


• Състояние на съня и апетита: 
• Честота и продължителност на острите заболявания; 
• Сроковете, в конто детето се нормализира. 
 
Практиката покачва, че има деца, които се приспособяват веднага, а други 
продължително време - от 2 до 4 месеца след постъпване в детското заведение. 
Приспособяването па детето е и социален процес и в него играе роля придобитото, т.е. 
личния опит  на детето, подготовката му в семейството. Семейството е 
основополагащо, първоначалното в живота на детето и там се поставя фундамента на 
нервно- психическото, физическото, емоционалното здраве на детето, както и 
началните умения и навици за самообслужване, за поведение, за общуване. Родителите 
в най-голяма степен може да допринесат за бързата и безболезнена адаптация на детето 
към детската градина, когато са убедени в способността и а детето успешно да премине 
през този етап. Тази убеденост носи увереност и емоционално спокойствие както на 
тях, така и на детето. Доверието, което гласуват на детето, стимулирането му, 
позволява то да приеме детската градина, новите приятели, новите играчки и цялата 
среда като своя, в която може да се чувства свободно и сигурно. 
Постъпването в детската градина представлява важен етап със значима стойност: 
тя е място за възпитание, обучение и социализиране на децата. Цялостната дейност и 
всички практики в детската градина са законово регламентирани, научно обосновани, 
професионално практикувани и институционално контролирани. Детската градина е 
инициативен фактор във взаимодействието с родителите. Законът за предучилищно и 
училищно образование определя ролята на родителите. Те са участници в 
образователния процес. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и 
детската градина се осъществяват чрез Механизъм за взаимодействие, разработен от 
педагогическите специалисти в детската градина и включва най-разнообразни 
средства, някои от които са индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, 
както и разговори всеки път, когато конкретната ситуация или поведение на детето го 
прави необходимо. Родителите подпомагат и участват в процеса на изграждане на 
навици и умения на детето, осведомяват за приобщаването /адаптацията/ на детето към 
детската градина и постигнатите резултати.Ролята и задължението на детската градина 
е  не само да отглежда, възпитава, обучава и социализира децата в необходимата 
образователна среда, но и да даде модели, които и родителите да усвояват и прилагат е 
оглед бързо постигане на целите на предучилищното образование и подготовката на 
детето за училищен за обществения живот. 
В ДГ“Вяра“ цялостният процес на адаптация се съпътства от редица специализирани 
дейности на екипа на детската градина, които 
благоприятстват неговото протичане. 

 
Препоръки за родителите: 

 
Тръгването на детска градина е свързано с много промени за семейството, което 
трябва да се адаптира към едни съвсем нов дневен график. Често е по-трудно за роди 
телите, отколкото за децата, особено ако са родители за първи път. Родителите 
започват да се тревожат за това. че ще бъдат разделени от децата си, както и че 
трябва да се променят часовете на лягане, ставане, хранене и т.н. По този повод има 
някои приложими стратегии, които могат да се окажат полезни и да улеснят за 
всички участници прехода от дома до детската градина 

1. Бъдете добре информирани. Говорете с учителката и съберете колкото можете 
повече информация, тогава ще бъдете готови и подготвени да обясните на 
детето си: как ще пътувате до детската градина; колко време ще прекарва 
детето там: колко дни от седмицата: какво трябва да направи детето, ако му се 
ходи до тоалетна; в каква стая ще прекарва времето си; какво ще прави там. 

 
2. Разберете какво трябва да носи детето в детската градина. Персоналът в 



детската градина ще обясни какви вещи са необходими: дрехи за 
преобличане, пижама, други необходими неща. 

3. Говорете с детето за маршрутите. Подгответе го за рутината чрез  разговори. 
Например: „Сега  отиваме в парка да си поиграем. След това ще отидем до 
магазина за хляб. После се прибираме, за да обядваме и да си подремнем“. 

 
4. Създайте   рутина. Ще се убедите, че децата се справят много по-добре, когато 

знаят какво да очакват. Те може би ще са изморени след детската градина, 
защото са правили много нови и вълнуващи неща. В този смисъл дневният 
режим много помага, както и спазването на времето за баня. хранене, четене 
на приказки, лягане. 

