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ПЛАН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

НА ГРУПА „МОРЯЧЕ” 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 

 

ЦЕЛ: Създаване на успешна комуникация и добро взаимодействие между семейство 

и детска градина с цел успешната адаптация на децата към живота в групата, както и 

откриване и стимулиране на силните страни на характера и способностите на децата. 

ЗАДАЧИ:  

1.Повишаване интереса на родителите относно поведението и развитието на детето в 

групата. 

2.Осъществяване на добри практики и съвременни форми на взаимодействие, в които 

активно да се включват и родителите. 

3.Изграждане на доверие, уважение и разбирателство между родители и учители. 

 

 

месец дейност 
септември -Родителска среща- обсъждане на 

способи  и начини за по-бързо и лесно 

адаптиране на децата в детската градина. 

Идеи за обогатяване на МТБ. Беседа 

изнесена от мед. сестра на тема: 

„Адекватно обличане на децата според 

сезона” 

-Есенно почистване на двора на ДГ и 

пребоядисване на вътрешните помещения 

съвместно с родителите на децата от 

всички възрастови групи 

октомври -Ежедневно запознаване на родителите с 

възпитателния и образователен процес, 

чрез материали изложени  на работните 

табла в групата и интернет групите. 

-Конкурс „Най-вкусен сладкиш с тиква” 

(31.10.2020г.-Хелоуин) 

ноември -Родителска среща- представяне на 
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резултатите от входяща диагностика. 

-Посещение на местната църква -

(21.11.2020г. -Ден на християнското 

семейство) 

-„Зрънце любов за врабчетата”- поставяне 

на хранилки за птички в двора на детската 

градина съвместно с родителите. 

декември -Коледна работилничка за изработване на 

коледни играчки, картички и различни 

украси съвместно с родителите. 

-Ден на бащата (26.12) –„Татко разказва за 

своята професия” 

януари -Зимни игри на открито (при подходящо 

време) –състезание с шейни, конкурс за 

най-атрактивен снежен човек. 

-Ден на здравословното хранене (24.01) 

-„На чай и бисквитки” –дискусии и 

обсъждания на актуални теми засягащи 

развитието, възпитанието и обучението на 

децата в групата. 

февруари -Провеждане на тематични дни и четения 

„Цветя за Левски”, изготвяне на 

тематични материали за таблото 

съвместно с родителите. 

-Мартенска работилница за изработване 

на мартеници и подготовка за посрещане 

на празника. 

март -„Да поиграем с мама” – състезателни 

игри организирани от аниматор за 

отбелязване  на празника Осми март. 

април -Родителска среща 

-Мамо, тате хайде на работа” – подготовка 

на био градинката и двора на детската 

градина. 

-Великденска работилничка- изработване 

на великденски сувенири за подпомагане 

на ежегодно провеждания великденски 

базар. 

-„Прочети ми приказка” -мама, тати, баба, 

дядо (23.04.2021г. -Световен ден на 

книгата ). 

май -Спортен празник 

-Родителска среща –представяне на 

резултатите от изходящата диагностика. 
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ПЛАН ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА  

ГРУПА „МОРЯЧЕ” 

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

 
ЦЕЛ: Създаване на успешна комуникация и добро взаимодействие между семейство и 

детска градина. 

 

ЗАДАЧИ: 

 1.Да работим за постигане на споделена отговорност за развитието на децата. 

2.Да провокираме родителите за идеи и мероприятия, свързани с възпитанието и 

обучението на децата. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1.Работещо партньорство в интерес на децата и тяхното развитие. 

2.Взаимно познаване и разбирателство между детска градина и семейство. 

 

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ: 

СЕПТЕМВРИ- Запознаване с правилници и графици на детската градина. Идеи 

за обогатяване на МТБ. Беседа изнесена от мед. Сестра на тема: „Адекватно 

обличане на децата според сезона“.  

НОЕМВРИ- Представяне на резултатите от входяща диагностика. 

АПРИЛ- Обсъждане на текущи проблеми и въпроси засягащи групата. 

МАЙ- Представяне на резултатите от изходящата диагностика. 
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ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКЕТИ С 

РОДИТЕЛИТЕ ОТ ГРУПА „МОРЯЧЕ” ЗА 

УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

 

ЦЕЛ: Да се установи  какви са нагласите и потребностите на родителите по отношение 

редовното посещаване на детската градина от децата им. 

ЗАДАЧИ: 

1.Събиране на информация за живота, навиците и уменията на детето вкъщи. 

2.Установяване степента на ефективност от проведени мероприятия и дейности. 

3.Създаване на по-добра среда за обучение и възпитание на децата. 

 

ГРАФИК: В началото и в края на учебната година. 

 

 

Предложените дейности и мероприятия ще се провеждат 

съвместно с родителите при възможност 

след отмяна на пандемичната обстановка. 

В условията на COVID – 19 ще се използват сайта на ДГ, 

фейсбук профил на ДГ и фейсбук групата на ДГ 

за поддържане на комуникация и запознаване 

на родителите с живота в ДГ. 
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