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В ДГ “Еделвайс” през учебната 2017/2018 год.
функционират седем групи детска градина и една
група детска ясла. Детската градина се посещава от
194 деца. За възпитанието, обучението и
отглеждането на децата се грижат 18 педагози, 11
помощник-възпитатели, 2 готвачи, пом. готвач, 2
мед. специалисти за ДГ и 5 медицински сестри за
дет. ясла.

В стремежа си за създаване на уютна среда и
съвременна материална база ежегодно
ДГ “Еделвайс” участва в изготвянето на проекти и
през 2017/2018г.печели два проекта

В ДГ ‟‟Еделвайс‟‟ квалификацията е насочена към
непрекъснато професионално и личностно
усъвършенстване в рамките на учене през целия
живот.

В група „ Патиланци“ бе проведен тренинг
с родители на 15.11.2017г. на тема:
"Агресията в света на детето". Агресията един от централните проблеми в нашето
съвремие е свързан с нарастващата
тенденция за деструктивно и агресивно
поведение сред децата. Анализът на
причините за асоциалните действия на
децата, за нарушаване на правилата и
законите е свързан с изясняването на
взаимодействията между сложните и
комплексни влияния на социалните
фактори, сред който основно място заема
възпитанието.

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Децата от група” Врабче” отбелязаха деня
със стихове и песни. С интерес слушаха
разказите за Паисий Хилендарски, за
Петър Берон, рецитираха стихове за Ботев
и Левски, оформихме кът с портретите на
едни от най-великите българи.
Завършихме с изпълнението на
патриотични възрожденски песни.

В навечерието на честването на
145 години от обесването на
Васил Левски, в група „Катеричка“
се проведе седмица на Апостола
под надслов : „ Да помним
заветите на Левски„.
За да могат децата по детски да
разберат как е живял, оформихме
кът и подредихме изложба от
картини и илюстрации

В празничния календар на ДГ „ЕДЕЛВАЙС” са
включени много празници и развлечения, в които
участват децата от всички групи
Никулден в група "Мечо"
Децата подготвиха празнична
програма за своите родители,
баби и дядовци. Преоблечени
като малки морячета, на фона на
кораб и сини вълни, те пяха
песнички и чрез стихчета ни
представиха кратка , но
увлекателна историята на
празника. Гостите също не бяха
просто зрители. Те имаха
задача, заедно със децата си да
украсят Никулденски шарани,
излети от гипс, подготвени порано от децата.

По случай предприетата от МОН инициатива
Национална седмица на четенето в ДГ
„Еделвайс” се проведоха редица
мероприятия. Всеки ден от седмицата бе
наситен с интересни и вълнуващи
преживявания, с инициативи за споделяне и
подаряване на книги.
Децата от група „ Врабче” също се включиха.
Седмицата премина под надслов „Сподели
любима книжка с приятел”.

По традиция на 1 март децата от
групите : „ Звездичка“, „Звънче“, „
Мечо“ и „Катеричка“посрещнаха
заедно Баба Марта.
Програмата започна с пролетна
песен и ето,че Любимата Баба се
появи с питка в ръце и кошница,
пълна с мартеници. Поздрави
децата ,окичи ръцете им с
мартеници и им пожела да растат
здрави и безгрижни. Много песни,
стихчета и танци създадоха
празнично настроение.
А за децата от група „Катеричка“
имаше още приятни изненади.
Ученици от съседното ОУ „Христо
Ботев“ дойдоха да ги поздравят и
закичат с мартенички. Благодарим
Ви наши приятели!

На 1 март 2018 година децата
от група "Патиланци"
посрещнаха с много песни,
танци и стихотворения Баба
Марта.
Добрата стара Баба Марта
подари ръчно изработена
мартеничка за всяко дете, а
приятна изненада бе топлата
питка, направена специално за
дечицата

В група "Ежко" се проведе тържество, посветено на Осми
март. Празникът на мама бе организиран заедно с с феята
на цветята.
Всяка майка получи картичка, изработена от децата.
Тържеството приключи със забавно пътешествие с детски
влак, с участието на майките.
Благодарим Ви наши майки за грижите, обичта и красотата, с
която ни дарявате.

На 20.03.2018г. в група "Звънче" се проведе
тържество под надслов "Пролетна забава".
Малките звънчета с нетърпение очакваха първата си
изява пред своите родители и гости, като ги
изненадаха с много стихчета, песни и танци
възпявайки красотата на настъпващата пролет.
Децата бяха в костюми на пролетни цветя- кокиче,
минзухар, теменужка или животинки- Щърко,Зайо,
Калинка, Ежко, Мече и много други.

В навечерието на най-светлия християнски
празник-Възкресение Христово, децата от
гр."Щурче" поздравиха своите родители и
гости с много стихчета ,песни и танци.След
това заедно със своите майки,каки и баби
се включиха във великденската ни
работилница. Под сръчните ръце на
големите, и с активното участие на малките
щурчета, грейнаха чудно хубави, пъстри
яйчица. Те използваха различни техникидекупаж,с ваденки,салфетки,памук.

Децата от група "Звездичка" са в очакване на
Великден. Макар и най- малките деца в
детската градина, те се вълнуват и са в
очакване на този празник. Всеки ден те пеят
песнички и учат кратки стихчета за него.
Направиха апликация на великденски яйца за
да зарадват своите родители.

На трети април 2018
година децата от група
"Патиланци" заедно с
представители на
Регионална Дирекция по
Горите - гр. Кюстендил
посадиха в двора на
детската градина 2 броя
дръвчета -"Дървовидна
ружа". Служителите от
Дирекция по горите
представиха на децата
информация за това как
трябва да се грижим за
гората:да пазим нашата
гора от замърсяване и
да се грижим за
различните видове
растения.

Месец април и седмицата на гората
На 11 април на сцената в Хисарлъка група ,, Зайче'„ се включи
с танци, песни и стихотворения.
На 12.04.2018 г. се проведе засаждане на дръвчета в двора на
ДГ ,, Еделвайс''. Благодарим на РДГ за предоставените дръвчета.
Благодарим на родителите ни за активната работа по засаждането на
фиданките.

Децата от група ,,Зайче''
посетиха картинната галерия
,,Владимир Димитров Майстора'' - град Кюстендил.
Уредничката насочи вниманието
на децата към неговите
портрети и композиции, които
притежават изразителни
цветове, идеалистичен рисунък
и силно символично излъчване

На 20.04.2018 г. в група „Зайче“ беше проведена педагогическа
ситуация беше по ОН „Изобразително изкуство“, ядро „Изобразителни
материали и техники“ на тема „Да пазим природата чиста“. Чрез нея
децата усъвършенстваха уменията си за пресъздаване на обекти и
явления от действителността чрез рисуване и апликиране.

Педагогическата ситуация беше проведена от
старши учител Светла Манова. На откритата
педагогическа практика присъстваха учители от
детските градини и подготвителни групи на община
Кюстендил и община Невестино.

Скоро децата от Подготвителна група „Врабче”
ще пристъпят за последен път прага на
детската градина. Много са въпросите, които
вълнуват бъдещите първокласници. Затова
днес – 17 април 2018 година отидохме на
гости при учениците от първи клас в ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий

От срещата с първокласниците децата
от група „Врабче” си тръгнаха
щастливи и въодушевени, с желание
скоро и те да бъдат ученици в ОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”.

