


в детската градина. Често адаптирането на подрастващите към новите условия на 
социално съществуване е придружено от напрежение както сред родителите, така и в 
поведенческите реакции на детето.  

Етапи на адаптацията към детската градина. 

Адаптацията протича в няколко фази, от които подготвителната е най-важна. След 
нея настъпва начална фаза на относително привикване към условията на детската 
градина и завършващата фаза е последна, когато адаптационните процеси са 
приключили и детето отива на детска градина с желание. За всяко дете тези етапи 
протичат индивидуално, в зависимост от неговите индивидуални черти, възрастови 
особености, умението му да реагира положително на промени, модела на семейно 
възпитание и модела на възпитание в детската градина. 

Подготвителна фаза: За да се избегнат усложнения при постъпване на детето в 
детската градина е необходим плавен преход от семейството към предучилищната 
образователна институция. Важно е да е налице професионално- координирано и 
обмислено взаимодействие между учителите, родителите, психолози и др., които 
съвместно да създадат благоприятен климат в предучилищната институция. Програмата, 
която предлагаме е алтернативен ключ към оптимално-кратък курс на адаптация на 
малките деца към детската градина. Ако родителите и служителите на предучилищната 
образователна институция обединят усилията си и осигурят на детето основните 
потребности от доброжелателно внимание, защита , емоционален комфорт, интересен и 
наситен с разнообразни дейности живот в детската градина и у дома , тогава можем да 
кажем с увереност , че промяната в живота на детето е за негово добро.  

Всяко дете на 3 годинки има редица възрастови и индивидуални характеристики, 
които е добре всички да познаваме. При някои деца се наблюдава повишена 
чувствителност към раздяла с майката, страх от неизвестността, от шум, също така и 
повишена сензитивност относно външни промени. Следователно е необходимо този 
период да се организира по такъв начин , че да бъде най-безболезнен за детето. Не е 
толкова лесно да свикне с детската градина, която предлага нова обстановка, нови 
запознанства, възрастни , които се грижат за него. Големият брой непознати неща са 
основната причина за натрупване на негативни преживявания и фрустрация при детето. 

Начална фаза на адаптация: Обхваща първите 15-20 дни на детето в детската 
градина. Най- сложното преструктуриране на организма и психиката на детето се случва 
в началната фаза на адаптация.  Определящи за тази фаза са емоциите, чувствата на 
детето и отношението на възрастните. Ако детето плаче след третата- четвъртата 
седмица, родителят и учителят трябва да се замислят подготвено ли е емоционално и 
психически детето да приема промени. Добре е да се знае, че децата усещат 
емоционалното състояние на възрастните, които се грижат за него. Тревожното 
състояние може да се проточи и да се превърне в дезадаптация, свързана със 
здравословни, поведенчески, дори и психологични проблеми на ранното развитие, които 
се отразяват на бъдещата му проекция.  

За да се избегнат усложнения в начална фаза на адаптация е необходим постепенен 
преход на детето от семейството към предучилищната образователна институция. Важно 
е да е налице професионално- координирано и обмислено взаимодействие между 
учителите, родителите, психолози и лекари, които съвместно да създадат благоприятен 
климат в предучилищната институция. Програмата, която предлагаме е алтернативен 
ключ към оптимално-кратък курс на адаптация на малките деца към детската градина. 



Ако родителите и служителите на предучилищната образователна институция обединят 
усилията си и осигурят на детето основните потребности от доброжелателно внимание, 
защита , емоционален комфорт, интересен и наситен с разнообразни дейности живот в 
детската градина и у дома , тогава можем да кажем с увереност , че промяната в живота 
на детето е за негово добро.  

Активна фаза на привикване към условията в детската градина 

 В зависимост от продължителността на тази фаза в периода на адаптация децата 
могат да бъдат разделени в четири категории: 

- Деца с лека адаптация- адаптационни процеси от 10-15 дни. Детето е 
самоуверено, има създадени навици за самообслужване, самочувствие и добра 
самооценка. Апетитът е възстановен напълно. Сънят е спокоен, в сравнение с 
първите дни. 

