
Специален гост на тържеството бе 
дядо Коледа, който раздаде подаръци  
на всички и пожела здраве и щастие 
през новата 2012 г.
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Коледа в ЦДГ „Приказен свят“
На 22.12.2011 година в ЦДГ №129 

„Приказен свят“ се състоя тържество 
по случай Коледните и Новогодишни 
празници. 

В началото на празненството се пред-
ставиха най-малките, децата от I група, 
които освен че пяха песен за пухкави-
те снежинки и танцуваха, подкрепяха с 
аплодисменти останалите дечица, кои-
то се изявиха.

Момчета от Подготвителни групи 6Б 
и 6А, повлияни от българските тради-
ции и обичаи, представиха коледарски 
и сурвакарски танци.

С елегантност и грация се отличиха и 
гимнастичките от ПГ 6А и ПГ 6Б, които 
специално за добрия старец бяха при-
готвили танц на снежинките.

Малгучани от ПГ 5А огласиха праз-
ника със стихове и песни. 
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Моят втори дом

„Моят  втори дом“ 
е проект за адаптацията 
и социализацията на 
децата от първа група. 
Той включва в себе 
си изработването на 
табло със снимки 
под формата на гъба 
и въвеждането на 
правила за поведение 
и общуване, които деца-
та вече знаят и спазват.

Децата 
от Подготвител-

на група 4А  
изработиха 
уникален 
макет, свър-
зан с проекта 
„Аз и улица-

та“, по който 
групата работи 

тази година.

Отминаха Коледните 
и Новогодишни празници 
с много песни, танци 
и естествено... 
ПОДАРЪЦИ!!! 
Момчетата от ПГ VА 
„Пчеличката Мая“ 
посвириха на 
тържеството и получиха 
бурни аплодисменти. 
Освен че добре се забавляват, 

децата умеят и много добре да рисуват света около себе си така,  както искат да го 
виждат – чист и подреден.
   Подготвителна група 5А „Пчеличката Мая“ вече има профил във Фейсбук – 
Цдг Група Пчеличката Мая. Създадохме го за обмяна на информация и сним-
ки от живота на децата в детската градина. 

Аз и улицата

Подготвителна група  5А „Пчеличката Мая“

Ретро кино
   На 16.12.2011 г. в група „Мики Маус“ 
бл. 5 Б при ЦДГ № 129 се проведе откри-
та практика на тема „Моят любим детски  
филм“ – Ретро диафилм.

    Открита практика пред колеги и ро-
дители по образователно направление 
„Математика“ се проведе в занималня-
та на ІVБ група на 19.01.2012. Децата 
започнаха заниманието с песента „Ма-
тематика“. След това всички работиха 
в учебните тетрадки по трите задачи, 
предвидени за този ден. 

Открита практика 
по образователно направление Математика

Последва състезателната игра с карти 
„Смятай точно и бързо!“. Поставените 
въпроси и „задачки – закачки“ провоки-
раха любознателността и креативното 
мислене на децата. Те показаха, че знаят 
дните от седмицата, месеците на година-
та, откриха и с удоволствие преброиха 
изучени до момента геометрични фигури.

Нерегламентираната 
ситуация бе про-
ведена от майката 
на Карина – Гер-
гана, завършила 
анимация в Худо-
жествената ака-
демия. Тя запозна 
децата с историята 
на „живата книга“, като 
предшественик на диафилмчетата. 
Прожектира диафилма „Новите дрехи 
на царя“. Много артистично предаде 
текста на приказката. Децата гледаха и 
слушаха с интерес.
   С интерес рисуваха книжка с „плуващи 
рибки“, „изгряващо слънчице“, „усмих-
ващо се и сърдито личице“, „герданче с 
цветенца“. Забавните минути с Гери, как-
то я наричаха децата, минаха неусетно, 
за жалост. „Гери, ела пак!“ – пожелаха си 
децата.
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Целодневна детска градина № 129
„ПРИКАЗЕН СВЯТ“
София 1408, район „Триадица“
ул. „Косово поле“ № 3
тел./факс: 858 21 83, тел.: 859 61 49 
e-mail: cdg129@abv.bg
с подкрепата на НПГПФ

През месец януари се проведе еже-
годното ски училище в Добринище. В 
него се включиха деца от всички върза-
стови групи. 

В рамките на пет дни те покориха 
снежните върхове и опознаха природа-
та в планината през този сезон. Зимните 
условия бяха перфектни. 

През деня малчуганите се забавля-
ваха на пистата, а в останалото време 
учителите се грижеха за развлеченията 
в хотела. Къта за игри беше любим на 
децата, а песните и танците техен неиз-
менен спътник.

Ски училище

Децата от II група с голямо внимание 
и старание усвояват новия материал от 
работните тетрадки.

Навън е люта зима, но от рисунките 
на децата от II група „Мечо Пух“ – бл. 6, 
греят  топли  багри.


