




През изминалата седмица - 20.03. - 24.03.17 година
ДГ „Иглика” се включи активно в общинската кампания:
„Открита седмица на Здравословното хранене” със
свой проект: „Да се храним разумно”. Съвместно с родителите
и децата от всички групи се проведоха редица инициативи.

В понеделник - 20 март, екипа на група „Светулка”
покани родители и гости на открита ситуация:
„На чаша млечен шейк” с Добрева и Ангелова, а малките
светулки и техните другарчета от 1-ва и 2-ра група посетиха
кухнята на ДГ.

Проведоха се разговори и беседа на тема:
„Защо обичам млякото и млечните продукти, и с какво
те са полезни за нашия организъм!“.

Децата от 4В и 1В група наблюдаваха процеса на
подквасване и превръщане на прясното мляко в кисело
мляко.

Бяха прочетени разкази, приказки и стихове на тази
тематика.







Във вторник - 21.03.17 година, малките
светулки, звездички, звънчета и мечопухчета, от
зелен павилион съвместно с техните родители
участваха в „Конкурс за естетично
изработени плодови и зеленчукови
шишчета и фигури” под ръководството на
директора на Детското заведение г-жа
Ст.Атанасова.

В Кулинарният базар деца и възрастни
показаха своето невероятно майсторство да
пресъздават света около себе си и получиха
грамоти, а най-малките деца от яслата и първите
групи си направиха парти дегустация с плодови
сокчета, които приготвиха сами.













На 22 март, в сряда децата от ДГ„Иглика” с интерес
наблюдаваха презентации за:
„Пътят на житното зрънце до хляба на трапезата
ни”;

Уъркшоп - замесване на здравословен хляб от лимец;
омесване на пита от г-жа Ст. Николова и мед.специалист
Т.Желязкова, а децата от 2-ра група „Иглика” посетиха
фурна „Милена” и наблюдаваха процеса на създаването на
хляба с машини.

Родителите на децата от група „Светулка” участваха с
радост и ентусиазъм при създаването на здравословни
храни от различните кухни по света (Руска, Италианска,

Френска, Турска и Българска).

22.03.17 година за малките светулки, звездички,

звънчета и мечопухчета, от зелен павилион се превърна и
в Ден на националната кухня с парти – дегустация на
домашно приготвените здравословни храни.











В четвъртък 23.03.17 година беше проведен

Спортен празник на открито, в които малки и големи
премерваха сили и знания за здравословен начин на
живот чрез разумно хранене и спорт.

На 24 март в петък се проведе заключителният
Празник на здравето в който децата от ДГ„Иглика”
плениха публиката и гостите със своята артистичност и
талант. Решаваха задачи, класифицираха, апликираха,
рисуваха, пееха, рецитираха, подреждаха пъзели,
разглеждаха албуми, участваха в изложба и дефиле на
тема – Моята любима храна – нашите родни плодове
и зеленчуци.

През цялата седмица родителите заедно със своите
деца участваха в различни дейности по групи. Вратите на
ДГ„Иглика” са винаги широко отворени за нашите
родители и за предстоящите съвместни инициативи с тях.

Очакваме ги и сърдечно им благодарим!