- Деца със средна адаптация- Адаптационни процеси от 30-40 дни след 
постъпването. Характерни проблеми в началото на адаптация- нарушение на 
съня, апетита, отказ от игри, плач, протест, мрънкане, хленчене. Децата със 
средна трудност на адаптация често са боязливи, нерешителни, срамежливи. 

- Деца с тежка адаптация- Адаптационни процеси от 3 и повече месеци до 
година и половина. Характерни особености на процеса на адаптация- 
емоционално разстройство, плач, кризи, чести заболявания, невротичност 
/отказ от храна, невротично повръщане, нестабилен сън с често събуждане/ 

- Неадаптивни деца - Това са деца, които не успяват да изградят адаптационни 
рефлекси или механизмите за адаптация при тях са претоварени или изтощени. 
Такива деца са рядкост и често не могат да се приспособят до края на престоя 
си в детската градина. 

Как да направим входа на детето в детската градина безболезнен?  

          Практиката да се подпомагат  семействата за по-бърза адапация на малките деца 
към детска градина показва , че повечето от типичните проблеми , свързани с този 
период, могат да бъдат разрешени чрез установяване на доверителни отношения на 
диалог за обмен на информация с родителите и партньорство. Въпреки трудовата 
ангажираност на родителите е препоръчително семейството да се включва в живота на 
детската група и да поддържа тесен кръг от взаимоотношения с учителите. Необходимо 
е всеки родител да се запознае с правилника за дейността на детската градина, с 
вътрешния ред, дневното меню за хранене, режима на децата, програмата, по която ще 
се обучава детето и обратно детският учител да познава основни характеристики на 
детето, които проявява у дома- поведенчески прояви, интереси, любими занимания, 
семейни възпитателни практики и др. По този начин участниците в процеса на 
предучилищно образование взаимно ще се опознаят и ще се допълват в бъдещото 
взаимодействие. Важно е да разбираме, че за по-лесна адаптация на децата към условията 
на детската градина е необходимо всички заедно да си сътрудничат. Ако детето 
наблюдава спокойно, емоционално, положително взаимодействие между родители и 
учители, то започва да се доверява повече на персонала в детската градина и адаптацията 
протича безболезнено. Този фактор оказва силно влияние върху успеха на адаптацията и 
формирането на бъдещите характеристики на децата в предучилищна възраст. 

II. Препоръки към родителите на детето: 

 Подготовка за раздяла с родителя вкъщи : 



1. Подготовката за раздялата започва още преди първия учебен ден, вкъщи. 
Изразете радостта си, от това, че детето е пораснало голямо и подчертайте какво може 
да прави вече само. Изразете надежда, че детето вече е готово да ходи като другите 
деца на детска градина. Попитайте го виждало ли е детската градина и децата в нея. 
Заведете го да види двора с играещи деца. Покажете му занималнята в детската 
градина, играчките. Детето трябва да бъде информирано за това, че отива на детска 
градина, а родителите – на работа.  Внимателно опишете образът на детската градина 
като привлекателно място- дом за пораснали деца, които обичат игрите. В това 
прекрасно място детето ще играе в голяма занималня, пълна с интересни играчки и 
деца. Някои от тях ще му станат приятели! Трябва предварително да подготвите 
детето с мисълта за детска градина. Подробно му разкажете за реда в детската 
градина, за възрастните, които няма да бъдат мама или татко, а грижовни госпожи и 
възпитатели, които ще им помагат да се справят през деня. Неизвестното плаши 
детето, както и заплахите, които някои родители вмъкват в представата за детското 
заведение:  “Ще видим няма ли да слушаш като идеш в детската градина!“ и тогава 
не трябва да се чудите защо детето плаче. Ако едно дете е запознато с това, което го 
очаква и очакването е приятно, то и престоя му ще бъде очакван и желан. Не 
забравяйте, че всички ваши положителни емоции, воля, сигурност и дух ще се 
предават на детето. 