 
5. Направете детската градина реалност. Покажете предварително на детето 

къде се намира сградата. Говорете за това как то ще я посещава, какво ще 
прави там. кой ще го води и кой ще го взима. Ако имате възможност посетете 
предварително детската градина няколко пъти. за да свикне детето да я 
вижда преди да започне да я посещава. 
 

6. Създайте очакване. Съществуват много детски книжки с мотиви от детската  
градина. които дават добра представа на детето. Заведете детето до 
книжарница и му дайте възможност само да си избере книжка. Вземете  го по 
магазините и заедно изберете пижамката или други вещи, които ще са му 
необходими за детската градина. 

 
7.  Насърчавайте независимостта. Децата, които са способни да се 

самообслужват, ще се чувстват по-комфортно в детската градина. Нека 
детето да се упражнява по посока на личната си хигиена. Обличането на 
детето в удобни за него дрехи също много ще го улесни, когато се облича и 
съблича само. Ходенето до тоалетна, забърсваното, издухването на носа. 
миенето на ръце преди и след хранене за навици, които детето може да добие 
от сравнително ранна възраст. Важно е детето да е свикнало да се 
самообслужва - да подрежда играчките си след игра и да се храни на масата. 
Ако детето няма общи познания за заобикалящата го действителност, не е 
свикнало да поддържа някакви отношения с другите деца, не е развило речта 
до степен, характерна за възрастта му. нормално е то да се чувства неуверено 
и да възразява срещу престоя  му в детската градина . 

8. Опознайте раничката. В началото е трудно за детето да разпознава личните си 
дрехи и вещи. Затова може да се упражнявате у дома. Дайте възможност на 
детето само да приготви раничката си. Нека няколко пъти да извади и отново 
да подреди нещата си вътре. Това ще му помогне да разпознава вещите си, 
когато е извън дома. 

 
9. Лесна раздяла. Страхът от раздялата е естествена част от детството, но той 

може да бъде деконструктивен за някои родители и да ги накара да се 
чувстват виновни и/или стресирани. Има няколко стъпки, които могат да се 
реализират, за да се направи моментът на раздяла по-лесен за детето: 

 
 

 
 
 



 
а) Упражнете раздялата. Нека детето да прекара малко време е роднини или други хора, 
които познава добре. Желателно е да го изведат от дома, за да сте на по-голямо 
разстояние от него. 
б) Позволете на детето да си вземе любима играчка или предмет, когато излиза от 
вкъщи. 
в) Гледайте раздялата да се случва винаги след добър сън или хапване. Децата 
проявяват повече тревожност, когато са гладни или изморени. 
г) Създайте ритуал на сбогуването. Не е необходимо да е нещо сложно - може да е 
целувка, прегръдка, махване през прозореца. Детето ще почувства повече сигурност, 
защото с времето ще свикне, че след този ритуал си тръгвате. В помощ би бил един 
ритуал на посрещането от страна на персонала в детската градина. 
д) Уредете на детето срещи за игра. Ако имате възможност съберете няколко пъти 
детето да си играе с друг и деца, с които ще бъде в една група в детската градина. 
Когато после срещне познати лица там, ще му бъде много по-приятно, по-лесно, а и ще 
се чувства по-сигурно. 
е) Тръгнете си без да драматизирате раздялата. Кажете на детето, че сега си тръгвате, 
но ще се върнете, за да го вземете. Не се обръщайте. Уверете детето, че всичко ще бъде 
наред. 
ж) Говорете с учителката на детето. Тя може да даде съвет или идея какво да 
направите, за ла се почувства детето по-добре в детската градина.                                   
з) Два-три месеца предварително в домашни условия, по възможност, следвайте 
дневния режим и храненето в детската градина;                                                                  
и)  Формирайте у детето положителни нагласи, настроения и представи за детската 
градина; говорете за детската градина с радост и насърчаване, като за специално място 
за децата;                                                                                                                                     
й)  Своевременно и ежедневно се информирайте и при нужда се консултирайте за 
адаптирането, постиженията и поведението на детето; споделяйте своите впечатления 
с персонала.                                                                                                                               
к) Напълно неудачни за използване от възрастните са:                                                                  
- упреците към детето, поради незавършен процес на адаптиране;                                            
- наказанията и насилието върху детето , което тъгува, плаче или е агресивно, поради 
незавършен процес на адаптиране;                                                                                             
- лъжата на възрастните при раздяла. Например „Влез вътре, аз отивам до ... и ще се 
върна“ и други.  

