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 През учебната 2016/2017г. децата от ДГ №11 „Загоре” участваха в 

множество конкурси, празници и развлечения. Всичко това допринесе за 

обогатяване на тяхната обща култура, развиване на интересите и 

способностите им, развиване на езика и речта, изграждане на любов към 

родния край, родината и българската природа. 

 Извършени мероприятия: 

1.Тържество за откриване на учебната година. 

2. Участие в изложба, посветена на 5.10. – ден на Стара Загора. 

3. Празник, посветен на Денят на народните будители – ПГ-5г. и ПГ-6г. 

4. Изработване на сурвакници от децата от ПГ-6г и посещение на детска 

ясла №13 в кв. Кольо Ганчев за приветстване на децата и персонала. 

5. Посещение на спектакъла „Коледна магия” с автор Маргарита Шоселова 

в операта. 

6. Изложба от рисунки и тържество, посветено на Васил Левски през м. 

февруари. 

7. Работа по изработване и подаване  на проект „Почуствай ритъма на 

природата” по Европейската програма „Еразъм +”.  

8. Празник на децата от всички групи, посветен на народния обичай 

„Сирни заговезни”. Гости освен родителите бяха г-жа П. Чавдарова – 

началник на отдел „Образование”, г-жа Д. Нанева – специалист в  отдел 

„Образование”, г-жа Г. Петкова – директор на III НУ в кв. Кольо Ганчев, г-

жа С. Германова – директор на детска ясла №13 в кв. Кольо Ганчев и 

педагогът в същата ясла. 

9. Празник „Обичам моята родина”, посветен на 3 март – Национален ден 

на България, от децата в ПГ-6г пред обществеността на кв. Кольо Ганчев в 

центъра до пощата. 

10. Празник за Баба Марта с помощта на постановката на кукления театър 

– Стара Загора. Изработване на мартенички и участие в изложба. 

11. Празник, посветен на 8 март – международен ден на жената, от децата 

при I гр. 

12. Седмица на отворените врати в детската градина – изнасяне на беседа 

от бащата на Симеон Русков от ПГ-6г., който работи в неправителствената 

организация „Зелени балкани”; разказ от бабата на Йоана от ПГ-6г. и 

посещение на местоработата й – шивашки цех до магазин „Багира”. 

13. Участие на децата от II гр. и ПГ-5г. в детско-юношеския фолклорен 

празник „Изворът да не пресъхва” организиран от с. Дълбоки на 09.04.2017 

г. пред Общината. 

14. Участие на всички деца във великденската изложба „Писани яйца, 

шарени”, организирана от Община Стара Загора във фоайето на сградата. 



15. Великденски базар с изработени от деца, учители и родители предмети 

и хранителни продукти. 

16. Участие на деца от ПГ-6г. с драматизация на приказката „Дядо вади 

ряпа”-нов прочит в маратона на четенето, организиран от библиотека 

„Родина” съвместно с окръжната библиотека „Захари Княжевски” и 

книжарница „Хеликон”. 

17. Посещение на детска ясла №13 в кв. „Кольо Ганчев” по повод 

международния ден на книгата с децата от ПГ-6г. 

18. Четене на приказки от ученици от III ОУ „Кольо Ганчев” във връзка с 

маратона на четенето. 

19. Представяне на мюзикъла „Космическа приказка” по случай Деня на 

земята пред всички деца от детската градина. 

20. Съвместен празник по случай Великден с народно читалище „Кольо 

Ганчев” и III ОУ „Кольо Ганчев” пред читалището с участието на децата от 

ПГ-5г и ПГ-6г. 

21. Празник на децата от ПГ-5г. „Що ми е мило и драго”. 

22. Посещение на открит урок в III ОУ „Кольо Ганчев” – 03.05.2017 г. 

23. Участие на деца от ПГ-6г. в празника „Децата на Стара Загора – 

надежда и вдъхновение”, организиран от Община Стара Загора – 

08.05.2017 г. 

24. Пролетен празник на децата от II гр. 

25. Засаждане на брезичка от децата от II гр. 

26. Одобрен проект по ПУДООС „Обичам природата и аз участвам” с 

продължителност до 31.10.2017г. 

27. Одобрен доклад на Таня Динева за Националната конференция по 

предучилищно възпитание „Водим бъдещето за ръка”. 

28. Тържество по случай завършване на децата от ПГ-6г. – 30.05.2017 г. 

Гости освен родителите бяха г-жа Илияна Аргирова – ст.експерт по 

предучилищно възпитание в РУО-Стара Загора, г-жа Д. Нанева – 

специалист в  отдел „Образование”и г-жа Г. Петкова – директор на III НУ в 

кв. Кольо Ганчев. 

29. Детска дискотека в детската градина по случай 01.06. – Международен 

ден на детето. 

30. Участие на децата от ПГ-5г. в празника „Милион и едно желания”, 

организиран от Община Стара Загора на 01.06.2017 г. 

31. Екскурзия с децата от ПГ-6г., учителите и помощник-възпитателят на 

групата до гр. Калофер във връзка с Деня на Ботев и загиналите за 

свободата и независимостта на България – посещение на родната къща на 

Христо Ботев, Даскалботьовото училище с включена беседа и паметника 

на Христо Ботев, където поднесохме цветя и присъствахме на 

тържествената проверка. 

 

 


