за предучилищно
образование, които се отнасят до организацията и дейността на детската градина, Наредба
15/22.07.2019г.-за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други
педагогически специалисти. Стратегия на ДГ; Годишния план; Плана за контролната
дейност; Плана за работата на педагогическия съвет; Предписания от контролни органи и
съобразно с нормативната уредба – ЗПУО; ДОС; КТ; Вътрешните правилници и
решенията на ПС.
2. Партньорство на учителя с детето в процеса на педагогическото взаимодействие
за стимулиране на неговата активност и разгръщане на интелектуалния му потенциал.
3. Квалификация на педагогическите кадри за по-голяма ефективност в учебно
възпитателния процес
4. Създаване на привлекателна и разнообразна среда в която децата да се чувстват
добре, да получат обич, подкрепа и качествено образование –за един успешен старт в
училище
5. Формираме на децата като рационални личности, с критично мислене и
творчески нагласи, притежаващи богатство от интереси, знания, умения, компетентности,
умеещи да взаимодействат с околните.
6. Подпомагане на млади специалисти
7. Ефективно управление на детската градина, чрез професионалната
компетентност на директора.

8. Ориентиране ръководенето на детската градина, съобразно съвременния
образователен мениджмънт и висок имидж на детската градина.
9. Целесъобразно и ефективно управление, прозрачност на финансовите средства,
чрез отчетност.
10. Обогатяване и естетизиране на средата-нова визия и уникалност на детската
градина.
11. Подпомагане на родителите в изграждането на правилна стратегия за семейно
възпитание и преодоляване на агресията.
12. Успешна интеграция на деца със СОП
13. Ежегодно използване на форми свързани с двигателната активност на децата.
Формиране на положително отношение към природата и екологичното възпитание.
14. Планиране, организиране и провеждане на съдържателен образователен процес,
базиращ се върху познанието на Наредба №5 за предучилищно образование, ДОИ за
предучилищно образование.
15 .Системно проследяване на резултатите от образователния процес в контекста
на избор на подходящи образователни стратегии.
16. Задължително обучение на децата от предучилищна възраст по БДП.
17. Целенасочено обучение на децата по проблеми за действия при кризистни
ситуации по време на природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.
18. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа.
През учебната 2021-2022 година са сформирани 10 групи в ДГ “Осми март“.
Броят на записаните деца в началото на учебната година е 269 деца.
В заведението функционират 10 групи, от които една яслена група, две
подготвителни групи и 5 групи детска градина и разновъзрастова група -филиал с.
Любеново. Числеността на персонала не е променяна през настоящата година и е к В
детското заведението функционират 10 групи, от които 1 яслена група, 4 подготвителни
групи и 5 групи детска градина. Числеността на персонала не е променена през
настоящата година и е както следва:
- педагогически персонал – 20,5, който включва директор, учители, 0.5 учител по музика.
- непедагогически персонал – 17 който включва ЗАТС, помощник-възпитатели, чистачи,
кухненски персонал, работник поддръжка, огняр и шофьор.
Поради излизане на Добринка Георгиева - ½ ресурсен учител и ½ логопед,
назначена по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование“ в отпуск по майчинство, в ДГ бе назначена Атанаска Караджова.
Традиционно в последните години в ДГ се изпълнява планирания прием. В
резултат на това се запазва общия брой на групите и приетите деца. Налице е един
постоянен интерес от родителите към детското заведение.
През учебната 2021/2022 година подготвителните групи в ДГ „Осми март”- град
Първомай работят по програмната система “ Чуден свят” на издателство „.Просвета”
.София АД и всички останали възрастови групи по Програмната система „ Чуден свят”на
издателство „Просвета“ и поредицата от учебни помагала на същото издателство.

И през тази учебна година ПС взе решение да се осъществяват допълнителни форми
на дейност – английски език и народни танци. Ръководството сключи договор с ЕТПенко Димитров,
До края на месец септември бяха проведени родителски срещи във всички
възрастови групи. Родителите се запознаха с актуализирания правилник за вътрешния
ред, касаещ техните права и задължения, с Правилника за ЗБУХТ, с допълните форми на
дейност, които предлага детското заведение. Избрани бяха родителски комитети към
всяка група.
Ежемесечно се провеждат и срещи на Обществения съвет към ДГ.
Диагностиката на входното ниво бе завършена до края на месец октомври и
обобщена по-долу, както следва:

