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Изпращането на детето в детска градина може да е изключително травмиращ 

процес както за него, така и за родителите му. Често те се оказват неподготвени 

за тази стъпка. Изведнъж се сблъскват с проблеми, тревоги и ситуации за които 

не са и подозирали. Възникват недоразумения между тях и възпитателите, а 

гледната точка на детето понякога остава неразбрана от никого. Резултатът е 

месеци плач, скандали, обвинения и страх. Изправени пред тежката дилема дали 

да спрат детето, или да го водят и то да страда, родителите търсят помощ и 

най-вече причини. Но може ли всичко това да се случи по-рано, по-лесно, по-

безболезнено? Може ли детето и семейството да се подготвят за тази стъпка 

още от началото на лятото? 

 

Необходимост от механизма за успешна адаптация и плавен преход на 

детето от семейна среда към детската градина 

 

Този етап от развитието не бива да се подценява с предложението, че в следващите 

години детската личност ще компенсира това, което е пропуснала. Предучилищната 

възраст е период на цялостно развитие на детската личност, емоционална, психическа, 

социална, когнитивна и речево, чрез овладяване и усъвършенстване на специфични и 

ефективни подходи на учене, в контекста на оптимално възпитателно 

взаимодействие на учителите с представителите на семейната общност в детската 

градина.  

Основни преживявания, които съпровождат детето при осъществяване на този 

период са страх и тревога. Една от драмите на днешното време е масовото усещане за 

отчужденост и враждебност на социалната среда. 

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 или детска градина. 

Все повече е необходимо да се търсят механизми, чрез които да се преодолеят до 

максимум негативните преживявания на деца, постъпващи в детската градина.  

Екипът на ДГ№158,,Зора‘‘ въвежда настоящият механизъм, за да се преодолеят 

негативните преживявания на детето и родителя при постъпването в детската 

градина.. 

До скоро се смяташе, че за приспособяването имат значение само емоциите и е 

достатъчно на детето да му е весело и приятно, за да се приспособи бързо и леко към 

промените в условията на средата. 



 

 

 

Оказва се обаче, че на първо място в този процес на приспособяване имат значение 

познавателните процеси. 

 В старата среда детето познава всичко наоколо и се чувства спокойно и 

сигурно.  

 Новото е неизвестно и това плаши детето, почти като всеки човек се плаши от 

непознатото.  

 Именно страхът го кара да плаче, но и дори да плаче, детето не престава да се 

измъчва т.е. има нарушения в емоционалното си състояние.  

Понякога дори само едно късче от близкото и познатото може да бъде спасително за 

детето и да му помага в трудния период на адаптиране и плавен преход. 

Това може да бъде любима играчка, снимка на близък, дрешка, одеалце или дори 

една кърпичка. “Кърпичката ми миришеше на у дома!“-казва детето. Такъв е 

смисълът и на посещенията на родителите/настойниците в детската градина.  

 

Механизъм за успешна адаптация и плавен преход на детето от 

семейството към детската градина 

 

I. Цели на механизма 

1.Обща цел:  

Осигуряване на цялостно развитие на детската личност (физическо, емоционално, 

социално, когнитивно и речево) чрез прилагане на ефективни мерки за осигуряване на 

плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и чрез овладяване и 

усъвършенстване на взаимодействието на учителите с представителите на семейната 

общност в детската градина.  

 

2.Конкретни цели:  

 Изграждане на семейна общност в рамките на детската градина;  

 Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда 

 Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на 

детето от семейната среда към детската градина 

  Споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност  

 



 

 

II. Очакван резултат от приемането на механизма в ДГ№ 158 ,, Зора ‘‘ 

 Действащ модел/механизъм за взаимодействие между детската градина и семейната 

общност в детската градина, които да осигурят условия за цялостно развитие на 

детската личност и плавен преход от семейната среда към детската градина, при 

постъпване на детето в първа група и новоприети деца 

  Изградена семейна общност в рамките на ДГ№158 ,, Зора‘‘, гарантираща 

подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна и интерактивна среда и 

съпричастност към детската градина. 

