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Щастливо детство
издание на ДГ2 Знаме на мира“ град Балчик

по национална програма Заедно за всяко дете“ 2021 г.

брой 4/2022

         Напред, науката е слънце!
Уважаеми колеги, скъпи родители, мили деца, за мен 

е чест да Ви поздравя с Деня на българската просвета и 
култура и на славянската писменост. На този ден свиваме 

венци и поднасяме цветя в прослава на Солунските братя, 
завещали ни днешните тридесет букви, дарили ни с национална 
гордост, самочувствие за уникалност и убеденост, че духовното 

начало, връзката ни с българската култура, история и традиции, 
е в центъра на смисъла на дните ни. Бъдете живи и здрави, с 

вдъхновение следвайте мечтите си 
и постигайте творчески успехи! 

И. Бързакова

Нашият екип

Ние сме единен екип от висококвалифицирани и силно мотивирани педагогически и 
непедагогически специалисти. Работим за физическото, социалното, емоционалното, 
познавателното и езиковото развитие на детето в сътрудничество с родителите.

Екипът в централната сграда Екипът в сградата-филиал
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IV а група "Слънчице“

През годината децата участваха в много конкурси и инициативи.
Конкурс „Нашето Черно море“: Крисия - I място, медал и грамота за рисунка; 

Александър - II място, медал и грамота за приложно изкуство; грамоти за участие 
- Даниел и Ицо. Конкурс „Здравей, Коледа“: Крисия - II място, медал и грамота за ри-
сунка; Никола - III място, медал и грамота за приложно изкуство; грамоти за учас-
тие - Виктор, Даниел, Елена, Ивелин, Ирина, Ицо, Марина и Миро. Конкурс  „Моята 
България“: Крисия - направление „Рецитаторско майсторство“ – I място, медал и 
грамота; Габриел – направление „Изобразително изкуство“ – II място, медал и гра-
мота; Теодора -направление „Рецитаторско майсторство“ – III място, медал и гра-
мота; Ицо – грамота и поощрителна награда. Награди на цялата група: сертификат 
за участие в „Седмица на бащата“ от национална кампания „Да бъдеш баща“; удосто-
верение за участие в национален конкурс за „Коледна картичка“ от фондация „Карин 
дом“; сертификат за „Учебно заведение без отпадъци“ от BG Бъди активен; грамота 
за участие в мероприятието „Коледно настроение“, от НЧ „В. Левски 1959“ гр. Балчик.

За Гергьовден за-
вързахме гергьов-
ски люлки на дво-
ра, пяхме пранзич-
ни песни, танцува-
хме, казвахме весели 
стихчета, всички се 
веселихме с пресъз-
даването на тра-
дициите свързани с 
празника.
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IV б група "Калинка“

Мартин Недев от IV б група „Калинка“ 
тренира от една година футбол във ФК 
„Гранд Про“гр. Варна. Участвал е в много 
наши и международни турнири и състе-
зания. Има много индивидуални награди, 
но повод за гордост е тази от турнира в 
гр.Кърджали, където е награден за най-перс-
пективен играч на турнира с медал и купа 
от кмета на града. Следват турнири в 
Букурещ, Пловдив и Несебър. Мартин вече 
има 13 медала и 4 купи, както и много други 
индивидуални награди. С всяко свое участие 
той затвърждава успехите си. Гордеем се с 
теб Марти! Надяваме се един ден да про-
славиш България по света. На добър час!

Децата от групата 
получиха грамоти от 
ОДК гр. Балчик,  читали-
ще „В. Левски“, читалище 
„П. Хилендарски“, кмета 
на гр. Балчик, Мега мама, 
Исторически музей гр. 
Балчик.Благодарим Ви 
дечица за старанието 
и желанието да побеж-
давате! Творете много 
без умора, че за далечни-
те простори трябват 
млади, умни хора!

 Мечтайте,защото 
човек е такъв,каквито 
са мечтите му.

На Xlll-ти конкурс за млади 
добруджански народни изпълни-
тели „Васила Вълчева“, прове-
ден в село  Калипетрово, област 
Силистра , две деца от групата се 
представиха отлично и макар че 
това беше техния дебют на сце-
на, Крисия Яворова се пребори за 
второто място и беше удостое-
на с грамота, диплома и стату-
етка. Християна Златкова също 
се представи достойно и получи 
грамота, диплома и статуетка. 
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III а група "Мечо Пух“

Конкурс „Нашето Черно море” при 
ОДК Балчик: направление „Приложно из-
куство” III място – грамота и бронзов 
медал за Василка Ваканина; направление  
„Изобразително  изкуство” III място – гра-
мота и бронзов медал за Георги Димитров; 
направление „Изобразително  изкуство” 
грамота за участие – Виктория Сребкова и 
Бонита Стоянова; направление „Приложно 
изкуство” грамота за участие – Георги 
Димитров, Нора Петкова и Рая Атанасова.

