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MoAe.rr 3a aAanrarlrrfl Ha Aerlara rrpll flocrbnBaHe

B AercKa fpaArrHa }lb93 ,,qygen cBflT66

,{ercxara rpaAr.rHa e nbpBara crerreH n o6pa:onareJrHara cr,rcreMa }I ce rpfixrz nafi-ne.{e sa

B63rruTaHr,rero, o6pasoBaHr.rero r{ corlr4aJr[3a\vflTaHaAerlara. Yculr.us'taHaAercKI4Te yqurerll
ca cbcpeAoroqeHu Bbpxy ToBa AeTeTo Aa pacTe Karo caMocTo.f,TeJrHa [r yBepeHa JII,IIIH0CT, Aa
ycBor.r yMeHr.rs sa o6ulynaHe ra xr,rBor B eKrrrr, Aa oBJraAee [paKTuqecKI,I yMeHI,rs u cnoco6nocrn,

Aa ycBor.r poAHr,r, cln e3r,rK u Aa ce Hayqu Aa ro r.r3rroJr3Ba npaBr{JrHo, Aa o6orauE peqHI{Ka cu,

Aa olo3Hae cBera r,r [prrpoAara oKono ce6e cu,ga npugo6ue trbpBl{ MareMarl,IqecKu IIo3HaHHfl,

Aaono3Hae TrJroTo cuuI,a pacTe 3ApaBo r,r xr.r3HeHo trpe3 urpoBr.r MeroAr.r u [oxBaru,3aIia
MOXe eAr{H AeH Aa Ce npeBbpHe B yBepeH, 3Haerq }r Moxeq MraA rroBeK, Kofiro y!{ee Aa HocI,I

orroBopHocru 3a ce6e cu [r 3a Apyrure. Koraro Aerero e [plrero B AercKa rpaALIHa, BI{e He

npocTo ocurypf,BaTe oTrJIexAaHeTo My H3BbH AoMa, Ho u ro BKrrotrBare B eAHa

o6pasonareJrHo-Bb3rrr{TareJrHa cr,rcreMa r4 [porpaMa. .{ercrata rpaAI,IHa e eA}IH ueo6xoAI,Il,t

erafl B pa3Br.rrr.rero Ha Aerero. To Hasruga n o6ruecmoro Ha cBoI{Te BpbcrHr,rqu r4 3aloqBa Aa

ycBorBa HaBHTIVTe Ha couuilJrHr,r, xt4Bor. Tara ue 6rAe [o-noArorBeHo rd 3a rrocrbnBaHe B

yqunr4ule. .{ercxure rpa4unu ca He caMo M.f,cro 3a orrJrexAaHe Ha AeIIara B orcbcrBlle Ha

TexHure poAuTeJrr,r, Te ca rIeHTpoBe 3a paHHo Bb3nr.rraHr.re rE o6pa-:oBaHr.re, Kor.rro HMar

co6crnenn nporpaMr,r Ha o6yuenue, ogo6peur or MOH. A.uauraqurra KbM AercKara rpaALIHa

e rpyAeH npoqec r,r 3a Aerlara) vr ga Bb3pacrHrrre oroJro rsx. Xueorbr Ha ceueficrnoro ce

rrpoMeHfl, [poMeHflT ce HaBr{ur,rre Ha Bcr.rtrrn rrJreHoBe na celaeficrsoro.

AlaurupaHero e crporo [HArrBrrAyaJreH npoqec 3a BcsKo Aere H 3a HeroBrrre poAnreJrlr.

3a Hqrou Aerla ro3r.r [epuoA Moxe .qa 6r.qe I ceAnauqa, 3a Apyr]r - 1 ueceu, a 3a rperr,r no-

A:sJrbr. fleprzo4rr Ha aAarrra\ilfl Ha Aerero B AercKara rpaAr,rHa LI ntpBa rpyna n ,{f ce

orJrr,rrraBa c oco6eua AeJrr.rxarHocr vt nopa4r.r roBa o6crorrercrno, ce orKpof,Ba

neo6xoAl,rltocrra, KbM Hero ra ce rroAxoxAa BHlrMareJrHo rr c rbpleHr.re, KaKTo or crpaHa Ha

pa6orequre cneuuirJrvtcrvt, TaKa H or crpaHa na ceueftcrBoro. fleAarorrr u poAr{Tenrrre

rpr6na Aa uMar rbp[eHr.re r{ Aa rroArroMarar Aerero B rrpoqeca Ha aAanrarlytfl,3a.(a nporer{e
rofi ersNroNuo uaft-6spso fi 6es6oJre3HeHo.

3a oupegensHe Ha eLHa urftr Apyfa Qoprraa Ha aAalTarlr,rfl ce rroco.rsar o6[xuoBeHo cneAHr,rTe

ocHoBHu Kpr.rTepr{u:

\



 Честота и продължителност на острите заболявания;  
 Сроковете, в които детето се нормализира; 

Цялостният процес на адаптация трябва да се съпътства от редица специализирани 
дейности на екипа на детската градина, които да благоприятстват неговото протичане. 
Екипът на ДГ №93 „Чуден свят“, който е от квалифицирани специалисти, предприема 
дейности, които да благоприятстват периода на адаптация на детето, а именно: 

1. Диференцирани принципи и дейности при адаптацията на всяко дете; 

