
    

    ЦДГ № 13 “ Звездичка “ЦДГ № 13 “ Звездичка “
                          гр. Варнагр. Варна



    

““ЗвездичкаЗвездичка” е първата детска градина в гр. Варна, ” е първата детска градина в гр. Варна, 
носител на “Зелен флаг”.носител на “Зелен флаг”.



    

      Партньори  на   ЦДГ №13  Партньори  на   ЦДГ №13    
          “Звездичка”- гр Варна“Звездичка”- гр Варна

 Община Варна , Исторически музей, 
Музей „ Стара Варна”, Етнографски 
музей,  РБ „ П. Славейков” РИОСВ – 
Варна , Басейнова дирекция, ДПП 
“Златни пясъци”  , Варненска 
обсерватория “ Николай Коперник”



    

  Неправителствени Неправителствени   организацииорганизации

 БД “ Син флаг”БД “ Син флаг”
 Обществен център за околна среда и устойчиво Обществен център за околна среда и устойчиво 

развитие  - гр.Варнаразвитие  - гр.Варна
 Организация на Българските скаутиОрганизация на Българските скаути
 АГРОЛИНК -  член на АГРОЛИНК -  член на GENETGENET - Европейска  - Европейска 

мрежа  на   неправителствни организации , мрежа  на   неправителствни организации , 
работеща за опазване на агро-работеща за опазване на агро-
биоразнообразието и околната среда в биоразнообразието и околната среда в 
България България 

 Българското дружество за защита на птицитеБългарското дружество за защита на птиците



    

Еко кабинета в детската градинаЕко кабинета в детската градина



  

        Дейности Дейности 

          Енергийна ефективностЕнергийна ефективност

►               



    

Работа в Екокабинета с природни Работа в Екокабинета с природни 
материалиматериали



    

Фолклор и ЕкологияФолклор и Екология  
  В детската градина е открит Етнографски В детската градина е открит Етнографски 

          кабинет           кабинет “ Речи, чекръче..”,“ Речи, чекръче..”, в който децата се докосват до  българските традиции. Те в който децата се докосват до  българските традиции. Те  са   са 
неизчерпаем източник за екологичното възпитаниенеизчерпаем източник за екологичното възпитание  и   и път към хармоничната връзка с природатапът към хармоничната връзка с природата..



  

Дейности
в Етнокабинета

Коледа Кукери

Пролетни празници Посрещане гости от Холандия



    

Еко мероприятияЕко мероприятия

 Децата от  детската градина Децата от  детската градина 
участваха в  международната участваха в  международната 
кампанията на АГРОЛИНК -  кампанията на АГРОЛИНК -  
“Обиколка на домата “Обиколка на домата 
мутант”мутант”  и се срещнаха с и се срещнаха с 
пропътувалия  цяла Европа пропътувалия  цяла Европа 
гигантски домат. гигантски домат. 



    

Седмица на горатаСедмица на гората
Гората – белите  дробове на планетатаГората – белите  дробове на планетата

Нашата гора хубаваНашата гора хубава



    

Ден на ЗемятаДен на Земята
За да я има планетата Земя, подайте си ръка!За да я има планетата Земя, подайте си ръка!



    

Регата “ Борко”Регата “ Борко”
В детска градина “Звездичка” е открита първата регионална детска скаутска организация В детска градина “Звездичка” е открита първата регионална детска скаутска организация 

в България “ Детско морско скаутско училище” .Детската градина работи с Флотилия в България “ Детско морско скаутско училище” .Детската градина работи с Флотилия 
морски скаути при ОБС Варна . Заедно с родителите си децата участват ежегодно  в морски скаути при ОБС Варна . Заедно с родителите си децата участват ежегодно  в 

детската морска надпревара – регата “Борко”.детската морска надпревара – регата “Борко”.



  

Творчество на деца. Изложби



    

Издание на ЦДГ Издание на ЦДГ 
“Звездичка”“Звездичка”



    

Грамоти и наградиГрамоти и награди

  Грамота Да научим повече Грамота Да научим повече 
за горите 2007за горите 2007

Регата Борко 2007Регата Борко 2007



    

    ЦДГ № 13 “ Звездичка “ЦДГ № 13 “ Звездичка “
    гр. Варнагр. Варна
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