Резултати от оценяване постиженията на децата по направления в ДГ –
входно ниво ( в %)
Октомври 2021 год.
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Стремежът на цялостната дейност в ДГ бе да се създават условия и предпоставки
не за усвояване на готови знания , а за изпробване на различни стратегии; да се
стимулират личните и социални компетентности на децата. Във фокуса на „модерната
педагогика”, която реализирахме, бе активното и компетентно дете, което се включва в

0

различни дейности и развива своите умствени способности и практически действия в
процеса на диалог с другите деца и с възрастните.
Във връзка с тенденциите в европейското предучилищно възпитание и образование
за осигуряване на пространство и подходящи условия за практическо прилагане на
усвоените знания и умения се постарахме да модернизираме и обновим средата на децата.
Педагозите на всички възрастови групи изключително стриктно, целенасочено и
отговорно планират и провеждат УВР. Планирането се съобразява със програмната
система, по която работи съответната група - конкретизиране на задачите и подбор на
средствата; осигуряване на системно овладяване на програмния материал и на
интегрирането му с други раздели.
Основният тематичен идеен проект, по който работи педагогическият екип през
учебната 2021-2022 г. бе:“ Използване на работещи стратегии и подходи за изграждане
на безконфликтна и позитивна игрова среда за развитие на детските потребности и
интереси.“
Във връзка с реализирането на този проект бяха организирани и проведени редица
семинари, дискусии и практикуми.
“Играта като форма за снижаване и трансформиране на агресията в ПУВ”лекция-беседа, подготвена от Н Чепишева -директор на ДГ и М.Манахилова -главен
учител;
„Приказкотерапия или как чрез приказките да създадем позитивна образователна
среда на децата в ДГ-семинар-дискусия /Чепишева, Карадинева и Шолева/;
„Взаимодействие и сътрудничество между ДГ и семейство. Етапи, подходи,
принципи и форми на взаимодействие между двете институции. Стратегии за проучване
на семейната общност.“- семинар, подготвен от старши учителите Донева и НихтяноваКолева и учител Л.Милева.
През първото полугодие на учебната 2021-2022 година бяха организирани и
осъществени следните мероприятия в различните възрастови групи на детското заведение:

Група „Пчелички“
1. Отбелязване деня на Християнското семейство с виртуален поздрав към
родителите. С песнички и стихчета децата засвидетелстваха любовта и
привързаността към семейството.
2. Проведен практикум на тема : „Маса за хранене“. Големите деца от групата
показаха знания и умения да сервират и аранжират празнична маса, а малките, в
ролята на гости, усвоиха правилата на поведение на масата. Отборите „Бързи“ и
„Сръчни“ се състезавах, а за победителите беше присъдена награда.
3. Във връзка с предстоящите Коледно-новогодишни празници децата отправиха
поздрав към родителите. С танца „Шарено чорапче“, коледни и зимнипеснички

и стихче „Коледа“ посрещнаха белобрадия старец, който пък ги зарадва с
подаръци!
Група „Слънчице“:
1. Реализиране на проект: “Аз мога“ с цел стимулиране участието на децата в
дейностите по самообслужване; лесна и спокойна адаптация към режима в
детската градина
Група „Таралежите“:
1. Отбелязване на 21.11.- Празник на християнското семейство – със заучаване на
стихотворение и песничка на тема: “Моето семейство“, драматизиране на
приказката „Трите сестрички“ . С участието си в седянката „ На гости при баба
и дядо“ малките таралежчета обогатиха познанията си за топлите
взаимоотношения между поколенията, за традициите в българското семейство.
С клипчета от всички изяви поздравиха родителите в деня на празника.
2. Отбелязване на коледно-новогодишните празници, влизайки в ролята на
коледари, снежинки и сурвакари. С воля и усърдие децата заучиха
стихотворението „Край елхата“, наричания и благопожелания, проявиха
музикален усет при изпълнение на танца на снежинките. Участваха в украсата
на елхата и диадеми за танца, включиха се в изработването на сурвачки.
Група „Мечо Пух“:
През първото полугодие на учебната 2021-2022 година в 3 а група „Мечо Пух“
бяха осъществени 2 мини проекта, базирани на българските нрави, традиции,
фолклорни особености и духовни ценности.
1. “Да се знае, да се помни, че България е жива!”.
Децата от група “Мечо Пух” отбелязаха по своеобразен начин почитта си към
народните будители. Целите поставени от педагозите се осъществиха
посредством разбиране от децата важността на делото на българските бойци,
просветители и духовници за изграждане на свободна България с независим дух
и народна воля. Направен бе своеобразен олтар на будителите, пред който
децата изказаха своята почит чрез полагане на цветя, изпълнение на
възрожденски песни, цитати от фрази и стихотворения, посветени на нашите
велики патриоти – възрожденци.
2. Вторият мини проект, озаглавен :“С любов към коледните традиции на
българина“, децата и педагозите представиха по характерен начин обредността
при народните обичаи „Коледа“, „Коледуване“ и „Ладуване“. За пресъздаване
на автентичният вид на празниците, всички деца и педагозите бяха облечени в
традиционни български носии, а интериорът изобразяваше „старата къща „ на
българина. Ястията също бяха приготвени от педагозите спрямо коледните
традиционни чествания. Празникът бе проведен на 20.12.2021 година пред
специалните гости :г-н Николай Митков – кмет на Община Първомай, г-жа

