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Детка градина № 154 „Сбъдната мечта“ е открита през януари 1965 г. и освен 

централната сграда към нея има филиал в бл. 73 в района. 

Всяка възрастова група учи и играе в отделна занималня с две зали за храна и 

сън, с обособен кът за игра, оборудван в съответствие с възрастта на децата с играчки и 

пособия. Всяка група е украсена с цветя, рисунки на децата и декоративни пана. 

Градината разполага с помещения за готвене, пране, кабинети на директора и 

касиера, медицински кабинет. Децата спортуват във физкултурен салон, снабден с 

необходимите уреди. 

В топлите дни децата играят на двора на катерушките, пързалките, люлките и 

пясъчниците. 

Със съдействието на фирма „Образование за бъдеще“ се провежда обучение по 

английски език по системата GET READY – главно чрез лесни и забавни, запомнящи се 

песни и стихотворения. Всяка година децата, изучаващи английски език, изнасят 

тържества по случай Коледа и края на учебната година. 

ДФК „Лъвчетата“ тренира децата през лятото навън, а през зимата – във 

физкултурния салон. Футболът развива двигателната активност на децата, те се 

закаляват и се научават да действат в екип. В края на учебната година се провежда 

турнир за купата на район „Слатина“ и на град София в Зимния дворец на спорта. 

Обучението по латиноамерикански и модерни танци се провежда от 2003 г. от 

фирма ЕТ „Милена Маймарева“. Чрез танците у децата се развива чувството за ритъм, а 

също така са и отлично забавление. 

Художествена гимнастика е безплатна дейност за развиване на двигателната 

активност, гъвкавостта и координацията на децата. 

За разнообразяване всекидневието на децата в детската градина се организират 

театрални постановки с посещения на артисти от столични театри, циркови трупи, 

концерти. Чрез тях децата не само се забавляват, това са първите им срещи с 

професионалното изкуство.  

 


