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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 1/2021

Нашето богатство са децата. Това са групите деца, 
които израстват заедно с нас, променят се пред 

очите ни. Докато крилете им станат достатъчно сил-
ни, за да полетят - напред и нагоре, към живота, 
който те ще променят.

В група“Калинка“ учим и се възпитаваме 
в спокойна, забавна и постоянно изменяща 
се обстановка, в която активно и самостоя-
телно овладяваме знания, натрупваме опит 
и търсим оптимални решения на създаде-
ните проблемни ситуации. Чувстваме се 
щастливи и уверени в собствените си сили.

В група „Слънчице“ работим за създаване 
на условия за развитие на детската личност 
и потенциала на всяко дете чрез система от 
компетентности - знания, умения и отно-
шения. Ние вярваме, че детето може да се 
развива пълноценно, когато е обградено с 
грижа, обич, доверие и уважение. Тук де-
цата се чувстват обичани и спокойни. Ние 
учим, играем и се забавляваме заедно!

IV б група „Калинка“ 

IV а група „Слънчице“ 

Ето ни и нас – най-малките, прекрасни и 
чаровни симпатяги от яслена група "Мики 
Маус". Тук сме приятели добри с лели и 
прекрасни медицински сестри! 

яслена група „Мики Маус“ 

Това сме ние

Нашата детска градина осигурява право-
то на всяко дете да расте и се възпитава в 
комфортна социално-педагогическа сре-
да. Образователно-възпитателният процес 
се реализира от високо квалифицирани и 
мотивирани педагози. Приоритет за нас е 
сътрудничеството с родителската общност.

Директор и знаменосци
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Детската агресия и авторитета на възрастния

Техники за предотвратяване на 
агресията при децата

Да избегнем нереалистичните очаквания!
Трябва да „приемем факта, че „„децата ще ни 

ядосват“ (цитат от Х. Гинът), което ще ни спес-
ти излишното напрежение породено от мисъл-
та, че действията на децата са насочени лично 
срещу нас, за да ни провокират, както и че наше-
то задължение е да „„пресечем в зародиш“ намере-
нията на децата да ни изваждат от равновесие. 
Ние имаме право да се гневим, без да изпитваме 
вина или срам, имаме право да изразяваме това, 
което чувстваме, но да не нападаме детската 
личност и характер“.

Гинът предлага „„първата стъпка към овладя-
ване на бурните чувства“ да е тяхното назова-
ване на глас с кратки фрази като („„Раздразнен 
съм“, „„Нервиран съм“). Смята се, че понякога дори 
само съобщаването на изпитваните от нас чув-
ства е достатъчно да спре детското противо-
действие. 

Ако кратките фрази и „„киселите физиономии 
не донесат облекчение“, може да се предприеме 
втора стъпка - изразяване на гнева във възхо-
дяща градация („„Ядосан съм“, „„Много съм ядосан“, 
„„Страшно съм ядосан“, „„Вбесен съм“). 

Съществува и трета крачка – да се изтък-
нат „„причините за гнева ни и какво най-много би 
ни се искало да сторим“. Например: „„Ядосана съм, 
защото се старая и искам да го оцените, а не да 
ме разстройвате“. Избягвайте третата стъп-
ка – тя поставя възрастния в подчинена позиция 
спрямо детето, сякаш моли за неговото благо-
воление.

Техника за контролиране на гнева
В книгата „„Как да решаваме успешно кон-

фликти“ Румен Вълчев предлага следната техни-
ка:

1.Опитай се да усетиш дишането си. Послу-
шай дишането си.

2.Започни да напрягаш мускулите си. Първо на-
прегни мускулите на ръцете, свий здраво юмруци 
и ги задръж за десет секунди.

3.Сега отпусни мускулите си и почувствай 

отпускането им. Почувствай как напрежението 
напуска тялото ти. Поеми дълбоко въздух.

4.Продължи да напрягаш и отпускаш мускули-
те на краката, раменете, гърба, лицето.

5.Дишай и нека всяко твое вдишване носи спо-
койствие и отпускане на тялото. Нека цялото 
напрежение отлети от тялото ти и да настъпи 
спокойствие.

Тази техника може да се прилага от възраст-
ния заедно с децата на фона на тиха музика, 
като всяко действие се демонстрира, така че 
децата да могат да го наблюдават и повтарят.

Как да спечелим борбата с гнева и агресията 
на детето

Като спечелим детето на своя страна. А 
това става чрез отзивчиво слушане и излагане 
на мислите и чувствата без нападки. 