Радослава Ставрева – зам. кмет на Община Първомай и г-жа Биляна Петрова –
Директор, Дирекция „Финанси“ към Община Първомай.
Група „Мики Маус“:
1. 16.октомври – децата от групата отбелязаха международния ден на
толерантността. С помощта на изнесената им презентация те научиха, че
толерантността е съвкупност от всички добродетели - благодарност, търпимост,
човечност, милосърдие, състрадание, уважение. И че трябва да бъдат
добродетелни , за да може утре света да бъде по- добър. "
2. Реализиране на проект "Есенни усмивки" през периода 25.10 - 29.10.2021г.
Всеки ден от седмицата беше с различна дейност, но в тематиката на настоящия
сезон. С много ентусиазъм, забавления, игри и старание децата затвърдиха и
обогатиха знанията си.
3. Организиране на Есенен пазар в група "Мики Маус". Продуктите се раздават
само срещу зелен сертификат
4. Семейството е всичко в този свят, утеха да намериш в силно рамо, и детски
глъч на щастие богат, да те събуждат с усмивка сутрин рано! Във връзка с
празника на Християнското семейство, учителките на групата Милева и
Карадинева призоваха всички родители да се включат в инициативата "Моето
родословно дърво". Съвместно с децата си те изработиха родословно дърво на
своето семейство. Показаха креативност и уникалност!
Група „Смехорани“:
1. Като партньори по проект „Позитивна мултикултурна образователна среда –
среда за активно социално приобщаване", по Договор No BG05M2OP001-3.0170009-C01/14.12.2020г. в ДГ „Осми март" децата от група „Смехорани",
започнаха реализацията на дългосрочен мини проект „Земята е на всички". На 2
октомври
те отбелязаха международния ден на ненасилието с урокпрезентация, с цел да се запознаят и разберат понятието "насилие" и неговите
форми, да придобият компетентности за елиминиране на насилието и
изграждане на добронамерена и позитивна среда в семейството, отношенията с
хората и в обществото.
2. Проект “Човекът без семейство не може да живее“ – седмица, посветена на
семейството в навечерието на “Денят на християнското семейство“
Смехораните с ентусиазъм участваха в различни дейности:
- Нарисуваха автопортрети. Поставиха ги в къщата символично и така с
радост говориха за семейство “Смехорани“
- Изработиха от хартия своите домове и нарисуваха в шях членовете на
своите семейства.
- Отпечатаха своите длани и беседваха на тема : “Силни сме, когато ме
заедно.“

-

Като естествен завършек на проекта бе тържеството за предстоящия
празник.

Група „Буратино“










04.11.2021г. - Групов проект на тема: „Здравословни и нездравословни храни“
След проведена беседа по темата, малчуганите успяха да посочат кои храни са
полезни или вредни за здравето ни. След това им бяха предоставени работни
листове с изобразени храни и напитки, които децата оцветиха, изрязаха и залепиха
на предварително подготвено табло.
11.11.2021г. - Групов проект на тема: „Хранилка за птици“
Възпитаниците от гр. „Буратино“ разсъждаваха върху въпроса „Защо е важно
храненето на птиците през зимата“, а след това изработиха хранилки за птици,
които напълниха с храна и поставиха в двора на детската градина.
16.11.2021г. - Групов проект по отношение на Международния ден на
толерантността на тема: „Да бъдем добри и толерантни“
Децата се запознаха по достъпен начин с думичката "толерантнтност“, с
трудностите на общуването, придвижването и обучението на "специалните хора".
Изобразиха добротата под формата на влак, дърво, усмихнати човечета, сърчица и
др. За финал всички заедно украсиха Дървото на толерантността с разноцветни
сърчица и вълшебни думи.
17.11.2021г. - Групов проект на тема: „Засаждане и грижа за растенията“
Децата засадиха ягоди, моркови, репички и авокадо. След това ги поляха и
поставиха на слънчево местенце в занималнята. Сами полагат грижи за тях,
наблюдават развитието им и с нетърпение очакват да похапнат от плодовете на
труда си.
22.12.2021г. – Благотворителен коледен базар
Групите „Буратино“ и „Звездички“ съвместно организираха и проведоха Коледен
базар. В инициативата бяха предложени ръчно изработени коледни картички,
сувенири, както и домашно приготвени лакомства и напитки. Базарът беше
подкрепен от родителите на децата и жителите на с. Караджалово. Събраните
средства са в размер на 344,40 лева.
Група „ Звездички“

