


 Детска  градина „Щастливо детство“ е общинско детско 
заведение. Тя е институция в системата на предучилищното и 
училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, 
социализират и обучават деца от две годишна възраст до 
постъпването им в първи клас.  
 Детската градина е открита на 01.06.1973 год. 
Помещава се в двете хижи в областта Камъка, собственост на 
ЕТЗ „Янтра“ и ДСО „МТС“. През м. ноември 1980г. отваря врати 
новопостроената сграда на детската градина на ул. „Дружба“ № 
15, в която се помещава и до днес. 
 От 01.10.2016г., с Решение на Общински съвет Горна 
Оряховица, към ДГ „Щастливо детство“ бе влята като филиал 
детската градина в с. Драганово. Така екипът ни бе поставен 
пред ново предизвикателство – работа в мултикултурна среда и 
пълен обхват на подлежащите на задължителна предучилищна 
подготовка деца.  



 Поставяне основите в личностното развитие на бъдещите 
граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова 
идентичност, формиране децата като личности рационални, с 
критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от 
широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да 
взаимодействат с околните. 

 Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и 
равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца. 
Оптимизиране възможностите на детското заведение за превръщането 
му в център за образователна, културна и социална дейност не само 
като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за 
осъществяване на многостранни инициативи. 



Превръщане и утвърждаване на детската градина в         
 образователна институция, която: 

  разполага с професионално подготвени от педагозите 
пространства за игра, познание, общуване и творчество; 

 престижно, уютно, привлекателно и любимо място на децата, 
което им осигурява емоционален комфорт, пълноценно 
развитие, игри, социализация, обучение и целенасочена 
подготовка за училище ; 

 среда, близка до семейната, с индивидуален подход към всяко 
дете, спрямо неговите личностни особености, характер и 
качества. 

 средище за текуща, поддържаща и надграждаща 
професионална квалификация на педагогическия екип и 
подготовка на бъдещи педагози; 

 център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, 
сътрудничество, педагогическа информация. 



  Новата учебна година започнахме със 176 деца, 
разпределени в 7 групи. За поредна година ДГ „Щастливо детство“ 
отвори вратите си и за най-малките. Група „Мики Маус“ 
посрещнаха своите 2 годишни възпитаници. А група „Звездички“ в 
село Драганово посрещна деца от всички възрасти. 
 Откриването на учебната година започна с цветно и 
колоритно представление на децата от група „Мечо Пух“ и сладкото  
гласче на училищния звънец. 
 



 И тази година детската градина бе изпълнена с 
празници , веселие и смях. 
   Истинска забава спретнаха децата от група „Бъни“ и 
група „Смърфове“, които изпратиха есента с песни и игри.  

 Децата от група „Смърфове“ влязоха в образите на любими герои 
в проведения „Празник на бонбоните“, в който пяха и танцуваха, а за 
награда получиха бонбони.   
 Група „Бъни“ показаха на своите близки и родители, какво е за 
тях семейството и колко много държат на него, като отбелязаха „Ден на 
християнското семейство“.  

  Традиционния празник „Добре дошъл, 
Дядо Коледа“  отново бе съпроводен  с коледна 
изложба на картички и сурвакници, изработени от 
деца и родители, а с най-добрите от тях 
участвахме изложбата в Младежки дом, 
организирана от Община Горна Оряховица. 



  Много и разнообразни бяха и съвместните празници с родителите 
във всички групи в навечерието на Коледа - „ Вълшебството на Рождество”- 
група „Смърфове”,   „ Коледни изненади” –група „Мики Маус“,  „ Коледа е” 
- група „Мечо Пух” ,  „Коледно вълшебство”- група „Буратино“.  

 Децата посрещнаха Баба Марта и 
пролетта с празниците „Баба Марта бързала“ 
и „Пролет, здравей!“ 
       Чрез празниците, децата имаха 
възможност да получат разнообразни 
впечатления, разшириха познанията си, 
активизираха  мисленето, въображението и 
своята дейност, докосваха се до нови и 
непознати приказни светове, за да отнесат 
със себе си порива към красиви и смели 
дела, стремежа към доброто и прекрасното в 
живота.  



 Денят на книгата също беше отбелязан подобаващо. Любими      
 приказни герои гостуваха на най-малките, представени от деца от 
 ПГ. Пак бъдещите първокласници показваха и разказваха на децата 
от първите групи за своите любими книги и приказни герои.  Бивши  
възпитаници на детската градина пък четоха приказки на децата от ПГ. В 
групите бе изграден и поддържан кът на книгите. Майките от всички групи се 
надпреварваха да гостуват и четат приказки на децата по свой избор. 
Седмицата на книгата завърши с организиране на изложба от детски рисунки на 
тема: „Илюстрации от любими приказки“, която украси коридорите  на 
детската градина. 

  



 Денят на земята отбелязахме с Пленер под мотото „Земята-нашият 
общ дом“ с децата от подготвителните групи. Той се проведе с идеята 
малките ни възпитаници да прегърнат “зелената” кауза, всички заедно да 
предприемем действия за опазване на природата и нейното богатство. Децата 
с интерес и желание представиха своите идеи в рисунки – индивидуални и на 
общо пано, някои рисуваха на асфалта с тебешири. И накрая творбите 
подредихме в изложба, която украси стълбището на детската градина.  