2. Преценете кои от индивидуалните особености, навици и умения на вашето 
дете имат нужда да бъдат подобрени преди тръгване на градина. Научете детето да 
съобщава за своите нужди- пиене на вода, ходене до тоалетна, използване на 
салфетка, миене на ръцете и др. Научете детето на минимален запас от изрази, с които 
да помоли, да благодари, да изрази нуждите си. Ако все още имате навика да ползвате 
памперс за децата е добре да го премахнете напълно. Уточнете от каква помощ се 
нуждае то и действайте в тази посока. Използвайте нашите игри преди детска 
градина, специално заложени в програмата. 

3.Развивайте умения за самостоятелно поддържане на лично здраве и хигиена: 
самостоятелно хранене с лъжица, миене и подсушаване на ръцете, миене на зъби, 
обличане и събличане, обуване на пантофки, подреждане на играчки, подреждане на 
дрешки, ходене до тоалетна . 

4. Използвайте любимата играчка, с която детето говори и се чувства сигурно, 
за да го научите на кратки изречения и фрази. Ако  детето носи играчка навсякъде, не 
му забранявайте – това за него е част от дома и с нея то ще се чувства по-комфортно. 

Първи стъпки в детската градина 

- Спокойният родител води до себе си спокойно дете. Желателно е сутрин то да 
бъде водено от родителя, който е готов да се раздели с него нежно, спокойно, но 
твърдо и бързо, без да удължава момента. Ако детето трудно се разделя с майката, 
нека бъде водено от бащата или друг близък. Вдъхнете на детето увереност, че скоро 
ще го вземете и отново ще бъдете заедно. 

- В първите 1-2  седмици, в определени моменти от дневната организация, родителят 
може да посещава детската градина- за половин ден, при приема или по време на 
утринната гимнастика, по време на игровите ситуации, по време на обяда. /По избор 
и договаряне с родителите/ 

- При много тревожни деца, целодневния престой за детето в период на адаптация 
може да се съкрати в първия месец. /По договаряне с родителите/ 



- Детето, преди постъпването на 15.09. предварително, може да наблюдава  отстрани 
игрите на другите деца  на двора и да се запознае с материалната база- играчки, 
занималня . 

- Добре е детето да е приучено самостоятелно да ползва тоалетна- да дава сигнал за 
ходене по малка и по голяма нужда, да сваля и вдига дрешките си, да се забърсва. 

- Детето да има елементарни умения за хранене и самообслужване. 
- Родителите да се запознаят с менюто и новия рецептурник. Добре е два- три месеца 

в домашни условия да се следва дневния режим и храненето в детската градина. 
- Да се формират положителни нагласи у детето, настроения  и представи за детската 

градина- да се говори за детската градина с радост и насърчаване , като специално 
място за децата, където те ще срещат други деца. 

- При липса на забрана, свързана с епидемиологичната обстановка, детето може да 
идва със своя любима играчка в групата.   

- Добре е родителите и децата да познават хигиенните и поведенчески правила за 
живот в детската група, може съвместно с учителите да ги изработят, за да се осигури 
дисциплина, здраве и безопасност за всички. По този начин нашите малки 
възпитаници ще се чувстват по сигурни и спокойни. 

-  Разкажете на учителите за индивидуалните особености на вашето дете, за неговите 
навици и умения. Уточнете от каква помощ се нуждае детето. При благоприятна 
епидемиологична обстановка може да проведем и съвместни игри със семейството в 
детската градина. 

III.Цел на модела за адаптация 

1. Апробиране на модел за позитивно сътрудничество при взаимодействие между 
детската градина и семейството за осигуряване на благополучието на 
постъпващите в детската градина деца. 

2. Повишаване на информираността и педагогическата компетентност на 
родители, учители и деца за участие в живота на групата и детската градина. 

3. Утвърждаване на единен подход при отглеждането на децата и създаване на 
условия за безболезнена адаптация към детската градина . 

IV. Предстоящи задачи  

 1) Информиране на родители по въпроси на ранното детско развитие и 
предоставяне на професионална помощ относно приспособяването и  развитието на 
децата в детската градина. 