Децата от група „Мечо Пух” получиха 
заслужени грамоти за участието си в кон-
курс “Здравей, Коледа!” при ОДК Балчик: 
раздел „Сурвачки” II място – Валентина 
Василева; раздел „Картички” поощрение 
– Георги Димитров; раздел „Картички” 
грамота за участие –  Бонита Стоянова, 
Василка Ваканина, Рая Александрова; раздел 
„Рисунки” грамота за участие – Виктория 
Сребкова

Общински Конкурс „Моята България” при ОДК Балчик: направление „Приложно изку-
ство” II място – сребърен медал за Василка Ваканина; направление „Приложно изкуство” 
III място – бронзов медал за Георги Анастасов; направление „Рецитаторско майстор-
ство ” II място – сребърен медал за Георги Димитров; направление „Рецитаторско 
майсторство” III място – бронзов медал за Бахтияр Бахтияров.
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III б група "101 усмивки“

Децата участваха в различни конкурси през учебната година. Надежда Симеонова 
се представи отлично в конкурс „Моята България“. Тя спечели второ място в на-
правление „Рецитаторско майсторство“ и взе поощрителна награда в направление 
„Изобразително изкуство“. Поощрителна награда получи и Йордан Йорданов за учас-
тието си в конкурса „Моята България“ в направление „Рецитаторско майсторство“.

Децата от групата с желание и радост се включиха в организираните пролетни 
празници. Те разказаха истинскса великденска приказка на своите родители и се по-
люляха на весели гергьовски люлки, както повелява традицията. 
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II а група "Таралежчета“

Пролетта пристигна при деца и родите-
ли от група „Таралежчета“ и се усмихна.

Малчуганите отправиха цветен поз-
драв към всички като се превърнаха в пъс-
три пролетни цветя и горски животинки 
и успяха да ни пренесат в приказния свят 
на пролетта.

С  весел смях и настроение Таралежчетата 
отпразнуваха и Гергьовден - научиха мно-
го за празника и се полюляха  за здраве на 
пъстра гергьовска люлка..

II б група "Морски звездички

Грамоти, присъдени на група „Морски звездички“ през учебната 21/22 г:
1. Национален конкурс „Есента в миниатюри“, НЧ „Пробуда-1880“ гр. Бургас – 

Магдалена, Виктория, Божидар, Доротея, Ивайло, Рея, Илияна. 2. „Коледно настрое-
ние”, НЧ „Васил Левски 1959” гр. Балчик – 2Б гр. „Морски звездички”. 3. Конкурс „Здравей, 
Коледа”, ОДК Балчик – Рея. 4. Фотоконкурс „Ой Коледо, мой Коледо”, НЧ „Изгрев-1921” 
с. Волуяк – 2Б гр. „Морски звездички”, Радослав, Ивайло, Георги. 5. Национален кон-
курс „Най-усмихнат клас на България”, общ. Бургас – 2Б гр. „Морски звездички”. 6. 
Национален конкурс „Освобождението на България в думи и картини”, НЧ „Паисий 
хилендарски 1870” гр. Балчик – Крисия, Магдалена. 7. Конкурс „Аз обичам България”, НЧ 
„Иван Радоев-1907” гр. Пордим- Магдалена, Крисия, Божидар. 8. „Народните будите-
ли“, НЧ „Паисий Хилендарски 1870”, гр. Балчик – 2Б гр. „Морски звездички”, Магдалена. 
9. Национален конкурс „Аз съм българче” – Крисия, Магдалена.
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I а група "Дъга“

I б група "Бонбон“

Родителите и децата се включиха в нашата великденска забава - песни, танци, сти-
хотворения и забавни състезателни игри повдигнаха настроението на малки и големи. 
След това, по традиция, всички заедно нашарихме весели великденски яйчица. Децата 
споделиха своя празник с родителите си и той се превърна в извор на радост и удо-
влетворение за всички ни!

Децата от група „Бонбон“ участваха в ини-
циативата „Маратон на четенето“ през 
месец април. Те разглеждаха книжките с въл-
нение, слушаха приказките с голям интерес.

 Книгите са  богатство! 
Те възпитават, дават знания, развиват въ-

ображението и творческото мислене на де-
цата, спомагат за изграждане на отношени-
ята между хората.

На Велики четвъртък деца и родители 
се събраха да боядисат яйчица. Идеята 
на съвместното сътворяване и празну-
ване бе приобщаване към християнските 
обичаи и традиции. Великден ни дарява 
с любов, доброта и надежда за мирни и 
благодатни дни! 
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IV а група "Слънчице“

IV б група "Калинка“
Довиждане, детска гра-

дина, настана най-трудния 
час. Раздяла. След туй ще за-
мина в училище истинско 
аз! Довиждане, детска гра-
дина! Ех, мъничко тъжен е 
края. Отива си нашта дру-
жина, тук малки деца ще иг-
раят. Започва учебна годи-
на, ще викнем: „Привет, пър-
ви  клас!“ Довиждане, детска 
градина! 

Мили деца, за тези чети-
ри вълнуващи години нау-
чихте много и създадох-
те един малък свят на за-
бавления и приключения! 
Пожелаваме ви да имате 
смелостта да  мечтаете 
за по-големи неща и да бъ-
дете достатъчно упорити 
да ги осъществите!

Настъпи мигът, в 
който децата от IV 
A  група „Слънчице“ 
вече пораснаха и са 
пред прага на родно-
то училище. Разделяме 
се с малко тъга, но с 
вяра в успехите на 
всяко дете. Сърдечно 
благодарим на роди-
телите за доверие-
то, подкрепата и съ-
действито в грижата 
за нашите деца!

Мили деца, тук в детската градина вие направихте първата стъпка по дългия път 
на знанието. Сега ви остава да продължите напред и нагоре. Пожелаваме ви да расте-
те здрави, целеустремени и щастливи. Запазете късче от приказния свят на ДГ №2 
„Знаме на Мира“! Пазете добротата и обичта към хората! Следвайте мечтите си и 
не забравяйте - винаги ще останете в сърцата ни!

Бъдете здрави и щастливи! На добър ч                     от г-жа Ангелова, г-жа Митева и
                                                                                                                     леля Креми