1. Под надслов "Довиждане есен" децата се сбогуваха с есента. Те събираха и твориха
по нетрадиционен начин с последните листа от дърветата на двора, като създадоха с
тях познати образи от действителността.Играха на воля и изпратиха есента с много
усмивки и настроение.
2. На 22.12.21г. в двора на детската градина се състоя благотворителен коледен базар,в
който се включиха с артикули групите Звездички и Буратино и със участието на
родители. Дни преди благотворителната инициатива, децата и учителите от групата

изработиха картички, апликации и сувенири, с които групата се включи в Коледния
базар. Сумата, която беше събрана е на стойност 344 лв.
3. На 23.12. 21г. децата се веселиха на своето коледно тържество и посрещнаха с много
трепет Дядо Коледа, който раздаде подаръци на всички.

Първото полугодие бяха осъществени проверки на следните обучителни ситуации
в различните възрастови групи:
I гр. ОН- М, тема „Това е като топка “ - -24.11.2021г. /Манахилова /;
I гр. ОН- ОС, тема „Цветовете “ - -29.11.2021г. / Симеонова/;
II гр. ОН – КТ, тема „Лекарска чанта “ – 12.11.2021г. Костадинова
II гр. ОН - БЕЛ тема:“ В магазина за плодове и зеленчуци “-25.11.2021 /Донева/
III а гр. ОН-М, тема:“Редицата на числата до 5 “ –30.11.2020г. /Иванова/
III а гр. ОН-ОС, тема:“Тук растем и играем“–01.12.2021г. /Налбантова/
III б гр. ОН-ОС, тема:“ Те ни радват “ –19.11.2020г. /Милева/
III б гр. ОН-М, тема:“Числото 4“ –02.11.2021г. /Карадинева/
ПГ гр. ОН-ОС, тема „Ден на християнското семейство“- 19.11.2021г./Пеева /
ПГ гр. ОН- ОС ,тема „ Ден на християнското семейство„- 19.11.21г. /Липова/
IVб гр. ОН-КТ, тема „Маса за хранене“ – 02.11.2021г. /Димитрова/
СЦГ-Караджалово ОН-М, тема „По-нисък или по-висок“ – 02.11.2021г. /Спасова/;
СЦГ-Караджалово ОН-БЕЛ,тема„ Мързеливото лозе“-Г.Райчев- 17.11.2021г.
/Тодорова/;
III гр.-Караджалово ОН-КТ, тема „Игра с фигури“ – 01.12.2021г. /Шолева/;
III гр.-Караджалово ОН-ОС, тема „У дома“ – 15.12.2021г. /Александрова/;
СГ-Любеново. ОН-ОС, тема „Цвете в саксия “ -12.11.2021г. /Нихтянова-Колева/
СГ-Любеново. ОН-БЕЛ, тема „Най-голямото богатство- Ран Босилек“ -15.11.2021г.
/Ангелова/
IVгр. -ОН -Музика,тема:“Зимна приказка “-03.12.2021г./Тенева/
ПГ гр.-ОН –Превенция на агресивното поведение ;тема:“Интересни лица“ –
06.11.2020г. Михайлова -психолог
II гр. ОН -М, тема: „Числото 2“- ресурсен учител А.Караджова

През второто полугодие на учебната 2021-2022 година бяха организирани и
осъществени следните мероприятия в различните възрастови групи на детското заведение:
Група „Пчелички“:
1. Отбелязване деня на Левски с факти от живота на героя, с помощта на фотоси и
картини той стана разпознаваема личност за тях. С делата си той спечели
сърцата на всички и се превърна в любимият им национален герой.Със
стихотворението „Левски“ и песента „Апостоле“ засвидетелстваха любовта и
признателността си.
2. 01.03.2022г. Посрещане на баба Марта със стихчета, песни и много настроение;