  При деца с трудни адаптации към детска градина, могат да бъдат 

извършени следните стъпки с присъствието на родител: 

 

Първи стъпки в детска градина. 

 

Родителят посещава заедно с детето си детска градина. 

Престоят  трябва да е съобразен с режимния момент на децата,  първите  

няколко дни служат за опознаване на средата, децата и възрастните. 

Времетраенето може да се осъществи от 15 до 30 минути, като постепенно 

детето бъде оставяно в заниманията. 

* Продължителността на присъствието на родителите, както и 



дейностите,в които могат да участват се определят предварително на 

индивидуални срещи между учителите и родителите. 

* Родителят посещава детското заведение след предварителна уговорка с 

учителя на групата, които от своя страна информира ръководството на 

ДГ. Родителят е необходимо да представи на медицинската сестра в ДГ  

здравна книжка. За престоя в детската градина, родителят е необходимо 

и си осигури чисти обувки, спазва Правилата на ДГ във връзка с 

епидемичната обстановка.. 

*  

Раздяла с родител 

 

1. През първите дни на посещение на детето и детската градина, можете да му 

позволите да донесе със себе си любима вещ, която после ще приберем в 

гардеробчето. Защо е необходимо това? За някои новопостъпили деца този 

прословут ..любим предмет“, наричан от психоаналитиците „преходен“, е вече 

спътник от дълго време. В момент и на безпокойство и самота детето намира в него 

атрибути от майчин тип като миризмата и допира, които го успокояват. Когато за 

първи път се отделят от родителите си, някои деца откриват в него начин да смекчат 

раздялата. 

2. Когато детето забрави да донесе любимата си  вещ в детската градина, това често е 

знак, че то вече смята за възможно  да се откаже от любимата си вещ; ето защо не 

трябва да се тревожите, а напротив, трябва да подпомогнете тези първи прояви на 

самостоятелност. 
 

Препоръчително е раздялата с родител - дете да се осъществи на четвъртия 
ден от посещението на детето (при редовни посещения). От изключително 
значение и много важно е преди раздялата родителят да обясни на детето 
си, че излиза и ще се върне за да го вземе, както и при излизане е 
необходимо да помаха с ръка за „довиждане“, първата раздяла протича 
около 15 минути. Ако детето се успокои в рамките на това време (дори и 
ако е разстроено при раздялата и плаче), раздялата се смята за успешна и 
времето за разделите се увеличава постепенно. Ако детето продължи да 
плаче, търси родителя си , не се заиграва с децата, не може да бъде 
разсеяно, не поддържа контакт е служителя, работещ с детето раздялата се 
смята за неуспешна.При неуспешна раздяла се повтаря отново гореописана 
процедура. 
 

Стабилизиране 
 

Времето за раздяла се увеличава плавно. Служителят подпомогнал 
адаптацията, наблюдава детето. През петият ден. ако детето е спокойно, 
може да приспи в детската ясла/градина. 

4. Финализиране на периода за адаптации. 
Адаптацията е приключила след като детето е приело служителите, децата и средата. 
Възможно е при сутрешният прием, детето да протестира, но при влизане в групата 
се чувства комфортно. 



