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Тръгвам на детска градина
Чуйте всички, таз година
вече тръгвам на градина.
Мама даде ми задача,
обещах и да не плача
и да слушам много там.
Вътре ще остана сам.
но съвсем не е така,
че е пълно със деца.
Най-приятно е да знам,
че приятел имам там.
Много бързо тук се свиква,
щом посрещат те с усмивка!
Биляна Дар



В детската градина
всичко, всичко има –
кукли и коли,
камиончета дори.

Тук мечетата добри
заедно с ежлета три
с нас играят от зори
гимнастически игри.

В хубавата ни градина
всичко, всичко има –
влакчета, коли
и приятели добри.
Лилия Велчева



Какво можем да направим като родители, за да улесним адаптацията на детето към детската градина
Стратегии за подкрепа на детето при адаптирането в детската градина

Предстои ни постъпване на ново място за нас, в което ще престояваме много часове, място в което ще
имаме отговорности, задължения, място, което не познаваме, което крие неизвестни като дали ще се 
справим, как ще ни приемат. Когато отиваме за първи път на работа, всеки един от нас изпитва
притеснение, има страхове. Същото се случва и с децата при постъпване за първи път в детската
градина. Някои от тях бързо преодоляват тези бариери, но други ги преживяват по- дълго във времето и 
с по- изразени поведенчески реакции. Отиването в друга, непозната среда, без мама и татко, децата се 
страхуват. Страх от неизвестното, какво ги очаква, страх, че ще ги изоставят, а този страх се поддържа и 
ако имат затруднения при самообслужването, речта и взаимодействие с другите. По пътя до детската
градина, с мама или татко за ръка всичко може да е наред до момента на раздялата. При някои деца
реакциите се изразяват в плач, който може да продължи за кратко, няколко часа или цял ден, при други
деца в тичане, обикаляне, тръшкане, хвърляне, крясъци, пищене, удряне, търсене на изход за бягство. 
Някои деца се успокояват при персонално внимание и непрекъснато взаимодействие от педагогически 
специалист или обслужващия персонал в детската градина, но когато се преустанови това
взаимодействие негативните реакции се подновяват. Всичко това налага предварителна подготовка от 
страна на родителите, последваща ефективна комуникация и взаимодействие с педагогическите
специалисти в детската градина, екипност между всички участници в организирането на подкрепа. Няма
уеднаквени решения за преодоляване на този преход, при всяко дете е различно. Какво можем да 
направим? 

Песнички: 

https://youtu.be/Fnc2aw1CEBs - Детска градина

https://fb.watch/aqcz2HLazg/- В детската градина

https://youtu.be/Fnc2aw1CEBs
https://youtu.be/Fnc2aw1CEBs
https://fb.watch/aqcz2HLazg/-


Преди да тръгне детето за първи път на детска градина 
можем да :

* четем приказки по темата; слушаме песнички по темата

* може да оцветяваме изображения на дейности в детската градина. 
Докато оцветяваме назоваваме кой какво прави като например: 
зайчето рисува, мечето лепи… Такива листове може да изтеглим
от сайта  Pinterest и да направим книжка. А който може да 
рисува може и по този начин, не се нуждаем от художествени
умения, детето ще се зарадва каквото и както го нарисуваме.  

* може да се сближим с друго семейство, което има дете на същата

възраст, което е в същата група.

* разходки до детската градина по различно време през деня. 

Сутринна разходка, при която да наблюдаваме и обсъждаме

децата, които отиват на детска градина, защо отиват, какво ги

очаква там, какво ще правят, да обясним, че през деня децата са в 

детската градина. При вечерната разходка, да обясним, че децата

са вкъщи при родителите си, лампите са угасени и няма никой в 

детската градина.

* посещение в двора на детската градина и изпробване на 

съоръженията- люлка, пързалка и др., ако ни допуснат вътре

може да разгледаме помещенията на детската градина, да 

посетим групата, да се запознаем с учителите, с децата, с 

персонала, да престоим за кратко.

* да поискаме информация за режимните моменти в групата и 

дейностите



* да организираме ролеви игри в къщи с любима играчка на детето на теми като например „ Пазарувам“, „ 

На доктор“, На работа“, „ На детска градина“ , игри за запознаване с отговорностите и задълженията на 

всеки член от семейството. В ролята на детето първо влиза родителят и демонстрира желаното

поведение. След това ролите се разменят. Разиграваме и режима на детската градина. Детето трябва да 

знае какво го очаква там, какво трябва да прави. Почти всички деца харесват плюшените играчки- при 

моделиране на поведението често ги използвам в игри с различни сценарии.

* детето трябва да се запознае с дейностите, отговорностите, задълженията на всеки член от семейството, 

включително и със своите. Трябва да разбере кой, какво ще прави през деня, какво трябва да прави, защо

трябва да го прави. Обяснява се на детето, че всеки е сам, когато изпълнява своите задължения.

* Споделяме с учителите на групата, когато детето изпитва затруднения при самообслужване или има

необичайно поведение- затруднения в храносмилането, предпочитания към определена храна, проблеми

с говора, комуникацията, проблеми със съня, търси ли повече докосване или движение или ги отбягва, 

какви са любимите дейности на детето у дома, с какво предпочита да играе, има ли повторяемост на 

дейността отново и отново…, споделяме ако има някаква диагноза. 

!!! Споделянето на тази информация ще подготви

педагогическите специалисти да организират средата и 

подбора на методите за взаимодействие с детето, 

ще могат да реагират и да подкрепят детето в 

адаптирането му към условията на детската градина. 