3. 03.03.2022г. Отдаване почит към всички загинали герои за свободата на
България. Децата разказаха за знамето, герба и химна и отправиха поздрав към
своите родители с песничките : „Високи сини планини“ и „Знамето ни е
трицветно“
4. 08.03.2022г. С танца „Роклята на мама“, песничката „Братче и сестриче“ и мили
думички към мама децата отправиха поздрав към всички любими жени по
случай техния празник и им поднесоха подаръчета, подготвени от техните
сръчни ръчички.;
5. Отбелязване на Лазаровден с претворяване на традициите, облечени в носии с
наричания и песни;
6. Дни на отворените врати:
- Боядисване на яйца;
- Засаждане на дръвче , с помощта на родителите
Група „Слънчице“:
1. Реализиране на проект: „Обичам да играя“ с цел поощряване на децата в
стремежа им да проявят творчество и самостоятелност по време на игра.
- Поддържане на обстановка, в която децата да получат максимално
удоволствие от играта и взаимодействието със своите партньори;
- Разширяване кръга от игрови сюжети и усъвършенстване игровата култура
на децата.
2. Дни на отворените врати
- 19.04.2022 „Великденска кошничка“- създаване на композиция от готово
изрязани фигури
- 20.04.2022 „Великденски яйца за Зайко“ – стимулиране говорната активност
на децата и затвърдяване познанията за цветовете;
- 21.04.2022 „Великденско яйце“- създаване на умение за използване на
предмет при оцветяване с/клечка за уши /.
Група „Таралежите“:
1. 01.03.2022г. Посрещане на баба Марта с песни и стихотворения;
2. 03.03.2022г.
- видеопоздрав към родителите по случай националния празник ;
- подреждане на изложба
3. 08.03.2022г.Поздрав към майките със стихотворения, песни, драматизация на
разказа „Зеленчукова свада“ с два видеоклипа.
4. Дни на отворените врати
- боядисване на яйца;
- засаждане на елха с участието на родителите;
- участие в изложба;
- поздрав към родителите;

-

участие на дете от групата в национална изложба по изобразително изкуство
на тема : „Детство-вълшебство“

Група „Мечо Пух“:
1.

01.03.2022г. децата посрещнаха Баба Марта, която ги накичи с мартенички, а
те я поздравиха с пролетни песни и стихотворения. Показаха й своите ръчно
изработени мартенички и си пожелаха здраве и благоденствие.
2. 03.03.2022г. – „Ден на освобождението“ – чрез изпълнение на песни и
стихотворения, децата отбелязаха Националния празник на България.
3. 08.03.2022г. – за „Денят на жената“, децата от група „Мечо Пух“ изработиха
картични и с поздрав към майките показаха своята обич.
4. Дни на отворените врати
- 20.04.2022г. децата посетиха Храм „Св. Георги Победоносец“ гр. Първомай.
Там поздравиха присъстващите с песни и стихотворения. Отец Станимир
проведе кратка беседа с децата, относно честването на Великден и им
подари икони. Децата поднесоха цветя и запалиха свещички.
- 21.04.2022г. – Децата се запознаха с традициите и обичаите на празника
Великден. Всяко дете самостоятелно боядиса яйца и подреди в изложба,
заедно със своите великденски рисунки.
Група „Мики Маус“:
1. "И умря за свободата на народа мъченик,
но остана жив в сърцата, българино най- велик!"- Модул 1 от проекта на група
„Мики Маус“ – „Героите на България".В дните посветени на Апостола, децата
оцветяваха лика и заветните му думи, изработиха табло. С презентация затвърдиха
и придобиха нови знания за живота, семейството, революционната дейност,
кончината му и признателността на поколенията.
2. "А стъпиш ли на Шипка- връх свещен, склони глава, коленичи смирено,
че ти без този съдбоносен ден, не щеше да си българче родено!"
Модул 2 от проекта "Героите на България" реализиран в група "Мики маус".
Чрез презентация за България, децата научиха много нови неща за нейните
герои, история, богатства и исторически забележителности. Обогатиха знанията
си за символиката на герба и знамето и с гордост изпълниха химна.
3. Мини проект “Малък еколог“- оформяне и обработване на билкова градина
във вътрешния двор на детската градина.
4. 18 до 21април 2022г. - Седмица на отворени врати в група“ Мики Маус“
Понеделник – „Да посрещнем празниците с песен“ – рецитал;
Вторник – „Великденска работилничка“- изработване на декорации за празника и
оформяне на книжка с образователни задачи;
Сряда – „По рецептата на баба – приготвянв на великденски сладки;
Четвъртък – „Пъстри, шарени яйца – боядисване на яйца
5.Празничен концерт, по повод празника 24.05

Група „Смехорани“:
1. Тържество за Васил Левски: разговор-беседа, презентация, песни и
стихотворения за Апостола;
2. Посещение на библиотеката и гостуване на малките групи, по случай
международния ден на книгата;
Седмица на отворените врати:
- боядисване на яйца;
- приготвяне на великденски курабии с помощта на майки и баби.
3. 23.05.2022г. Изпращане на бъдещите първокласници с парти в ресторант
„Европа“- децата се веселиха, показаха своите знания, забавляваха се с
аниматор и получиха Свидетелства за успешно завършване на детската градина.
4. 29.05.2022г .Участие в Майските културни тържества под егидата на ФТК „
Евридика “ в концерта им „Майски фолклорни ритми“. Малките танцьорисмехорани откриха празника с танца „Тракийски ритми“, под ръководството на
Симона и Пенко Димитрови. За доброто представяне получиха Грамота,
подаръци и разбира се големи овации.
Група „Патета“:
1. 01.03.2022г. - Децата от група „Патета“ отбелязаха „Денят на мартеничката“.
Изработиха красиви апликации, картички и мартенички, заучиха стихотворения и
песни, изтанцуваха мартенско хорце.
2. 08.03.2022г.- под надслов „Честит празник, мамо!“,децата поздравиха своите
майки със стихове, песни, снимки и изработени красиви цветя.
3. Седмица на отворените врати:
- 21.04.2022г.- Велики четвъртък, децата боядисаха яйца. Заучени бяха
стиховете „Великден“ и „Великденски помагачи“. С кратка програма
отбелязаха великденските празници.
4. 11.05.2022г.- децата от филиал кв. Любеново, заедно с филиал с. Караджалово,
посетиха училището в селото, по случай патронният им празник и с изненада се
запознаха с класните стаи и училищната обстановка. Присъстваха на
тържествен празник на светите братя Кирил и Методий;
5. 25.05.2022г.- „Спортът е здраве“. Спортният празник отбелязаха децата от
двата филиала в двора на сградата в с. Караджалово, с гимнастика, аеробика,
щафетни игри, хорца и състезания.
6. 31.05.2022г. „Довиждане, детска градина!- Изпращане на бъдещите
първокласници в двора на сградата в с. Караджалово.

група „Буратино“ и група „ Звездички“
1. 18.02.2022г. – Децата почетоха паметта на Васил Левски чрез беседа и
оцветяване на тематични рисунки;
2. 01.03.2022г. - „Баба Марта е дошла!“ – децата посрещнаха дългоочакваната
гостенка с песнички и стихчета;
3. 08.03.2022г. – „Празникът на мама/баба“ – чрез песни и стихотворение децата
поздравиха своите обичани майки и баби;
4. 03.03.2022г. – „Трети март“ – с групово изпълнение на песента „Знамето ни е
трицветно“ и изработване на картичка „Паметникът Шипка“ децата отбелязаха
Националния празник на Република България. Възпитаниците от двете групи
заучиха химна и съмволите на страната ни;
5. 22.03.2022г. – „Пролетта е вече тук“ – Драматизация „Горска пролет“;
6. 16.04.2022г. – Момичетата от двете групи се премениха в красиви народни
носии, за да пресъздадат елементи от народния обичай „Лазаровден“. Лазарките
оплетоха венец от върбови клонки и пролетни цветя, пяха песни, рецитираха
стихчета и изиграха весело хоро;
7. 18.04.2022г. до 21.04.2022г. – „Седмица на отворените врати“:
- 18.04.2022г. – „Великденска работилница“ – изработване на картички и
празнична украса, оцветяване с пръсти, печати с картофи и др.;
- 19.04.2022г. – „Облагородяване на дворното пространство чрез
засаждане на цветя“ – съвместна дейност на деца и родители;
- „Великденска изложба“ – родителите имаха възможност да разгледат
творчетвото на своите малчугани;
- 20.04.2022г. – „Кулинарно творчество – от деца за родители“ – Децата
влязоха в ролята на готвачи и приготвиха сандвичи „Горска линейка“ и
„Калинка“, както й плодова „Гъсеничка“;
- 21.04.2022г. – „Пъстър, шарен Великден“ – боядисване на яйца, чрез
използване на различни техника, съвместно с родителите;
8. 11.05.2022г. – Възпитаниците на детската градина бяха гости на Патронния
празник на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Караджалово. Част от децата
поздравиха домакините със стихчета, посветени на Солунските братя, а
директорът на учебното заведение покани децата от IV група в бъдещата им
класна стая, за да се запознаят с обстановката.
9. 23.05.2022г. – Децата взеха участие в ежегодния празничен събор на с.
Караджалово, като поздравиха жителите и гостите със стихчета и песен.
10. 25.05.2022г. - „Спортен празник“ – с много желание и спортен хъс, децата
взеха участие в различни физически упражнение и щафетни игри;
11. 31.05.2022г. - „Довиждане детска градина“ – Тържествено изпращане на
бъдещите първокласници.

