


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.



ДГ «Щастливо детство» започна учебната 2018- 2019 г. със 175
деца. С много песни, танци, балони, весело настроение и благослов от Отец
Зоран за здраве, мъдрост, радост, благодат за всички и много, много
усмихнати детски личица, започна новата учебна година.

В детската градина бяха проведени традиционните празници и тържества.

„Сбогом, есен” „Добре дошъл Дядо Коледа”



„Баба Марта бързала”

„Пролет е”



В група „Мечо Пух”  „Грейна коледна елха” като резултат от съвместната
дейност на деца и  родители. Празникът беше прощъпулник на най-малките деца в  
този род изяви, но те показаха, че не им липсват желание и самочувствие. 

Група „Слънчо“ възродиха подетата преди време
интересна инициатива с празника „Ден на бащата“ 



В чест на Деня на християнското семейство, децата от
групи „Смърфове“зарадваха своите родители с вълнуващо тържество.

Пъстра картина от традиционни песни, танци и народни обичаи представиха
децата от група «Зайчето Бъни» , които пресъздадоха празника «Никулден» и 
„Пролетни празници ”. 



Денят на жената и Благовещение бяха отбелязани с тържества във
всички групи с много песни, танци и взрив от пролетно настроение. 



През м. май отново се върнахме към една позабравена форма на
обучение – екскурзиите. Децата от група „Смърфове“ посетиха
планетариума, Музей „Дом на хумора и сатирата“ в Габрово и поиграха на
прекрасните поляни в Етъра.

А малките „Слънчовци“ разгледаха и се порадваха отблизо на
представители на животинския свят в зоопарка в Павликени. Така, по непринуден
начин децата получиха разнообразни впечатления, разшириха познанията си,
активизираха мисленето и въображението си. И най-вече опознаха автобуса като
средство за пътуване.



В самия край на учебната година, за кулминация на настроението и
емоциите беше организиран традиционния спортен празник „Бързи, смели,
сръчни“, който за пореден път изненада и деца, и възрастни, тъй като беше
организиран във връзка с обучението по БДП. И игрите, и дидактичните
материали , и пособията, и песните бяха на тази тематика.

На 1-ви юни отново всички бяхаме заедно на празника сред балони, знамена
и много смях. Тържеството беше организирано така, че децата показаха не само
физически умения в състезателни игри, но и талант със своите изпълнения на
песнички, танци, стихотворения. И накрая по традиция всички се хванаха на хорото.



В мини-проекта „Заедно в името на децата“ за по-успешно и мотивирано преминаване
между образователните степени“, екипът на група „Смърфове“, осъществи дългосрочно
взаимодействие с IV „Б“ клас от СУ „Г. Измирлиев“, с класен ръководител г-жа Радева. В резултат
бяха организирани съвместните празници „Ой, Коледо“ и „Аз съм българче!

„Да върнем любовта към книгите и четенето“ – на тази цел бяха подчинени три от
мини-проектите по които работиха през тази учебна година малките групи, които бяха
реализирани с активното участие на родителите. Така учители и родителите работиха заедно, за
да се създадат условия за бърза адаптация в детската градина и детската личност да разгърне
пълния си потенциал в предучилищната институция.

„Прочети ми приказка“
група“ Мечо Пух“



Като част от работата по проекта,
малчуганите от група „МикиМаус“ посетиха
градската библиотека, където разгледаха огромното
количество и разнообразие от книжки, а дамите от
библиотеката им прочетоха интересна приказка и
„Молбата на книжката“

„Четем с мама и тати“
Група „Буратино“

„Родна реч омайна сладка, приказките ми 
редят...” – група «Мики Маус»



Децата от подготвителните групи „Смърфове“ и „Бъни“
театрализираха любими приказки пред малките, разказваха им за обичани
приказни герои, а на общия празник „Книжке моя“, посветен на седмицата на
детската книга, оживяха герои от популярни приказки и всички групи получиха
подарък - нови книжки.



И през тази година продължиха да действат съвместните
работилници, на които учители, родители и деца изработваха
картички, мартеници, сурвакници, украшения.

Родители и учители се обединиха около
идеята за благотворителна Коледна инициатива в
подкрепа на „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“. Тя дойде
като резултат от инициираната „Коледна трапеза”-
изложба-базар в група „Мики Маус“. Така
родители и деца от всички групи се включиха в
благородната инициатива и от коледните вкусотии,
сурвакници, картички, украшения бе организирана
Коледна изложба-базар, под мото „Подари
надежда на дете в беда“. Събраните 641,50 лв.
бяха преведени по сметката на „БЪЛГАРСКАТА
КОЛЕДА“.



И признанието не закъсня…



Децата от ДГ”Щастливо детство “взеха участие в 
нициативите на  Младежки дом:

„Великденска работилница““МАЛКО въображение”

И организираните от община Горна Оряховица Коледна изложба на 
картички и сурвакници и изложба на мартеници от инициативата „Подари усмивка”.



А децата от група «Смърфове» мериха сили с останалите детски
градини в организирания от БК „Локомотив“ спортен празник „Бейби баскетбол –
да спортуваме заедно“.



• „За постигнати резултати в съвместната дейност със СУ „Георги Измирлиев“ за
по-успешно и мотивирано преминаване между образователните степени“ на г-
жа Емилия Косева и г-жа Мариета Петрова

 „За най-успешна и професионално изработена презентация в Практикум-
конкурс: „Изработване презентация животни“ на г-жа Наталия Николова.

В края на учебната година
изпратихме бъдещите първокласници
от група «Смърфове», а на последния
за годината педагогически съвет
Директорът на детската градина – г-жа
Петковска връчи грамоти на
заслужили учители:


