Учебната 2020/2021г. беше белязана с извънредната ковид обстановка в цялата страна. Така и в ДГ
„Щастливо детство“ тя започна по нетрадиционен начин .Учителките по групи организираха различни игри
и изненади за децата. Въпреки различното начало децата се чувстваха весели, радостни и доволни, че отново
са заедно.
Традиционния празник „ Златна есен“ също се проведе по групите, а „Коледа“ не бе осъществен защото
страната ни беше в локдаун. Учебният процес се осъществяваше чрез онлайн обучение.
Баба Марта все пак успя да зарадва децата. Ходейки от група в група тя закичи ръцете на децата с красиви
мартенички, а те танцуваха , пяха и се веселиха от сърце.

В деня на Левски 18.02 децата от гр. „Слънчо“, гр. „Буратино“ и гр. „Мики Маус“ и
гр. „ Мечо Пух“ поднесоха цветя и се преклониха пред паметника и делото на Дякона.

Стихове за Левски изпълниха и при отбелязване на 184г. от неговото рождение. Макар и
малки те разбират колко важно за България е било делото на Левски.

В чест на 3 март децата от подготвителните групи представиха онлайн пред своите
родители спектаклите „Аз съм българче“, „Обичам България“, „Българийо, велика“.
С песни, танци, стихотворения децата доказаха, че България е техния дом. Домът в който
растат, домът, чиито език говорят, домът на чиито природа се възхищават!

„МАМА“ звучи вълшебно, нежно тихо, гордо, красиво. „МАМА“ е утеха, топлина , другар в игрите и
приятел в нужда. Това показаха и доказаха децата от гр. “ Смърфове“, гр.“ Мечо Пух“ . Децата от гр.
“Мики Маус“ забавляваха онлайн малки и големи с хумористичното шоу „ Комиците – звезди
посред бял ден“.

Всяка година „Денят на земята“ нашата градина отбелязва под различно мото. Тази година той
се проведе под мотото „Нашият зелен дом“. Подготвителните групи гледаха презентации, рисуваха,
изработваха макети, подредиха изложба , показаха колко много знаят за разделното събиране на
отпадъци и колко е важно да пазим природата чиста.

Децата от гр. “Буратино“ участваха в конкурс “ Пчелите и хората“, гр. „Мечо Пух“се включиха в
почистване на двора, а гр. „Мики Маус“ го облагородиха с цветя и храсти.

Животът сам по себе си е най – прекрасната приказка“ е казал Х.К Андерсен. В това вълшебство се
убедиха и всички малчугани . В ДГ гостува поетесата Таня Мезева и Таня Георгиева от Общинска
библиотека гр. Горна Оряховица. Тяхното гостуване остави у децата положително впечатление и
желание за нови срещи. Децата поздравиха гостите, като драматизираха познати приказки. За финал
на тази вълнуваща среща децата от гр. „ Слънчо“ илюстрираха любимото си литературно произведение
в импровизирана изложба „ Приказна пътечка“ в двора на ДГ.

Четенето открива нови светове и обогатява живота на детето.
Следвайки тази максима второкласниците Елица Йосифова и Георги Иванов
от СУ "Георги Измирлиев" посетиха група "Смърфове" и прочетоха любими
детски приказки на малчуганите от детската градина.

Подготвителните групи се включиха в проект със СУ ‘’ Г. Измирлиев’’.
Темите по които работиха двете групи бяха: ‘’В царството на приказните герои’’ , ‘’Познай приказката’’,

‘’ Обичам приказките’’

„Познавам билките‘‘
“

„Моята България“

„Храня се здравословно“

Децата от подготвителна група „ Буратино“ участва във
Великденската работилница за умения и добродетели ,
организирана от Община Горна Оряховица.

В навечерието на Великден
децата от гр „Слънчо“ посетиха
църквата „ Свети Три
Светители“, където отец Зоран
ги запозна с традициите,
обичаите и символите свързани
с Великден.

С пъстра картина от песни, танци и народни обичаи
свързани с Великден група „ Буратино “ и група „ Мечо
Пух“ поздравиха своите родители онлайн.

В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през годината и
най-големият пролетен празник. В редица народни песни се пее:
Хубав ден Великден
още по-хубав Гергьовден.
Децата от група ‘’Слънчо’’ прдставиха онлайн пред соите родители и близки обредни практики и
ритуали, целящи осигуряването на здраве за хората и плодородие на нивите и животните.

Колективът и малчуганите се включиха в спортната програма, посветена на избирането на Горна
Оряховица за Европейски град на спорта за 2021 г.
Първият ден стартира в група ‘’ Мики маус’’ с изключително ползотворна йога практика на фона на
релаксираща музика.. Децата имаха среща с треньора по таекуондо Румен Димитров от ТК „Хемус“ и
професионалната състезателка с многобройни отличия и медали Диляна Димова, която е и бивша
възпитаничка на групата.
Група „Слънчо“ се включи с
тренировка по детска зумба,
съвместно с дамски фитнес
център „Блуминг“.

Малчуганите от група „Смърфове“
танцуваха народни танци, а група „Мечо
пух“ се проведе тренировка по
баскетбол, съвместно с БК „Локомотив“.

Децата от група ‘’Зайчето Бъни’’ се
запознаха с различните видове спорт:
баскетбол, тенис на маса, плуване, борба,
футбол, лека атлетика,а след това
оцветяваха картинки.

Воля за победа, желание за успех, показаха децата от група „ Слънчо“ и група „Буратино“ участвайки
активно в междуградинската „Спартакиада 2021“ организирана от ДГ „Елена Грънчарова“. Малките
„слънца“ се завърнаха в ДГ с грамота, а „буратинковците“ се класираха на почетното трето място.

С вълшебен празник, с много игри, забавления и изненадио тбелязахме 1 юни - "Международният ден
на детето" ! Специален гост на детското празненство беше журналистката от местното радио
Боряна Николова.
Малки и големи се забавляваха и танцуваха !

Под мотото „Здрави и активни с
мама и татко“, децата от ДГ
„Щастливо детство“ отбелязаха
Международният олимпийски ден – 23
юни
Още на входа всички родители
преминаваха през спортно
предизвикателство, за да загреят за
игрите на терен. Имаше баскетбол за
всички татковци, футбол за деца,
каране на тротинетка, танци и
песни. Много предизвикателства към
майките и децата предложи Соня
Георгиева – художествен ръководител
на Балетна школа „Грация“.
Гост на спортния празник бе
заместник-кметът Григор Минков.
Специални гости, които изпълниха
вечерта с много музика бяха
талантливите музиканти от
„Джуниър бенд“ с ръководител Йордан
Цветанов.
Всички деца получиха награди - играчки
за забавни игри, грамота за отлично
представяне, купа, и лакомства.
Малки и големи спортисти защитиха
достойно титлата на Горан
Оряховица - Европейски град на спорта
за 2021 г.