 

Подготовка за детска ясла/ детска градина: 

 Подгответе детето и му създайте позитивна нагласа за детската ясла/ детската 

градина. За да подготвите детето си, преди всичко трябва да му разкажете за това, което 

ще му предстои. Говоренето за това, какво го очаква, съобразено с евентуалните му 

страхове, улеснява първите му стъпки. Помогнете на детето си 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 татко ходят на 

работа, а неговата работа е да посещава детска ясла/градина и да играе с децата. 

Изключително важно за безболезнената адаптация на Вашето дете е 

предварителната подготовка в семейството. 

  Несигурността на родителя може да повлияе на отношението на детето към 

детското заведение. Разберете дали имате някакви страхове и негативни преживявания, 

свързани с детската ясла/градина или Вие самите се притеснявате от това, че се 

отделяте от детето си. Децата са сензитивни и ако Вие сте тревожни, то тогава тази 

тревожност несъзнавано се прехвърля и върху тях.  

 Отделете достатъчно време сутрин преди тръгването към детска ясла/градина. 

Препоръчително е да се отдели достатъчно време, за да не се чувства детето 

припряно, периодът на подготовка преди тръгването за детска ясла/градина 

трябва да е приятен както за Вас, така и за Вашето дете.  

 На детето трябва да бъде обяснено след кое събитие от деня ще го вземат /след като 

то се наобядва или след като се наспи/. Така детето няма да е тревожно, кога и дали 

ще го вземат, и ще очаква събитието.  



 

 

 Не променяйте правилата, които сте въвели при раздяла. Детето има нужда от 

твърди граници и правила, за да се адаптира бързо. По този начин то се чувства сигурно 

и спокойно.  

 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 оставя 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.  

 Започнете подготовката на детето към изискванията на новата среда. Да се 

формират у детето положителни нагласи, настроения и представи за детската градина. 

Да се говори за детската градина с радост и насърчаване, като за специално място за 

децата.  

 Може да посещава в началото (1-2 седмици) само определени моменти от 

дневната организация за 1 час, постепенно времето да се увеличава и да се включват 

нови моменти.  

 Целодневният престой да е по-кратък за детето в период на адаптация. Да 

наблюдава предварително и за кратко игрите на другите деца в групата и на 

двора.  

 Да е приучено да ползва гърне и /или тоалетна.  

 Да има елементарни умения да държи лъжица. Да консумира разнообразно 

приготвена храна в трикомпонентно обедно меню. 

  Ползването на биберон да се преустанови поради липса на необходимите хигиенни 

условия за биберон в детската градина.  

 Ползването на памперс е до 1,6 годишна възраст.  

 

 



 

 

Първи стъпки в детска ясла/ детска градина. 

 Препоръчително е раздялата с мама или татко да бъде бърза и кратка, дори 

детето да започне да плаче и да Ви моли да се върнете  

– не отстъпвайте, в противен случай това ще е неговата стратегия и занапред ще 

реагира по същия начин, за да задържи Вашето внимание и да отстъпите, така 

както сте го направили през първия ден.  

 Когато сте вече в детската ясла/градина, кажете на своето дете, че ще остане за да 

играе с други деца и ще го вземете по-късно. Можете да опишете деня, който го 

очаква. Детето трябва да знае, че ще остане в детската градина без Вас. Прегърнете го и 

преди да си тръгнете, помахайте с ръка за „довиждане“.  

 Ако детето има любими предмети у дома, може да ги вземе със себе си в детската 

ясла/ градина, това ще бъде в негова помощ при раздялата (нещо, което му напомня за 

вкъщи).  

 Осъществявайте ежедневен контакт с медицинските сестри/учителите относно това, 

как се справя детето с новата обстановка. Важно е да се изгради взаимно доверие 

между служители и родители.  

 Препоръчително е целодневния престой на детето да е по-кратък, като в 

първите няколко дни да бъде до обяд (индивидуално за всяко дете).  