 2) Приобщаване на семейството към живота на децата в ДГ „Наталия“- запознаване 
с правилници, дневен режим, организация на дейността, методите за ефективно 
взаимодействие с деца на 3 години. 

 3) Обогатяване на семейно-възпитателните практики чрез специално разработена 
система от игри за адаптация на децата 

4) Формиране у децата на чувство за доверие, сигурност и вътрешна свобода в 
прехода към детската градина; 

 V. Очаквани резултати: 

1) Безболезнена адаптация на детето при преход от семейна към институционална 
среда; 



2) Съвместно сътрудничество и партниране между семейството и детската градина  
за благополучието на децата ; 

VI. Форми на взаимодействие със семейството: 

1) Родителски срещи- Създаване на обща представа на детето за предучилищното 
образование; Информиране за целите и задачите на предучилищната 
образователна институция, за образователните дейности и техните 
характеристики; 

2) Разговори и консултации за родители- индивидуални и групови консултации, 
образователен прозорец; 

3) Анкетиране- Събиране на информация за децата, характеристиките на 
вътрешно-семейно образование, за проблеми, представляващи интерес; 

4) Игрови тренинги, игри със семейството- идейни стратегии за взаимодействие 
на родители, учители, деца 

5)  Лекции  
6)  Открити ситуации и ситуации с участие на родител          

VII. План на дейностите. 

Месец Септември  Родителска среща: 
1. Запознаване на родителите с предимствата на детската 

градина и условията на ДГ “Наталия“ - образователна 
програма за Първа група, дневен режим , меню, 
хигиенни правила. 

2. Запознаване с ПДДГ 

3. Запознаване с план за адаптацията на децата от Първа 
група 

4. Анкета „Здравей, детска градина“ 
 Присъствия на родителя в детската градина по време на 

адаптацията. 
 Педагогически консултации ,,Значението на дневния 

режим за отглеждането на детето“. 

 Образователен прозорец „Правилата и дисциплината в 

ДГ и семейството – как да ги синхронизираме” 

 Ежедневни разговори и споделяне на наблюдения- 

поведение и емоционално състояние на детето при 

пребиваване в детската градина и в семейната среда. 

Месец  Октомври  Родителска среща 

 Консултации - ,,Правилното хранене е ключът към 

здравето‘‘-запознаване с менюто в новия рецептурник.  

 Анкета- степен на адаптация децата към детската 

градина 

 Ежедневни разговори и споделяне на наблюдения между 

родители и учители за поведението и емоционалното 

състояние на детето в различните режимни моменти, 



както в периода на пребиваване в детската градина, така 

и в семейната среда. 

 Образователен прозорец за родители: Семейни игри при 

постъпване не детето в Детската градина „ Да се 

запознаем“,  „ Подай ми това “, „ Кой какво прави“, „ Аз 

се обличам и събличам сам ‘‘, Една на теб , едно на мен“ 

. 

 Адаптация на децата към Детската градина – лекция от 
психолог. 

Месец Ноември  Игров тренинг „ Детска градина „ - за група родители 

Цел: Подпомагане на адаптацията на децата със средна и тежка 

адаптация  

 Правилата са за всички – съвместно изработване на 

правила в групата. 

Месец Декември 

 

 Коледна приказка – четене от родител на сутрешна 

приказка 

 Коледен празник 

Месец Януари  Изложба „Моята детска градина“ 

 Образователен прозорец за родители“ Теория на 

привързаността 

Месец февруари  Подготовка за празникът на мама 

Месец Март  Мартенска работилница за деца и родители 

Месец Април  Професията на моят родител 

Месец Май  Игри на открито с участие на родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система от игри преди постъпване  и при постъпване в детската градина: 

Игровата система премахва неудобството и сковаността, свързана с приобщаване към нови условия. Тя 
е особено подходяща при срамежливи деца, развива артистичността, създава усещане за близост, развива 
умения за следване на прости инструкции. 

