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Централна сграда

Детска градина № 155 „Веселина“ се помещава в две
сгради - едната е на ул. „Георги Минчев“ № 35, а другата
на ул. „Каймакчалан“ № 4.

Материалната база е съобразена с всички санитарнохигиенни изисквания за условията, необходими за
правилното отглеждане и възпитание на децата.
Ръководството на детското заведение работи по
задълбочаване контактите с обществени организации и
институции, заинтересувани от проблемите на детските
заведения и привличане на допълнителни източници за
подпомагане на дейността и подобряване на материалнотехническата база.
Целта е издигане и утвърждаване престижа на
детското заведение; повишаване на качеството на учебновъзпитателната работа; осигуряване на условия за
физическо, умствено и нравствено и социално развитие на
подрастващите.
Във всекидневната работа педагогическият екип
обръща особено внимание на индивидуалното отношение
към децата и възможността всяко от тях да изрази своята
индивидуалност, да научи и възприеме най-доброто.
Важно е децата да знаят как да се държат сред група от
други деца, как да правят преход от едно занимание в
друго, да са способни да изчакват реда си и да изслушват
другите деца.
Аспектите за подготовката на децата за училище са от
една страна психологическа готовност за училище, която
се определя от специфичната учебна дейност и от новото
място на детето в системата на общочовешките
отношения, а от друга - специалната подготовка за
усвояване на програмното съдържание, съобрзно
държавните образователни изисквания за предучилищно
възпитание и подготовка.
Специалната подготовка в детското заведение се
изразява преди всичко в овладяване на нови знания по
различните образователни направления, които да облекчат

ограмотяването и смятането. Специално внимание се
обръща на развитието на устната реч (свързаната реч) обогатяване на речта и на активния речник, развитие на
фонематичен слух, подготовка за четене и писане, звуков
анализ и синтез на думата, графично репродуциране,
технически
умения
за
писане,
осъзнаване
на
предназначението на писмената реч. Изграждане на
математически представи.
В детска градина „Веселина“ се предлагат срещу
заплащане от родителите следните допълнителни
педагогически услуги:

. Чуждоезиково обучение - прилагат се
съвременни английски системи за ранно езиково
обучение в съчетание с атрактивен за децата метод на
преподаване, включващ аудиовизуално обучение,
нагледни материали, игри за по-лесно усвояване и
затвърждаване на учебния материал.

. Приложни

изкуства -

заниманията в
ателието са изключително забавни за децата и се
провеждат в непринудена, творческа и приятелска
среда. Децата развиват способност за създаване на
идеи и прилагането им в практиката.
. Футбол - с Малките Лъвчета от ДФК
„Лъвчетата“ се решават оздравителни, образователни
и
възпитателни
задачи.
Децата
придобиват
технически умения, усъвършенстват физическите си
качества и проявяват голяма любов към футбола и
спорта.
• Плуване - плуването е спортът, който
закалява децата и ги прави по-организирани и

дисциплинирани. Обучението цели добро физическо
развитие на децата и възможност да се научат да
плуват. Удоволствието от плуването е неотразимо за
всяко дете.

. Ски училище с „Марина - спорт“ обучението по зимни и детски спортове се извършва
от високо квалифицирани инструктори, които
въвеждат децата в най-популярния зимен спорт.
• Децата, които вече имат ски умения, могат да
усвояват умения от състезателно каране и да се
почувстват „истински звезди , участвайки в детските
ски състезания за купа „Родители - Марина спорт“,
Ски шампианата на столичните детски градини и др.
• Народни танци - ансамбъл „Здравец“. В
репертоара им са включени танци от всички области
на България. Танцовият материал се подбира
съобразно възрастта на децата. С много настроение
децата обикват българския фолклор.
• Карате Един от важните аспекти, които
тревожат родителите, е агресията в децата. За
проблем може да се смята, както прекалената агресия,
така и липсата на такава. Чрез тренировките по
карате, децата се учат да концентрират тяхната
агресия при нужда и по този начин се научават да я
контролират.
• Модерно
оборудвана
зала
по
психомоторика. Прихомоториката е любима
сс

дейност за всички деца.Залата е оборудвана с модули,
които предизвикват децата към проява на
въображение и развиват техните конструктивни
умения. В залата децата се зареждат емоционално,
освобождават напрежение и се натоварват физически.