Второто полугодие бяха осъществени проверки на следните обучителни ситуации в
различните възрастови групи:
I гр. ОН – ИИ, тема „ Великденско яйце“ – 21.04.2022г. /Симеонова/
I гр. ОН - БЕЛ тема: “Великденско яйце за Зайко “-20.04.2022 /Манахилова/
II гр. ОН-ОС, тема: “Цветница и Великден “ –18.04.2022г. /Донева,Костадинова/
III а гр. ОН-ОС, тема:“ Великден “ –20.04.2022г. /Иванова,Налбантова/
IIIбгр.ОН-КТ,тема:“Великденска работилничка“–15.03.2021г. /Милева,Карадинева/
ПГ а гр. ОН-КТ, тема „Великденски курабии “- 18.04.2022г./Пеева, Липова /
ПГб гр. ОН-ОС, тема „Засадих дръвче “ – 21.04.2022г. /Димитрова, Маджева/
СЦГ-Караджалово ОН-ОС,тема“Те ни радват“19.04.2022г./Спасова, Александрова/;
СЦГ-Караджалово ОН-КТ, тема „Горска линейка и калинка “ 20.04.2022г.
/А.Тодорова, Шолева/
СГ-Любеново. ОН-КТ, тема „Великденски яйца“ -21.04.2022г. /Колева, Ангелова
Дейностите на психолога през текущата учебна година бяха извършени, съобразно
ДОС, годишния план на институцията и годишния план на психолога.
1. На 21 март с урок - презентация , разговори и тематично насочени беседи
отбелязахме Световния ден на етническата толерантност. Децата си припомниха
всички ценности и добродетели , които са нужни да притежава човек, за да бъде
толерантен към другите хора и се запознаха с различните етноси населяващи
нашата страна.
Дейността е част от заложените дейности в програмата за реализацията на Стратегията
на ДГ за изграждане на позитивна мултикултурна образователна среда.
В тази насока нашата детска градина е активен партньор по Проект „Позитивна
мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор
No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.
2. На 22 април Световния ден на водата децата се запознаха с важността на водата за
живота на Земята. Как е нужно да я пестим и пазим чиста.
3. 2 април- Отбелязахме Световния ден на детската книга с посещение на
библиотеката
4. Завършихме проект „Формиране на културно-хигиенни умения
и умения за самообслужване при децата в ранна възраст " . Проектът е част от
вътрешно – квалификационната дейност на детската градина , насочена към
повишаване практическите умения на помощник възпитателите. Работният план
на проекта включваше дейности за развитие на от социално –комуникативната,
физическата, игровата, художествената и естетическата сфера.
5. Месец май децата от ПГ 6 „ Смехорани „ завършиха проект “ ЗЕМЯТА Е НА
ВСИЧКИ “
Цел на проекта:

Да се създават и укрепват приятелските отношения между националностите чрез
взаимно разбирателство и изследване на етническите характеристики на народите,
живеещи в България.
- консолидиране на нормите на морално поведение, тоест такива личностни черти
като доброжелателност, отзивчивост, справедливост, честност, щедрост и др.
- запознаване на деца с различни националности, живеещи в нашия град, с техните
обичаи и бита на коренното население на областта, с обичаите и традициите на
различните етноси.
- формирането на идея за приятелство като възможен съюз на хора от различни
националности;
- изучаване на морални постъпки в народни литературни произведения (приказки,
легенди, поезия)
- насърчаване на уважение към хората от различни националности.