След като тръгне детето на детска градина:
 по пътя от дома до детската градина разказваме забавни истории, насочваме вниманието на детето около нещата, които

срещаме по пътя, може да съчиним история за видян обект като например „Тази мравчица бърза да отиде на работа, на 
детска градина…в червената кола също има …“ ; споделяме какви планове имаме за деня, какво ще правим, питаме детето
какви планове има за деня, какво ще прави, как ще се държи.

 Уточняваме, кога ще го вземем от детска градина. Може да подготвим визуално табло с обозначаване на часа, а може и 
часовник да сложим на ръчичката.

 Може да се разберем с насочващи въпроси, какво ще правим като го вземем от детска градина като например ще приготвим
заедно пица, ще отидем да напазаруваме, ще играем на …, нещо което детето обича да прави или харесва.

 Връзка с дома- за подкрепа на детето може да вземе любимата си играчка, която да стои в раничката или в шкафчето, когато
му домъчнее за дома да отиде да я види. 

 Може да сложим семейна снимка в джобчето на детето. 
 Може да направим семеен албум, който детето да занесе в групата и да запознае децата със своите членове на семейството, 

семейни преживявания…
 При раздяла с детето ще бъдем кратки, сбогуваме се като уточняваме кога ще дойдем да го вземем. Не показваме своите

страхове, защото детето ще ги усети и това ще направи раздялата още по – трудна.
 Инициатива и сътрудничество с педагогическия персонал: може да се направи сутринен ритуал като например „ Четене на 

приказка“ от родител или „ Кой е нашия гост днес?- родителите може да прочетат приказки или да разкажат приказка, 
може да са облечени с аксесоари на герой, може да разиграят сценка от приказка… когато няма родител може учителя да 
поеме тази инициатива. На гости може да дойде мама, татко, батко, кака, а може и дете от по- голяма възрастова група да 
разкаже приказка.  

В условията на днешната пандемия това може да се случи чрез средствата на електронните ресурси като например видео 
връзка в реално време, приложения  в Google Play – Skype, Viber Messenger, използване на платформи ZOOM, Microsoft Teams
или видео запис.

!!! Не показваме притесненията си пред детето!
И, трябва да се подготвим да бъдем търпеливи!

Следват: Работни листове за оцветяване на режимни моменти в детската градина
В работните листове са използвани изображения от сайта Pinterest.
Адаптирал:Координатор  на сектор „ Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“: старши
ресурсен учител Зоя Кокалова - 2022



Разказваме на детето 
какво е нарисувано, какво 
се случва. Може да 
насочваме вниманието 
към обекти като задаваме 
въпроси: например какво 
има на гърба детето; колко 
са цветята; какво има в 
двора; колко са 
прозорците; на 
прозорците, какво има; 
къде отиват- тук може да 
уточним, че детето е пред 
майката, то бърза да отиде 
в детската градина, защото 
там го очакват много 
интересни неща….; може 
да насочваме избора на 
цвят при оцветяване или 
да оставим детето само да 
избере. Когато детето се 
затруднява при 
оцветяването, може да 
подкрепяме ръката му.



Кой е това? Какво се 
случва?
Може да срежем листа  
по пунктирната линия и 
да подаваме картинките 
една по една.



Разказваме като насочваме вниманието.
Кой е отвън, пред вратата; кой е вътре, в коридора, какво правят; колко деца има в стаята, какво правят; колко балона има….
В тази картина има много обекти, затова може да предложите на детето да си избере, какво да оцвети.



Рисуваме 
стрелките на 
часовника, 
назоваваме часа, 
разглеждаме 
картинките и 
назоваваме какво 
правят децата 
сутрин преди 
закуска. След 
това може да 
оцветим по 
желание една от 

картинките.



Изрязваме 
картите, можем да 
ги залепим на 
твърда основа за 
многократна 
употреба. Върху 
часовника 
рисуваме 
стрелките 
показващи часа. 
Под картата с 
часовника 
подреждаме 
останалите карти в 
последователност. 
Назоваваме 
поредността и 
действието: първо  
-след играта 
прибираме, 
подреждаме; след 
това отиваме до 
тоалетна; после 
измиваме ръцете 
си; накрая 
закусваме.
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Дейности след закуска.





Какво се случва на 
първата картинка, а на 
втората, а на третата?
Изброяваме децата. Къде 
са седнали децата, какво 
правят; какво прави 
учителката, какво има на 
ръцете?
Може да очертаем по 
пунктира или да изрежем 
по пунктира картите и да 
назовем формата им.





Колко са децата, какво правят, с какво рисуват; колко картини 
има закачени,  какво е нарисувано на тях?
На пода, до масата има… накъде гледа мечето?

Колко са децата? Какво прави всяко дете, къде са? 
/ рисува с четка и боички,  с ножица е изрязало сърчице; играе с 
конструктор; прави упражнения;-седнали на столче, на пода, право/







Разглеждаме всяка картинка и назоваваме какво се случва.



Рисуваме стрелките на часовника.
Насочваме вниманието към картината- децата се хранят.
Преди обяда какво правят децата, а след обяда?
Колко са децата на първата картина, на втората, на 
третата? 





Какво се случва, къде се случва, кога се случва?
Има ли животно, как се казва, как прави? Какво се случва, къде се случва, кога се случва?

Какво прави всяко дете; с какво са облечени?



2022



В горската детска градина



Какво празнуват?



Кои са животните, колко са, къде са, какво правят?



Кои са животните, колко са, къде 
са, какво правят? Какво ще правят?









Кои са животните, колко са? 
Кой, къде е, какво прави?





Рисуваме стрелките на часовника.
В …. часа мама или татко идват и ме вземат от детската градина!
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