Симптомите за адаптираното дете са: 
1. Детето се разделя самостоятелно и в добро настроение с родителя/родителите, 
възрастните. 
2. По време на престоя в детската градина детето е спокойно. Може често да задава 
въпроси на учителя - „кога и дали” ще го вземат от детската градина, но това са 
въпроси, с които то очаква да бъде потвърдена неговата сигурност. 
3. По време на занимания и игри разказва спокойно за своите родители. 
4. При тръгване от детската градина разказва с удоволствие какво се е случило 

 
Персоналът  в детската градина: 

 
• Възприема детето като най-висша ценност; 
• Подкрепя, насърчава, поощрява и стимулира детето в цялостната му дейност и 
поведение; 
• Посреща и приема детето с положително настроение, вежливо, учтиво, като 
съсредоточава вниманието си главно към него. създава у детето усещане за сигурност и 
спокойствие; 
• Запознава се с детето, запознава децата помежду им; 
• Подготвя предварително средата в групата за игра и занимания по избор на децата; 
• Определя лично пространство, надписано за всяко дете - места на масите за хранене и 
обучение, легло, гардероб, като запознава децата и родителите с тях; 
• Запознава детето с обстановката и обяснява предназначението на отделните 
помещения, материали» пособия; 
•  Провежда организацията на учебния ден, като се съобразява с желанията на децата, 
потребностите им и осигурява разнообразие на дейности -образователни, възпитателни, 
почивка, игри и други основни и допълнителни форми на педагогическо 
взаимодействие; 
• Подкрепя и подпомага всяко дете, когато изпитва затруднения или несигурност; 
• За по-бърза адаптация на децата, при необходимост се допуска родител в групата за 
отделни моменти - на прием, закуска, обяд, приспиване на детето; 
• Не се допускат травми и наранявания, както от предмети, така и чрез агресивно 
поведение: хапане, удряне, блъскане, щипане и други физически форми на 
агресия между децата; 
• Подържа се спокойна и приятна атмосфера за децата от персонала, без напрежение; 
• Използва се цялата налична материално-техническа база - аудио-визуална техника, 
играчки, учебни и познавателни книжки за интересно, забавно и развиващо 
пребиваване на детето в детската градина; 
• Не се допуска грубост, тревоги, наказания, безразличие и безучастие при проблеми 
на децата: 
• Децата не се оставят без надзор, 
• На родителите се дава своевременно и ежедневно информация и консултиране за 
адаптирането; постиженията и поведението на детето; 
• Персоналът няма роля на майка, на баба. Те са служебни лица изпълняващи трудови 
задължения по длъжностна характеристика; спазват професионална етика и 
 отговорности произтичащи от длъжностите и съобразно със закона. 
Всяка адаптация изисква време. Продължителността на адаптацията зависи и от 
характера на детето, семейната обстановка, здравословното състояние, методите 
и подходите, които специалисти избират по своя преценка. 



 Екипът на ДГ “ Вяра „който с от квалифицирани специалисти, 
предприема дейност, 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 условия та на ДГ “Вяра" 
 
3.Свободен  график по време на престоя на детето в детската градина; 
 
4.Подкрепа на детето по отношение на навиците му през първоначалния етап на 
адаптация; 
 
5.В зависимост от адаптивната способност на детето, родителя 
може да престоява в детската група до постигане на желаното 
поведение и адаптация за безболезнен преход от семейната среда 
към условията на детската градина; 
6.През първия месец ежедневен мониторинг по отношение на здравето и  
психо-емоционалното състояние на детето; 
 
7.Провеждане на системни образователни мероприятия на педагозите и 
възпитателите с родителите; 

За успешната адаптация на детето към новите условията екипът на ДГ 
„Вяра“’ организира дейности като: 
• Провежда специални игри- занимания, насочени кьм 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: занималия, спалня и други/ 
• Подбира материали за родителите с консултативен характер 
и указателен характер. / 

Моделът на работа на ДГ „ Вяра' със семействата и децата в периода на адаптация 
от семейната среда към детската градина е предназначен за родителите, 
педагогически те и непедагогически специалисти, които работят е новопостъпили 
деца и деца в първа група па детската градина. За бърза и безболезнена адаптация 
в първа група е необходимо учители, помощник възпитатели и родители да 
работят в сътрудничество. Темповете на адаптацията са различни за всяко дете и 
затова е нужно да бъдем последователни, да вложим търпение и разбиране към 
детето. 
 
 
Настоящият модел е приет с решение на  Педагогическия съвет  -  Протокол № 6 \ 
14.09.2022г.  

 


