
НП „Успяваме заедно“

НП „Хубаво е в детската градина“

Период - 2019 - 2022

ДГ „Здравец“ гр. Попово



 Включени са 7 педагози 

 41 деца

 над 10000 лв. 

 Материали

- обзавеждане на помещения за срещи с 
родители

- пособия за игри на открито/организиране на 
кътове за игри на открито/

- Рекламни материали

 Възнаграждения



Осигуряване на цялостно развитие на детската личност (физическо,

емоционално, социално, когнитивно и речево) чрез прилагане на

ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от

семейната среда към детската градина и чрез овладяване и

усъвършенстване на взаимодействието на учителите с

представителите на семейната общност в детската градина.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

- Обща цел



- Конкретни (специфични) цели

 Изграждане на семейна общност в рамките на детската градина.

 Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, 

интерактивна среда.

 Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на 

плавен преход /ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ И ДЕЦА 

ПРЕЗ   ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА 

КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА/ на детето от семейната среда към

детската градина.

 Споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със

семейната общност.



Училище за родители – провеждане на конструктивни

беседи и диалози, на които с помощта на гостуващи

лектори и педагозите от детската градина се обсъждат и 

споделят постижения и проблеми;

Утринна среща – постигане на плавен преход при 

раздялата между децата и родителите при утринното

посрещане на децата чрез даване на възможност на 

родителя да въведе своето дете в детската градина и 

детската група;

На гости в детската градина – родителите гостуват

заедно с децата си в детската градина и участват в  

интересни дейности, като така плавно навлизат в 

обстановката и  бъдещата нова среда за детето.



Адаптиране на детето към детската градина

Детето тръгва на детска градина

Грешките във възпитанието, които лесно могат да 

бъдат избегнати

Детето, семейството и детската градина



- Брой на децата с кратък период на адаптация (до 2 

седмици от постъпването) – 85 %  от общия брой.

Общото изпълнение на проектните

дейности се определя като: много добро 



НП „Хубаво е в детската градина“

Участието на ДГ „Здравец“ в дейностите по НП „Хубаво е в детската

градина“, има за цел да доразвие вече въведена и утвърдената

практика за изграждане на благоприятно и ползотворно

сътрудничество с родителите на новопостъпващите деца, както и 

създаването на позитивна подкрепяща среда, чрез прилагане на 

ефективни модели и практики за осигуряване на плавен преход на 

детето от семейна среда към детската градина, както и за постигане

на безпроблемна адаптация на новопостъпващите деца към новата

среда. Създаване на активно сътрудничество с родителите при 

подобряването на социално – психологическия климат в 

отношенията между  – детската градина и семейството и стремеж за 

въвеждане на ползотворни и ефективни практики при  насърчаване

на двигателната активност на децата с активната подкрепа от 

семейството. 



1. Прилагане на вече отработени модели и практики за ефективна,

успешна адаптация и плавен преход от семейната среда към средата в

детската градина на новопостъпилите деца.

2. Приобщаване на новите родители във изградената вече семейна

общност с цел подобряване на възпитателно взаимодействие,

спомагащо за детското развитие.

3. Привличане на родителите като активни партньори на педагозите в

процеса на цялостното развитие на детската личност.

Основни цели



Родителите гостуват с децата си в детската градина и
заедно с тях участват в интересни дейности провеждани
първоначално основно на открито (утринно раздвижване,
подвижни игри в следобедни моменти), като така дават
възможност на децата плавно да навлизат в обстановката, да
се запознаят с учителите и средата – запознавайки се с
условията в детската градина, подпомагайки плавният преход
на детето към нова среда.

Мини проект „Заедно можем всичко –

Хубаво е  в детска градина „Здравец“



Родителите гостуват с децата си в залите

детската градина и заедно с тях участват в

планираните с деца педагогически дейности.

Мини проект „Заедно можем всичко

– на гости в детската градина“



Провеждане на срещи с родители, който имат

за цел, чрез беседи и диалози със специалисти и

педагози от детската градина да се обсъждат и

споделят постижения, проблеми и се коментира

интересна информация от литературата в

специализираната библиотека на детската градина.

Мини проект „Училище за родители“



Спортната инициатива – състезание с участието

на деца от ПГ и техните родители от детски градини в

община Попово, чрез която се цели, подобряване на

здравословното състояние на децата, повишаване

физическата дееспособност, осъществяване на активна

двигателна дейност с участието на деца и родители.

„Весел старт“ 





Благодаря за вниманието!