 Тази година спортният празник беше  насочен към народните игри. 
Дворът, украсен с балони и знаменца, с битови елементи, изпълнен с 
истинска забава, неописуеми емоции и радост. Припомнихме си игрите 
„Сляпа баба“, “Дама“,  „Прескочи кобила“, „Продаваш ли, бабо, гърнето“, 
„Теглене на въже“, „Котка и мишка“, в които децата демонстрираха  
физически умения, бързина, сръчност и съобразителност, съобразени с  
възрастта им . Така те не само се веселиха и спортуваха, но и се докоснаха 
до игрите от времето на своите майки и баби. За активното си участие 
всички групи получиха награди от директора - г-жа Петковска.  



  Празника на детето - Първи юни по традиция отпразнувахме 
на двора сред балони и знаменца. Тържеството беше организирано 
така, че децата показаха не само физически умения в състезателни 
игри, но и талант със своите изпълнения на песни, танци, 
стихотворения.  И накрая по традиция всички се хванахме на хоро. 



 Като основна форма на взаимодействие  с родителите се 
утвърдиха съвместните работилници, на които учители и родители 
взаимно се опознаваха, разговаряха, изработваха картички, 
мартеници,  сурвакници,  украшения: „ Коледна работилница” и 
„Осмомартенска работилничка“  в  група „Слънчо”, „Мартенска 
работилница“ в група  „Буратино“,  „Великденска работилница“ в 
група „Мечо Пух“. 
 



 На проведеното в навечерието на Великден,  художествено 
ателие  с родители   в група „Мики Маус“  -  “ Малки ръчички и 
шарени боички” , с много старание и уважение към истинските 
християнски ценности,  деца и родители изработваха великденски 
украси и картички, които бяха изложени  на благотворителен базар в 
помощ на Дарина Дилянова Братанова – дете от група „Буратино“.  
В базара се включиха с  изработени предмети и средства родители 
от всички групи. Така и големи, и малки научиха важен урок - 
щастието е в споделянето и добротата 



 „Аз съм българче” именуваха своя 
спектакъл дацата от група „Мечо Пух“. 
Танци, песни и стихове за България 
развълнуваха многобройната публика. 
Празникът спомогна за възпитанието  в 
патриотизъм.  

 С много обич за майките бяха организирани съвместни 
празници -  „ Аз обичам мама”- група „Буратино“, „ Море от любов”– 
група „Мики Маус“, „ На мама с любов”/игри с мама и тати/  - група 
„Слънчо“.  А за  Благовещение пролетен поздрав отправиха децата от 
група „Бъни“ - „ Пролетна забава в китната дъбрава” и в група 
„Смърфове - „ Пролетна магия”.  



 В края на годината, на втория по рода си Фестивал „Ръка 
за ръка“  по проектq финансиран от ЦОИДУЕМ,  децата от 
филиала в с. Драганово, представиха пред родители и гости   
спектакъла „Книгата“. Те демонстрираха артистичните, певческите 
и танцувалните си умения.  А в изложбите на клубовете бяха 
аранжирани резултатите от детското творчество  през годината. 



     Децата  от   
подготвителна  група 
„Мечо Пух“ участваха във 
Великденската 
работилница за умения и 
добродетели, организира-
на  от Община Горна 
Оряховица.  

 Детската градина се включи в инициативата на Младежки дом, 
посветена на Европейската седмица за намаляване на отпадъците,  
"МАЛКО въображение" - модно шоу на деца от детските заведения, на 
което представихме облекла и аксесоари, изработени от отпадъчни 
материали.  
 

   

 Детската градина участва 
активно в организираните от Община 
Горна Оряховица празници и 
инициативи. 



  В група "Мики Маус" стартира инициатива за 
събиране на пластмасови капачки и участие в 
благотворителната кампания, организирана от Фондация 
«Лазар Радков». Учители и родители заедно учиха децата на 
добротворство и грижа към природата!  

 Групи  „Мечо Пух“ и 
„Смърфове“  бяха участници във 
второто издание на работилница 
"Захарно петле", организирани 
от Младежки дом, която се 
проведе в три последователни 
дни. Децата изработваха 
петлета, танцуваха, пяха, 
състезаваха се в щафетни игри. 



  Освен в мероприятията от община Горна Оряховица, децата   
 от градината се включиха и в инициативи и на други детски 
 градини - демонстрационен спектакъл по футбол 
«Спортуваме заедно» с децата от ДГ «Ален мак»  и Конкурс „Мое  
вълшебно детство“ на ДГ «Първи юни». Тези участия донесоха не 
само  удовлетворение на децата, но и грамоти и награди.  
- Грамота за участие на 10 деца в инициативата на Младежки дом  
инициатива  "МАЛКО въображение"; 
- Грамота за участие на децата от групи „Мечо Пух“ и „Смърфове“ в 
работилница "Захарно петле", организирана от Младежки дом; 
- Грамоти на децата от група „Смърфове“ за участие в 
демонстративен футболен спектакъл „Спортуваме заедно“ 
      Диляна Димова спечели първо място на конкурс за рисунка –“ 
Мое вълшебно детство“,  организиран от ДГ “ Първи юни“. В 
конкурса "Европа през моя поглед.  
 



 И тази година квалификациите на ниво 
детска градина бяха интересни и полезни за 
колегията. Бяха проведени 8 открити практики, 
свързани с иновативната технология -  „Теорията 
за решаване на изобретателски задачи – модел на 
перспективно образование“, както и 3 семинара-
практикуми по същата тема.  

 Детската градина осигури на учителите и децата възможността да 
работят активно с ИКТ. Бяха закупени лаптопи и телевизор-монитор за всяка 
група. Закупени бяха таблети и осигурен достъп до онлайн платформата  
„Умни дечица“, която беше интересна и забавна за децата. 
 Но кулминацията на емоциите дойде в разгара на лятото, когато 
бяха закупени нови съоръжения и люлки за двора в детската градина и 
обновени дидактичните шкафове в групите.  

  