1. „Ритуал за раздяла“  

Играта представлява ритуал за безболезнена раздяла. Може да се въведе преди тръгване на детска градина. „Дай пет“, 
прегръдка и целувка, тайна ума, вълшебна раздяла и др. , които ще подготвят вашия малчуган за предстоящата раздяла. 
Ритуалът се въвежда  с израза „Довиждане! До после! “ казана по интересен и забавен начин от родителя и детето. При 
всяка раздяла, детето изгражда връзка, че няма да ви вижда за определен период, но ще се върнете. 

2. „ Детска градина“ 

Сюжетно- ролева игра, която по интересен начин ще научи детето да пресъздава характерни за детската градина 
дейности- играйте гимнастика, заедно научете кратко стихче, наредете за публика играчки и рецитирайте, пейте 
песничка, оцветявайте, мийте си ръцете, сервирайте- отсервирайте, четете книжка с приказки, постройте висока кула, 
подредете автопарк,  а послесе измийте и се подгответе за обяд, за почивка . Отбележете пред вашето дете, че подобни 
дейности ще прави и в детската градина.  

Примерна история за детската градина: Имало едно време една ДГ „Наталия“. Всяка сутрин родителите водели своето 
дете тук, за да правят интересни неща- да играе, да пее, да се грижи за куклите. Всеки ден децата играели гимнастика,  
миели се, хранели се, играели, пеели. В детската градина винаги имало учители, които да се грижат за децата, така че 
никога да не остават сами. Когато сутрин някое дете идвало в детската градина, учителят го посрещал с голяма 
усмивка. Докато децата играят в детската градина, родителите ходели на работа.“ 

3. „Довиждане! До после! “  

Всеки път, когато напускате стаята, за да свършите домакинските си задължения ,казвайте на детето: „Довиждане! До 
после!“ Насърчавайте детето да ви отговори. Обяснете, че когато кажете „довиждане“ ще отсъствате, но ще се върнете 
отново. След като се върнете поздравете детето: “Здравей! Подай ми ръка!“ Постепенно увеличавайте интервала на 
раздяла. Постепенно детето ще приеме думите ви и ще разбере, че „после“ вие се връщате всеки път. Така няма да се 
страхува, когато в първите дни се разделяте. 

4. „Да се запознаем“ 

Поканете детето при вас и му предложете нова игра. Седнете на пода- поканете членове на семейството или наредете 
играчки. Вземете една топка и я подайте на детето като се представите: „Приятно ми е! Аз съм…“. Настоявайте детето 
да назове името си. После детето трябва да направи същото. После игровото съдържание може да се разшири: “Аз съм 
Петър и обичам сладолед!“, „Кръстен съм на баба, на тати.!“ , „Не обичам…“.В играта може да въведете характерни 
жестове- напр.докосване на лакти, подаване на ръка. 

5. „Подай ми това“  

Ако искате да развиете умение на детето да отговаря на молба и да споделя с другите играйте тази игра. Обяснете на 
детето, че децата, които не знаят как да си поискат играчка, често я дърпат от ръцете на другите, но това не е хубаво. 
Хубаво е, ако държиш играчка, която някой те помоли да види-да му я дадеш за малко. После детето ще я върне. 
Съберете набор от предмети или играчки. Вземете играчка и помолете детето да каже: „Здравей! Моля, подай ми тази 
играчка!/този молив, топка, шнола, кърпичка и др/“ Родителят- партньор я разглежда и я връща на детето. 

Добре е да се отиграва и друга ситуация- друго дете взема играчка и не я връща. „Аз играя с това! Правилото е щом е 
мое- да го върнеш!“ 

6. „Едно на теб, едно на мен“ 

Играта изгражда умение за споделяне на вещи и играчки. В детската градина играчките са общи и е добре детето да 
изчаква, да споделя играчките си . Дайте личен пример-Искаш ли да споделим дивана, купата с череши, играчки! 

Споделяме така: Едно на теб, на мен, на тати, на куклата. Така всеки ще има. Много мило от твоя страна, че сподели 
камиончето с мен! 

 

Настоящата програма е неразделна част от Правилника за дейността на ДГ ,,Наталия“ и е отворена към промени! 

 