 След като вземете Вашето дете от детска ясла/градина, детето може да бъде 

превъзбудено и да изисква повече внимание. Това е нормален начин да се освободи 

от напрежението, причинено от промените в живота му.  

 

Прибиране от детска ясла/градина 

 Създайте си семеен ритуал около воденето и вземането от детска ясла/градина. 

Прибирайки се от детска ясла/градина си създайте ритуал. Това може да бъде 

разходка в парка, игра на площадката, разказване на приказка, пеене на 

песничка, нещо, което доставя удоволствие на детето. Зареждането от положителни 

емоции е от голямо значение за успешната адаптация.  

 



 

 

 При деца с трудна адаптация към детска ясла/ градина, могат да 

бъдат извършени следните стъпки 

 с присъствието на родител: 

Първи стъпки в детска ясла/градина с присъствието на родител: 

 

 Родителят посещава заедно с детето си детска ясла/ градина през първите три 

дни.  

 Престоят трябва да е съобразен с режимния момент на децата, след сутрешната 

закуска. Първите няколко дни служат за опознаване на средата, децата и 

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

постепенно детето бъде оставяно в занималнята.  

 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/ медицинската сестра на групата, който от своя страна информира 

ръководството на ДГ. (препоръчително е посещенията да бъдат във 

времето за свободна игра).  

  За престоя в детската градина, родителят е необходимо да спазва Правилата на 

ДГ във връзка с епидемичната обстановка.   

 По време на престоя си, детето се развежда от служител на детската 

ясла/градина из пространството, като му се представят децата, предлагат му се 

занимания и игри.  

 Родителят посещава яслата или градината заедно с детето, ако е възможно 

винаги по едно и също време на деня, след това заедно се прибират у дома.  

 Определя се една фигура / учител/сестра /, която да отговаря за адаптацията на 

даденото дете, като се доближава внимателно до него, без да му оказва натиск 

или като му предложи да играят заедно – тримата, заедно с родителя.  

 Тя наблюдава взаимодействието родител-дете и поведението на детето, старае 

се да спечели неговото доверие, да предложи и открие любими игри и 

дейности. 



 

 

 В тази ситуация е важно тясно прикрепената фигура (учителката/ сестрата), да 

действа по доста пасивен начин, задължително е по никакъв начин да не тласка 

детето да се отдалечи от родителя, да приема, че детето иска да бъде близо до 

родителя, да обръща внимание на детето, като остава на заден план, а на 

преден родителя. 

 Раздяла с родител 

 

 Ако детето има любими предмети у дома, може да ги вземе със себе си в 

детската ясла/ градина, това ще бъде в негова помощ при раздялата (нещо, 

което му напомня за вкъщи.  

 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.  

 Родителят остава наблизо и се връща пак в групата не по-късно от 30 минути от 

сбогуването. Задачата на учителя е да подкрепя детето по време на тази 

раздяла, например да се сбогуват заедно с родителя, да обяснят, че 

родителят ще се върне, да успокои детето и да насочи вниманието му  към 

игрите и децата. 

 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 с 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  



 

 

Финализиране на периода за адаптация 

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. Служителят, подкрепящ детето по 

време на неговата адаптация не е необходимо да присъства в дневните грижи, но 

е на разположение, ако детето има нужда от него. 

  

Настоящият адаптационен модел представлява допълнителна възможност 

за образователно развитие, за създаване на условия за адаптация, където 

детската личност да разгърне пълния си потенциал в детската градина. 

Ориентиран е към деца, на които им предстои постъпване в яслата и първа група, 

особено ако не са ги посещавали.  

Учителите/сестрите помагат на ново постъпващите деца да се привържат и да създадат 

устойчив емоционален контакт с човек, различен от майката или отглеждащият го 

възрастен.  

 

 

 

Съгласувано с Председател                                                                     

 на Обществения съвет  към ДГ№158,,Зора“      :    ………………… 

                                                                                    / Виолина Вулева /           

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Съгласувано с Председател на  

СО  към СБУ  към  ДГ№158,,Зора“ …………………………. 

                                                                    / Росица Евгениева /                              

 


