
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
„УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“ 

Модул 1: „Хубаво е в детската 
градина“  



 

• Предучилищната възраст се характеризира с интензивно развитие и с превръщане 

на съдържанието на натрупания първоначален собствен опит и впечатления в 

диференцирани елементарни базисни знания и/или умения – двигателни, речеви, 

познавателни, социални, игрови. Преживяването на тревожност на 3-годишните 

деца е свързано с липсата на удовлетворяване на една от водещите социални 

потребности, свързана с новата за него ситуация, а именно потребността от 

сигурност. 

• В развитието на взаимоотношения с възрастни и с връстници у децата се пораждат 

емоционални и оценъчни връзки. Те са обективното условие за ускорено развитие 

на умението за общуване в тази възраст. 

• Преходът от първичната към вторичната социализация в детството най-често се 

свързва с постъпването на детето в детската градина. Основни преживявания, 

които съпровождат детето, при осъществяване на този преход са страх и тревога. 

Посочените негативни емоции и чувства са по-силно изразени при деца, които до 

момента не са напускали дома си и не са посещавали детска ясла. 



     Ето защо от ключово значение за развитието на детето е да 
бъде приложен ефективен модел за успешна адаптация и плавен 
преход от семейната среда към детската градина с активното 
участие и подкрепата на семейството, което е първата и най-
важната среда, в която децата растат и се развиват. 

        От психологична и педагогическа гледна точка е възможно 
постъпването в детската градина да породи и първия вътрешен 
конфликт у детето, поради раздялата с майката или с отглеждащия го 
възрастен. 

Обща цел на програмата 
Осигуряване на цялостно развитие на детската личност, 
прилагане на иновативни и авторски програмни системи и 
споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със 
семейната общност, както и с други институции. 



1. Изградена семейна общност в рамките на детската 

градина. 

2. Изградена подкрепяща, приемна, безопасна, 

мултикултурна, интерактивна среда. 

 

Осъществявайки конкретните (специфични) цели на НПрограма,  

чрез разработен и приложен модел за взаимодействие между детската  

градина и семейната общност при постъпване на детето в първа  

възрастова група „Звездички“,  ние постигнахме: 

Проектът «Хубаво е в детската градина» осъществихме с 26,  2-3 годишни 

деца, постъпващи в Първа група „Звездички“ и с техните родители и 

семейства.   



През месец септември 2020 г. се проведе родителска среща с цел запознаване на 

родителите с Проекта «Хубаво е в детската градина» , като средство за по-лесно и 

бързо адаптиране на децата на 2 и 3-годишна възраст, които за първи път тръгват на 

детска градина.  

Обсъдихме планираните по Проекта съвместните дейности и инициативи, идеите 

за обогатяване на образователната среда  в детската група.  

В  началото на учебната 2020/2021 година, създадохме игрово-образователна 

среда в занималнята–интерактивна, удобна и съобразена с целите на Проекта и 

възрастовите особености на малчуганите, които за пръв път ще прекрачат прага 

на Детската градина.  

Създадохме кът на семейството, включващ семейна снимка на всяко 

дете и удобни мебели за почивка и игра. 



Освен, че се превърна в  любимо място за малчуганите, които често се 

разполагаха удобно на новите възглавнички «Маргаритки», разглеждаха, 

показваха и назоваваха членовете на своите семейства, снимките внасяха 

успокоение за по-плахите и емоционални малчугани. 



Обогатяването на материалната 

база и създаването на нови Кътове в 

занималнята, внесоха много 

положителни емоции  и спомагнаха 

за постигане на положителни 

резултати според индикаторите 

заложени в Проекта. По конкретно за 

проява на емпатия, разширяване на 

социалния опит и включване с радост 

и удоволствие в различни игри с 

връстници и възрастни. 



Заложената в проекта дейност „Утринна приказка“, предвид строгите 

епидемиологични мерки,във връзка с Covid 19, които ограничават достъпа на 

външни лица в сградата на ДГ, претърпя лека промяна – беше заменена от 

инициативата „Приказка от дома“. 

Стартирането на дейността  „Приказка от 

дома“ осигури адекватно и запомнящо се 

участие на семейната общност в 

ежедневието на групата  



Така децата ежедневно, макар и от видеозапис, се срещаха с нечий родител и 

слушаха с интерес и радост, прочетената от него приказка, 



Планираните съвместни работилнички за родители, деца и учители в  

детската група, бяха заменени с «Домашни работилнички». 

В семействата се осъществиха много дейности в тази насока, които бяха  

заснемани и споделяни във ФБ пространството на група „Звездички“.  

1. „Есенни вълшебства от дома“ месец ноември 2020 г   





2. „Коледна работилничка – Джуджетата на Дядо Коледа“ м.декември 2020г  

В този период, поради наложения в страната локдаун, взаимодействието с 

деца и родители се осъществяваше в ОРЕС.  

Всички родители в групата проявиха отговорно отношение и взеха активно 

участие, като не позволиха прекъсване на контакта на децата с учителите . 



3. Мартенска работилничка „Помагачите на баба Марта“  февруари 2021г 

Децата и техните родители участваха активно в направата на 

мартенички. Децата обогатиха представите си за символиката на 

мартениците и материалите, от които се изработват 



4. „Пролетна забава“ – празник  март 2021г. 

Послучай  празника на жената Осми март, децата зарадваха  и трогнаха 

родителите във ФБ с песни, стихчета и кратки театрални етюди по познати 

приказки ,с много обич за мама! 



Резултатите  от дейностите по  Проекта «Хубаво е в детската градина», 

отчетохме пред семейната общност на проведената Родителска среща –  

май 2021г.   

Родителите бяха изключително щастливи, да видят своите пораснали деца  

на проведения празник „Хубаво е в детската градина“, на който малчуганите  

представиха на откритата сцена кратки театртални етюди на изучени през  

годината приказки, стихчета и любими песни и танци.  



На всички деца от групата, бяха раздадени албуми „Аз обичам моята Детска 

градина“ със избрани снимки от ежедневието и празничните моменти и 

дейностите съвместно с родителите в групата.  





Брошура за родители и колеги 

Благодарим за съдействието на родителите от група 

«Звездички", които независимо от извънредните обстоятелства, 

се включваха активно във всички дейности и заедно изградихме 

активна семейна общност! 

Проекта бе осъществен от: 

Моника Москова – ст.учител 

Пепа Динева – ст.учител 

Маргарита Атанасова - директор 


