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Щастливо детство
издание на ДГ№2 „„Знаме на мира“ град Балчик

по национална програма „„Заедно за всяко дете“ 2021 г.

брой 3/2022

В последната сряда на февруари се отбелязва деня за борба с тормоза в училище, по-
знат като „Ден на розовата фланелка“. На този ден всички, съпричастни с темата, 
обличат  розово, за да изразят своята позиция. 

В този ден, розовият цвят е символ на разчупените стереотипи, а посланията са 
по-силни, когато са подкрепени от важните за децата хора. Затова децата от група 
„Слънчице“, като бъдещи ученици се включиха в инициативата и изпратиха послания 
към учениците от IVa и IVб клас от ОУ „Антим I“.

IV а група "Слънчице“

18 март - Световен ден на рециклирането. Обучението на децата да се грижат за 
околната среда е важна част от израстването.

21 март
Международен 

ден на хората със 
Синдром на Даун. 
Обувайки шарени 
чорапи, ние зая-
вяваме подкрепа 

към хората с най-често срещаната гене-
тична аномалия - синдром на Даун. Хората 
сме различни, светът е шарен и цветен.

Предлагането 
и представянето 
на храната под-
помагат разви-
тието на здра-
вословни храни-
телни навици. 

Вкусът, атмосферата и вниманието са 
основите за създаването на чувство на на-
слада от консумираните храни и напитки.
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IV б група "Калинка“

Децата отбелязаха 149 г. от обесването 
на В. Левски. Изработиха табло за живота 
и делото на Апостола, което подариха на 
читалище „В. Левски“. Поздравиха служите-
лите с рецитал и песни. Поднесоха цветя 
пред паметника на В. Левски. Проведоха  
викторина и решаваха кръстословица.

Подготвихме за празника на мама - 8 
март - тържество с много песни и танци. 
Изработихме картички, с които зарадва-
хме своите майки.

С пижамено парти изненадахме децата.
Проведохме викторина Аз знам“. Децата 
участваха с вълнение и получиха награди, 
но най-много се забавляваха с танца на 
пингвините.

Децата от групата посрещнаха първа 
пролет облечени като цветя. Имаше ре-
цитал и танц на цветята. Изработиха 
пролетни картички и направихме изложба. 
Пролетно настроение цареше през цяло-
то време в групата.
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II а група "Таралежчета“

Чрез интересни игри, изискващи внима-
ние, знания и умения, децата, като истин-
ски търсачи на нови знания, направиха за-
бавно пътешествие в страната на гео-
метричните фигури. 

Мила мамо, грижовна, любима, благодаря 
ти за силното рамо! Благодаря за будните 
нощи, благодаря за нашите дни! Благодаря 
за куража и за опората, за любовта!.

Послучай деня на театъра 27.03. децата 
от група ,,Таралежчета“ драматизираха 
приказката ,,Ледената къщичка“. Една от 
най-важните функции на играта драма-
тизация е възпитателна. Децата се нау-
чават да общуват помежду си и прилагат 
в общуването си по-добрата си страна. 

Денят на водата тази година е под мо-
тото „Подземните води, да направим не-
видимото видимо.“. Водата е важна за на-
шия дом, за прехраната ни. В природата 
тя е мир, хармония, съхранение.
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II Б група "Морски звездички“

Не на тормоза, но не за ден!
В последната сряда от месец февруари се 

отбелязва Световния ден против тормоза 
в училище, известен като „Ден на розова-
та фланелка“. Тя символизира неприема-
нето на тормоз и насилие в училище. По 
този повод децата се включиха в инициа-
тивата. Те заявиха своята позиция срещу 
тормоза над децата.

В духа на изминалите мартенски праз-
ници, в групата  бе създадена „Мартенска 
работилница”. Всички деца взеха участие в 
мартенската работилничка и изработиха 
красиви мартенички от прежда и хартия, 
за да посрещнат Баба Марта. След което 
задружно украсихме  занималнята на гру-
пата, за да бъде бяла и червена, румена и 
засмяна, да сме здрави и честити! 

3 Март – Светъл празник, свята дата!
С пламенен възторг и патриотичен заряд 

децата от група „Морски звездички “ от-
белязаха националния празник на България 
и се преклониха пред подвига и саможерт-
вата на нашите предци.

Децата от  групата пресъздадоха  оби-
чая Сирни Заговезни.  Запознаха се с бъл-
гарските традиции. Изпълнихме ритуала 
„Хамкане” и приготвихме вкусна питка.
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I б група "Бонбон“

Празници, празници… Децата участваха в  празничните изяви с настроение и вълне-
ние.  Защото те са време за почит, поздрави и споделени моменти. Това е прекрасно, 
да сме с тях и да ги учим на това, защото, това което се запомня са споделените пре-
живявания. Този процес е част от емоционалното съзряване на децата. Празниците 
носят наслада и положителни емоции, децата се учат да общуват,  усвояват общо-
приетите норми на поведение, стават по-добри и по- усмихнати!

Яслена група "Мики Маус“

През март направихме си Снежко,
но бързо стана му горещо!

Баба Марта ни закичи, да сме бели и чер-
вени, да сме здрави и щастливи!
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I а група "Дъга“

Да се чуе, да се знае: в групата ни се играе!
Ти детенце тук ела, почва весела игра!
Ние сме другарчета - Мики Маусчета!

Яслена група "Мики маус“

Децата от група „Дъга“ са загрижени за природата и затова посадиха люляково дърво 
в двора. Те се гордеят, че са българи, знаят химна на България и празнуват националния 
празник на своята родина. Всички се  радват да посрешнат Баба Марта, да я поздравят 
с песнички и хорца, а тя да ги закичи за здраве и радост. С огромна любов подготвиха 
своя поздрав за мама и с много артистизъм и желание участваха в празника на мама.

За мама правим пролетни цветя,
защото много ни прегръща тя!
Благодарим ти, мамо, днес за любовта!
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III б група "101 усмивки“

Помним те, Апостоле! Децата от група „101 Усмивки“ поднесоха цветя на памет-
ника на Левски и посетиха читалище „Васил Левски“, където изгледаха  интересна пре-
зентация посветена на Апостола.

Понякога е 
бурна като 
синьото 
море,
понякога е 
мила като 
плюшено 
мече!
Мамо, 
обичам те!
Честит 
празник!

Баба Марта ни обича, с пролетта прис-
тигна тя!

Децата от група „101 Усмивки“ взеха учас-
тие в инициативата на Гората.бг като за-
садиха люляк в двора на детската градина.
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Баба Марта с усмивка здраве ни дари, с 
любов и нежност ни озари за щастливи и 
незабравими дни и много сбъднати мечти.

На България с любов – от българско 
по-българско – 3 март!

Празничен концерт, посветен на 
Освобождението на България.

Благовещение – Ден на майката!
Благословени да са всички майки!
Майката разбира… страда… прощава….

плаче… защитава…, но винаги обича дете-
то повече от себе си!

За един от най-големите християнски 
празници - Благовещене -децата от група 
„Мечо Пух“ поздравиха своите майки и 
представиха театралната постановка 
„Най-скъпата на света е мама!”.

Мама е една – 8 март!
Нека запомним, че мама е свята,
че ни предпазва с ръцете си две,
докато още върти се земята,
вечно сме в нейното нежно сърце!

печат: „Мира-Варна“ ЕООД, редактор: В. Рангелова

III а група "Мечо Пух“

Благодарим на родителите за прекрасни-
те мартеници, които изработиха за мар-
тенската ни изложба!