Внимателно да изслушваме децата и да про-
явяваме интерес към това, което ни казват, 
иначе те ще се разочароват, че чувствата и 
мислите им не ни интересуват и ще реагират 
негативно или ще се дистанцират. Предотвра-
тяване на „„гроздовете на гнева“ - избягване на 
думи, предизвикващи гняв и негодувание. 

„„Възрастните (казва Гинът) са по-убедител-
ни в конфликтните ситуации, ако посочат какви 
са чувствата и мислите им, без да нападат дет-
ската личност и достойнство“.

Вариант на решаване на конфликт, съпрово-
ден с агресия

 На площадката за игра виждате, че две деца 
се бият. Ако започнете да ги убеждавате да сп-
рат, това няма да доведе до резултат, защото 
в момента при децата властват емоциите, а не 
разумът. 

Затова първо се пристъпва към нормализи-
ране на емоциите на детето - погасяване на 
афекта. Едва тогава се обсъждат истинските 
причини и мотиви, а не тези, които са на повърх-
ността: установява се степента на вина и се 
търсят предложения за решение. Важно е да се 
идентифицират скритите мотиви, ...

(продължава в следващия брой)
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На вашето внимание

I а група „Дъга“ 

Благодарим на татковците, които със сръчните си ръце 
и задружни усилия могат да постигнат всичко. Ремонтът на 
съоръженията на детската площадка на Дъгичките кипи с 
много шум от машините и смях от приятелски закачки.

След още малко работа площадката ни ще е готова. 

„„Спи, зайче сиво...“
Малки сме, но учим се в игри да пипаме с ръчички, 
кой рисува, кой строи, който иска ще брои.
Ние сме деца с весели сърца! 

I б група „Бонбон“ 

II а група „Таралежчета“ 

II б група „Морски звездички“ 

Вкусно, пъстроцветно и с много усмивки преминаха 
първите  есенни дни за децата от II б група. С много стара-
ние, вълнение и с нетърпение малките майстори на туршия  
подредиха в своите бурканчета камби, зелени доматчета,  
морковчета, карфиол и други подправки. Готови сме да по-
срещнем студените зимни дни. Добър апетит!

Музиката е едно от най-старите и могъщи средства за 
естетическото развитие и възпитание на детето. Малките 
музиканти от групата ни съвсем непосредствено изразяват 
своите настроения, мисли, чувства и преживявания, докато 
свирят на детски музикални инструменти.



брой 1/2021

4

Щастливо детство

Заедно в различието

Цигулката на щъркела

                 ромска приказка 

Тръгнал един щъркел да 
рови по боклуците, за да си 
търси храна. Както ровил, 
ровил и хоп – в крачето му се 
забил един трън. Седнал той, 
извадил тръна, погледнал го 
и си казал:

– Няма да го хвърлям! ще 
си го взема и ще си го прибе-
ра!

Отишъл щъркелът, почу-
кал на първата врата в селото, 
излязла една жена и той я по-
молил:

– Добра жено, вземи този 
трън, моля те! Запази ми го! 
След време ще дойда и ще си 
го прибера!

– Добре, Щърко! – съгла-
сила се жената.

Излетял щъркелът, оти-
шъл да си върши своите рабо-
ти. Но минали няколко дена, 
върнал се той, почукал и ка-
зал:

– Дай ми тръна, жено, че 
ми трябва сега!

– Не мога, Щърко! – отго-
ворила жената. – Аз взех твоя 
трън и го запазих, но видях, 
че нямам дърва, запалих с 
него пещта и опекох хляба си. 
Моля те, прости ми!

– А, не! - разгневил се щър-
келът. – Трънът си беше мой и 
ти ми обеща да го пазиш! Или 
ми даваш пита, или ми даваш 
трънчето! 

Нямало какво да прави же-
ната, взела една голяма пита и 
му я дала. Прибрал я щърке-

лът, ама къде да я носи – той 
е птица, която лети, свобод-
ни крила няма! Пък и не бил 
гладен. Казал си: „Аз ще я дам 
да ми я пазят!“ Отишъл, по-
чукал на друга врата, излязла 
друга жена и той помолил:

– Добра жено, вземи тази 
пита, запази ми я, че няма как 
да  я нося! Като огладнея, ще 
дойда да си я взема!

– Добре, Щърко, няма про-
блеми! – съгласила се жената.

Тръгнал пак щъркелът по 
своите си работи. Обаче же-
ната оставила настрани пита-
та, минало кучето и я изяло. 
Тя нямало какво да прави, 
почнала да плаче. В този мо-
мент, както плачела, дошъл 
щъркелът – чук-чук на врата-
та. Излязла тя разплакана.