2. Непосредствено участие на родителите в периода за безболезнен преход от семейната 
среда към условията на ДГ №93 „Чуден свят“, включва краткосрочно присъствие на 
родителите в детската градина. Продължителността на присъствието на родителите, 
както и дейностите, в които могат да участват, се определят предварително на 
индивидуални срещи между учителите и родителите;   

3. Поетапен прием на децата в детската ясла;  

4. Подкрепа на детето по отношение на навиците му през първоначалния етап на 
адаптация;  

5. Провеждане на образователни мероприятия с родителите;  

Адаптацията на детето към условията на детската ясла и детската градина, изисква 
единодействие на екипите в групата и родителите, най- вече по отношение на: 

 Осигуряване на безопасна и здравословна среда; 
 Осъществяване на ефективно взаимодействие между възрастен и дете, дете и дете, 

детска ясла/градина  – семейство; 
 Осигуряване на ефективна професионална грижа за детето; 
 Осъществяване на процес на научаване на детето на самостоятелност и  

самообслужване 

За успешната адаптация на детето към новите условията екипът на ДГ №93 „Чуден свят“ 
организира дейности като:  

 Провежда специални игри-занимания, насочени към подобряване на психо-
емоционалното състояние на децата;  

 Подбира игри и упражнения, за изграждане у детето на положително отношение 
към ДГ;  

 Запознаване на детето със заобикалящата го среда /помещенията, в които 
пребивава групата: занималня, спалня, сервизни помещения и др./ 

 Подбира материали за родителите с консултативен и указателен характер; 
 Подбиране на материали в помощ на специалистите; 

Подготовка за детска ясла/ детска градина:  

 Подгответе детето и му създайте позитивна нагласа за детската ясла/ детската 
градина. Разкажете за това, което му предстои и какво го очаква. Помогнете му да 
формира положително отношение към детската ясла/градина. Обяснете му по 
достъпен начин за нещата, които децата правят в детската ясла/градина и защо е 
забавно място, но не го претоварвайте с информация. Важното е детето да 
разбере, че мама и тати ходят на работа, а неговата работа е да посещава детска 
ясла/градина, да играе и да учи много нови неща заедно с останалите деца. 



Изключително важно за безболезнената адаптация на Вашето дете е 
предварителната подготовка в семейството.  
 

 Вашата несигурност може да повлияе на отношението на детето към детското 
заведение. Ако имате страхове от негативни преживявания, свързани с детската 
ясла/градина или Вие самите се притеснявате от това, че се отделяте от детето си, 
може да направите консултация с психолога на детската градина. Децата са 
сензитивни и ако Вие сте тревожни, то тогава тази тревожност се прехвърля и 
върху тях. 
 

 Отделете достатъчно време сутрин преди тръгване към детска ясла/градина, за да 
се чувства детето спокойно. Сутрешният период трябва да е приятен както за Вас, 
така и за Вашето дете. 
 

 Предварително се запознайте с дневния режим в детската ясла/градина, за да 
направите графика си у дома съвпадащ с този на детската градина. По този начин 
денят на детето остава същият, поне що се отнася до графика. 
 

 Необходимо е родителите да отделят между две и пет седмици за адаптация, като 
е препоръчително по време на този период да не внасят промени в ежедневието 
на детето.  
 

 Предварително можете да се консултирате с психолога/педагога в детската 
ясла/градина, относно предстоящата адаптация на Вашето дете. 
 

 Непосредствено преди постъпването на децата в детската градина, родителят 
попълва анкета свързана с актуална информация за развитието на детето и 
неговите индивидуални способности. 
 

 Раздялата в детската градина трябва да бъде кратка и насърчаваща детето. Най-
добре е родителят сам да помисли за своя ритуал при раздяла. Ритуалът ще 
направи родителя по-уверен и тази увереност ще се предаде и на детето. Не 
обещавайте неща, които не можете да изпълните! 
 

 В условията на COVID и въведените противоепидемични мерки на територията 
на Република България приемът на децата и престоят на родителите по време на 
адаптационния период ще се извършва в обособени за целта места според 
спецификата на групата. За целта родителите си подсигуряват необходимите 
лични предпазни средства, включващи маска, калцуни и ръкавици. Включването 
на родителя в процеса на адаптация на детето ще се извършва по преценка на 
екипа на групата и психолога на детската градина.  
За успешната адаптация и плавния преход  на децата от семейната среда към  
детското заведение, в условията на COVID ще се приемат по не повече от2 /две/ 
нови деца на ден . 
 

 Всяко дете МОЖЕ  ДА и ЩЕ се адаптира! 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТАПИ НА ИГРОВИЯ ПРОЦЕС, СПОМАГАЩ ЗА БЕЗПОЛЕЗНЕНА АДАПТАЦИЯ НА ДЕТЕТО 
Първи: Детето играе само (липсва взаимодействие), почти не забелязва другите. Втори: 
Игра-наблюдение – детето наблюдава действията на възрастните и връстниците и ги 
наподобява. Трети: Паралелна игра – децата играят едно до друго, използват почти едни 
и същи играчки и игрови материали, но не се опитват да си взаимодействат едно с друго. 
Четвърти: Асоциативна игра – действайки с играчките, децата от време на време влизат 
във връзка, разменят материали, извършват някои действия заедно, но липсва стремеж 
към координиране на взаимодействията по посока на общи епизоди, сюжети или цели. 
Пети: Съвместна игра – през цялото време на играта децата осъществяват общ замисъл, 
постепенно зараждащ се от отделни епизоди, в които има допълващи се роли: майка – 
дете, продавач – купувач, лекар – пациент 

 

 