Фолклорните празници изпълват живота ни с много радост, настроение и
творческо вдъхновение. Те са близки до живота, свързани с грижите за здраве, изобилие,
носят красотата на духа и жизнената сила на природата. Почти на 100% от децата между
4-7 годишна възраст се включиха с желание в допълнителната форма по изучаване на
народни танци. Участниците в тази допълнителна форма на дейност показаха завидни
танцувални умения пред своите родители по време на открития урок на 17.05.в двора на
детското заведение.
Спортът допринася за здравето и благосъстоянието на човек. Затова в Европейската
седмица на спорта децата от ДГ"Осми март" отбелязаха с много игри, физическа
активност и танци. И тази година организираният по традиция спортен празник на 25
месец май успя да събере всички възпитаници на нашата детска градина в залата по
бадминтон. След масово загряване на децата, под ръководството на музикалния ни
педагог Е. Тенева те имаха възможността да наблюдават тренировка по бадминтон на
професионални състезатели от клуба. След това спортният празник продължи с
раздвижваща аеробика и състезателни игри по групи - скачане с чувал, дърпане на въже,
бягане, скачане. В празника се включиха и танцьорите на господин Пенко Димитров, а
после всички-деца, учители и персонал се включиха в голямо хоро.

Резултати от оценяване постиженията на децата по направления в ДГ –
изходно ниво ( в %)
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МТБ осигурява добри условия за ефективен учебно-възпитателен процес.
Създаването и подобряването на условия за работа е непрекъснат процес, който стои на
вниманието ни. Условията и организация за дейности и действия, в които да се
осъществяват поставените задачи на образователния и възпитателен процес.
Квалификационна дейностДГ "Осми март" е партньор по проект "Позитивна
мултикултурна образователна среда - среда за активно социално приобщаване" по
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Целта на проекта е
повишаване на професионалните компетентности на учители, директори и други
педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и
формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурни различия".
Във връзка с това на 7 и 8.10.2021г. педагогическият персонал на детското заведение
участва в курс на тема „Летяща класна стая“.
В новите психологически теории за развитието на личността и процеса на
социализацията й все по-често се измества акцентът от овладяването на социални роли
към самосъзнаването, чувствителността и реализацията на самата личност. Темата запозна

специалистите от ДГ „Осми март“ с концепциите за социалната и емоционалната
интелигентност, които обособяват нов клас поведения - да знаеш да чувстваш, да знаеш да
бъдеш самия себе си. Предложиха се методи и техники, чрез които учениците, учителите
и родителите да усвояват социални познания, да натрупват позитивен опит в
междуличностните взаимодействия чрез упражняване и развиване на социалните и
емоционални умения..
Във връзка с плана за вътрешно-училищната квалификация бяха проведени още:
Лекция-беседа на тема: Ефективни методи за развитие на творческите способности при
децата ,организирана от гл.учител Манахилова, Н.Чепишева и Т. Александрова;
Дискусия на тема: Развитие на творческото мислене у децата в детската градина,
подготвена от Е.Карадинева, Н.Чепишева и Н.Шолева;
Семинар на тема: Развитие на творческото мислене у децата в детската градина
,подготвен от екип в състав Б. Донева Л. Милева Д. НихтяноваКолева М. Михайлова
ДГ "Осми март" е одобрена по проект "Подкрепа за приобщаващо образование",
финансиран по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”. Проектът е насочен
към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и
ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания, в риск и с
изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез
предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Удовлетворение за нас е фактьт, че родителите са мотивирани и участват в живота на
детската градина. Проявеното доверие кьм учителите, кьм институцията ДГ, работата в екип
допринасят за желаното взаимодействие учители-деца-родители. Израз на тази сьпричастност бе
спонсорската инициатива на много от тях
гр. „Мики Маус“ – нови пердета за занималнята на групата
С помощта на Родителското настоятелство беше подменено спалното бельо на всички
групи.
Детската градина трябва да бьде място за сигурност и спокойствие, с ясни правила,
норми и роли. Тези правила задават уникална позитивна атмосфера на сьпреживяване и
взаимопомощ при ученето- нещо изключително важно за развиване на екипността у децата,
както и на бьдещите им социални компетентности.
Ние като колектив се стараем непрекьснато да сме в крак с най-новото в педагогическата
теория, методика и практика, да прилагаме иновативен стил в педагогическия си подход.
В детската градина родители и учители, заедно рька за рька можем да сьздаваме
благоприятни условия за разкриване, формиране и развитие на творческите вьзможности на
подрастващите. Заедно- с обич, уважение и тьрпение, ще продьлжим да работим и ще дадем
всичко от себе си за опазване здравето и живота на децата, сьхраняване на техните ценности.

Нели Чепишева
Директор на ДГ „Осми март“, гр. Първомай