– Щърко, братко, не мога 
да ти дам питата, защото като 
я оставих, кучето я изяде!

Ядосал се пак щъркелът:
– Или ми даваш питата, 

или кучето! – казал той.
Нямало що да прави же-

ната, дала му кучето. Тръгнал 
щъркелът с кучето, вървял, 
вървял и си казал: „Не мога 
да го нося това куче със себе 
си! Ще дам да ми го пазят!“ 
Почукал на следващата врата, 
излязъл от там един стопанин 
и щъркелът му рекъл:

– Вземи да ми пазиш това 
куче, пък после като си дойда 
от своите си работи, ще си го 
взема!

– Добре, Щърко! - съгла-
сил се стопанинът.

И го взел. Минали ден, два, 

щъркелът си летял, летял. По 
едно време се сетил за куче-
то:  „Чакай аз да отида да си го 
взема“. Отишъл, почукал на 
вратата. Излязъл стопанинът.

– Дай ми кучето, за него 
съм дошъл! – казал щъркелът.

– Не мога, братко Щърк! 
Пуснах го в обора и кравата, 
без да иска, го смачка и куче-
то умря.

– Това мен не ме интересу-
ва. Искам си кучето. Или ку-
чето, или кравата!

Стопънинът му дал една 
крава. Тръгнал щъркелът с 
кравата, но нали той е такова 
мъничко животно, а пък кра-
вата е огромна, не издържал 
да върви дълго с нея и си ка-
зал: „Чакай да я дам и нея да 
пазят!“ Почукал на следваща-
та врата и рекъл:

– Добри хора, моля ви, взе-
мете да ми пазите тази крава! 
Аз ще се върна и ще си я по-
търся скоро!

Хората се съглъсили, от-
летял щъркелът, летял, летял 
няколко дена, току се върнал 
да си търси кравата.

– Щърко, братко, прости 
ни – отговорили му хората, – 
но твоята крава я заколихме, 
защото правихме сватба и не 
стигна месото. Твоята крава 
тъкмо стигна на сватбарите.

– Не може така! – тропнал 
с крак щъркелът. – Тази кра-
ва си е моя! Или кравата, или 
булката ...

(продължава в следващия 
брой)
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Дни на доброто

Спортът и игрите 
са ефикасен способ за противодействие сре-

щу болести, агресия и зависимости. Те дават 
възможност отрицателната енергия на децата 
да бъде трансформирана в градивна. И обратно, 
ограничаването и потискането на физическата 
активност влошават дисциплината, пораждат 
емоционално напрежение, което намира израз в 
свръхактивност и агресивност у подрастващи-
те.

Приспособяването на децата към изразход-
ването на енергия във физическа активност 
е първостепенно условие за добра дисциплина 
и по-спокойно всекидневие. Такава съзнателна 
дисциплина може да се постигне постепенно, 
като у децата системно се възпитават морал-
ни качества и социални чувства, като се насо-
чат към правилни действия и правилни другарски 
постъпки и отношения в игрите. Играта тряб-
ва да се ръководи така, че децата не само да се 
стараят да постигнат необходимия резултат, 
а и самият процес да им доставя удоволствие, 
радост, наслада. 

При 5–6-годишните деца целенасочено може 
да се прилагат подвижни игри като „„Пареща 
топка”, „„Колело”, „„Сновяща топка”, „„Топка на во-
дача”. Тези игри както успешно понижават на-
прежението у децата, така и спомагат за раз-
витието и усъвършенстването на двигателни 
качества и умения за двигателна активност. В 
процеса на играта децата изразходват нега-
тивната енергия и се зареждат с положителни 
емоции и добро настроение.

Как се играе „„Пареща топка”
Децата се нареждат в кръг, на разстояние по-

между си. Едно дете (избрано чрез броилка) държи 
в ръцете си топка. При сигнал топката се пре-
дава в кръг с думите: „„Едно, две, три – топката 
хвани. Четири, пет, шест – ето, ето я отпред. 
Седем, осем, девет – удря който е наред. Аз!”.

Детето, у което е попаднала топката при ду-
мата „Аз”, застава в центъра на кръга и извиква: 
„Едно, две, три – бягай!”.

Децата се разбягват, а то хвърля топката по 

тях от мястото си. Всяко улучено дете излиза 
и застава встрани. Останалите отново образу-
ват кръг и играта се повтаря.

Указания:  Топката е лека, със средни размери.
Цел: Освобождаване от натрупаната нега-

тивна енергия, бърза реакция при сигнал, бързо 
бягане, хвърляне на топка с една ръка. Възпита-
ване в честност, другарска взаимопомощ, съ-
образителност и концентрация на вниманието.

Факт е, че всички деца от предучилищна въз-
раст имат влечение към подвижните игри, зато-
ва е необходимо да им осигурим възможност за 
достатъчно движение. Както ние педагозите ги 
предразполагаме към игрови двигателни дейнос-
ти, така и родителите трябва да ги насочват 
към спорта и игрите, сред многото преимущест-
ва на които са и тези да обединяват децата и да 
спомагат за преодоляване на агресията и осво-
бождаване от агресивните поведенчески прояви. 
Това се постига чрез чувството за свързаност и 
единодействие, общите интереси и преживява-
ния, с които се обуславя всяка игра.

Участието в игрите носи на децата удовлет-
ворение от динамиката, от преодоляването на 
препятствия, както и радост от завоюваната 
победа. Освен това в процеса на игра те се учат 
да проявяват уважение един към друг, да бъдат 
внимателни и да оказват подкрепа, да се съобра-
зяват с желанията и интересите на другарче-
тата си и да потискат гнева си. Заниманията 
със спорт и игри възпитават потребност от 
движение, стремеж към самоусъвършенстване и 
другарски взаимоотношения, а всичко това за-
едно в крайна сметка води и до намаляване на 
детската агресия.

Спортът учи на дисциплина и спомага за 
трансформиране на деструктивната агресия в 
градивна. Спортната площадка е единственото 
правилно място за проява на детска агресия, къ-
дето тя намира своето подходящо изразяване, а 
именно насочено към целта за постигане на по-
беда. А достойно приетата загубата ще им пос-
лужи за справяне с различни житейски ситуации .

ст. учител Г. Мирчева
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На вашето внимание

Дълго време  вървяха малките крачета , поизмориха се , 
но когато стигнахме до това толкова интересно място , всички  
забравиха умората и се впуснаха във весели игри . Денят 
беше изпълнен с много усмивки и приключения .

Екипа и децата от група „„Слънчице“, бихме желали да 
покажем на всеки нашия народ с неговите песни и празнич-
ни  обреди . В началото на лятото отбелязахме „„Еньовден“. 
Народните традиции и обичаи в бита на нашия народ са не-
отменна част от неговата култура. Използвайки иновационни 
методи и похвати на работа, екипът се стреми да доведе до 
създаване на интерес у децата към народните празници 
и обичаи и това да послужи като база за разширяване на 
познанието им в други области

В нашата група „„Калинка“ обичаме да играем, пеем и 
танцуваме и много да спортуваме. Имаме си и девиз „„С физ-
култура и спорт – здрави, силни, весели растем“. Всяка сутрин, 
щом времето позволява, започваме деня с упражнения на 
открито. Любимо място ни е физкултурния салон, защото 
знаем, че спортът е здраве, спортът е начин на живот, спортът 
е език, който говорят всички по света.

III а група „Мечо Пух“ 

III б група „101 усмивки“ 

IV б група „Калинка“ 

IV а група „Слънчице“ 

С усмихнати цветенца от природни материали  децата от 
групата отбелязаха световния ден на усмивката.

Децата са усмивки, усмивките– деца!
И най-красивите цветя!
Тук имаме си всичко! Не вярваш?
Погледни!!! Деца щастливи сме, нали!!!

Яслена група „Мики Маус“ 

Есента дойде и макар „че сме още малки, ние знаем, че 
Мечо сега се приготвя за сън. Затова му строим нова и удобна 
къща, в която да му бъде топличко и уютно през цялата зима.  
Има работа за много майстори, защото Мечо е голям и му 
трябва много голяма къща.  Ще побързаме с работата, за да 
успеем преди да е завалял снегът. Сигурно Мечо много ще 
се зарадва, когато къщата му стане готова.
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Рецепти да си добър родител

Да си родител е едновременно 
най-лесното и най-трудното нещо 
на света.

Любовта към рожбата прави грижата за нея 
да изглежда лесна, а осъзнатата отговорност за 
това какъв човек ще бъде, когато порасне, прави 
грижата невероятно трудна.  Добрият родител 
се пита не само как да постъпи в конкретна си-
туация още от ранната възраст на детето си, 
той се пита и как родителското му поведение 
ще повлияе на това дете, когато то порасне и 
на свой ред заживее живота на възрастните. 

Италианският педагог Мария Монтесори е 
формулирала принципи за възпитание на дете-
то. Те важат с пълна сила както за възпитание-
то и у дома, така и във всяка образователна ин-
ституция:

1. Обучавайте децата с помощта на пред-
метите, които ги заобикалят.

2. Ако едно дете често е критикувано, то 
се учи да критикува и съди.

3. Ако едно дете често е хвалено – то се 
научава да цени себе си и другите.

4. Ако детето ви расте във враждебна сре-
да – то става агресивно.

5. Ако сте честни с детето си – то ще из-
расне честен човек.

6. Ако едно дете често бива осмивано – то 
ще израсне срамежливо и плахо.

7. Ако едно дете живее с чувството за си-
гурност – то ще има вяра в другите.

8. Ако едно дете често е порицавано – то 
често ще изпитва чувство за вина.

9. Ако едно дете често среща одобрение – 
то ще се научи на самоуважение.

10. Ако сте снизходителни към детето – то 
ще се научи на търпение.

11. Ако често се веселите с детето – то ще 
изгради доверие във вас.

12. Ако едно дете живее в атмосфера на при-
ятелство и добронамереност – то ще се научи 
как да открива любовта.

13. Не говорете лошо за детето – нито в 
негово присъствие, нито в негово отсъствие.

14. Съсредоточете се върху развитието на 
добрите качества у детето, така че за лошите 
да не остане място.

15. Слушайте внимателно какво говорят или 
ви питат децата ви и винаги им отговаряйте.

16. Уважавайте детето, дори когато греши, 
грешките са поправими – не е важно дали ще бъ-
дат поправени веднага или след време.

17. Бъдете готови да помогнете на дете, 
което се намира в търсене, и бъдете незабеле-
жими за това дете, което всичко е намерило.

18. Помагайте на детето си да развива 
своите способности от най-ранна възраст. 
Правете това с търпение, грижа, разбиране и 
любов.

19. Във възпитанието на детето винаги се 
придържайте към основния принцип, а именно – 
показвайте му най-доброто от себе си.

Да си добър родител означава 
да правиш всичко за детето, а не 
вместо детето. 

Детето ще бъде самостоятелно и самоувере-
но, ако вие му дадете възможност още от две-
три годишна възраст само да прави нещата: 
само да избере дрешките си за утре и само да се 
облече,само да обуе обувките си, само да нарису-
ва нещо, което то ще нарече „„слънце“, (а вие ще 
виждате само драсканица), само да държи лъжич-
ката по време на хранене.

Да, това е „„загуба“ на много време, но и печеле-
не на детската самоувереност – Аз мога!

Защото „„Аз мога!“ събужда желание у детето 
да прави още нови за него неща, а „„големите мо-
гат“ учи  детето да бъде пасивно, да чака докато 
стане голямо – няма смисъл да опитва да прави 
нещо, за което предварително му е ясно, че само 
големите могат.

Смях на сериозни теми

– Ако те наскърбяват, вземи лопатата и бой 
по главата!

– Но тате, аз съм момиче!
– Вземи розовата!
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I а група „Дъга“ 

Ние сме Дъгички и всички сме приятели, 
защото животът е скучен и тъжен без при-
ятели. Грижим се един за друг и споделяме 
игрите, мислите и доброто, което носи всеки 
от нас в себе си.

Да бъдем партньори, да преоткриваме 
света около нас, да танцуваме, да броим, 
да тичаме, да разказваме, да рисуваме, да 
творим, да пазим природата около нас, да се 
грижим за своето здраве и още много много 
неща! Играйте с нас! Учете с нас!

II а група „Таралежчета“ 

Ние сме „Мечо Пух”. Първи сме по слух! 
Скачаме и се веселим, но без да прекалим! 
Учим много, няма съмнение,
но за да знаем трябва търпение.

III а група „Мечо Пух“ 

II б група „Морски звездички“ 

III б група „101 усмивки“ 

Усмивки сме прекрасни, слънчеви деца!
На воля играем, учим се и пеем,
в детската градина весело живеем!
Всички ни обичат, „101 Усмивки“ ни наричат!

Ние сме любопитни, палави и игриви.  
Вярваме, че с усилия се постига много и 
светът би станал по-добър. Ние сме много 
упорити и ще успеем във всичко Заедно 
творим вълшебства! Сътворяваме една при-
казка, в която танцуваме и пеем, учим се да 
мислим, да работим заедно, да имаме мечти 
и да се борим за тях! Задружни сме! 

I б група „Бонбон“ 

Бонбончета малки събрахме се задружно!
Приятелства нови имаме тук.
В игри и забави, с песни и смях
ще учим и растем – здрави и щастливи!

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