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Мото: Взаимодействие Детска градина-семейство -2019-2020г  

1.Съвместно откриване и закриване на учебната година. 

 2.Участия в изложби, конкурси, концерти, изяви за децата извън детската градина.  

3.Подпомагане дейността в детското заведение- дарения, участия в инициативи за подобряване на 

МТБ, съдействие при решаване на планувани мероприятия. Активно участие в живота на децата в 

групата.  

4.Повишената отговорност на родителите за възпитанието на децата задължава взаимодействието 

между семейството между семейството и детската градина да бъде двустранно.  

Цел: Осигуряване на социална, познавателна и специална подготовка гарантираща комуникативна 

и действена компетентност на детето, чрез взаимодействие между детската градина и семейството. 

 Основни задачи:  

1. Да провокираме родителите за идеи и мероприятия свързани с възпитанието и образованието на 

децата в ДГ.  

2.Партньорски взаимоотношения с родителите на базата на взаимно разбиране, доверие и 

уважение.  

3.Взаимно познаване и разбирателство между ДГ и семейството за гарантиране на равен шанс на 

детето при постъпването му в училище.  

Септември: Да се проведе родителска среща с цел запознаване с новите образователни стандарти за 

предучилищно образование- Наредба №5 от 03.06.2017г.за предучилищното образование 

Правилник за В.Р-припомняне . Обогатяване на МТБ. 

 Октомври: Да се запознават родителите ежедневно в възпитателния и образователен процес в 

групата, чрез материали на обособените за целта места /табла и др./. Запознаване с темата 

„Поведенческите кризи в предучилищна възраст”- материали на таблото. Есенно почистване на 

площадката на групата „Да почистим с мама и татко”.  

Ноември:- Да се приобщят родителите, като партньори във възпитанието на децата, като участват в 

организирани мероприятия, изложби, базари и други. Запознаване с темата „Ролята на 

художествената литература за овладяване на родния език и развитието на речта на децата в 

подготвителна група” материали на таблото.  

Декември- Родителска среща- обсъждане на Коледните празници. Тържество на групата „Коледа”. 

Участие в коледен базар на родителите.  

Януари : Училище за родители тема „12 съвета към родителите на бъдещите първокласници”- 

материали на таблото. Анкета „Проучване готовността за училище”.  



Февруари: Провеждане на тематични дни и четения „Цветя за Левски”. Изготвяне на материали за 

таблото с участието на родителите. Подготовка за посрещане на Баба Марта-изработване на 

мартеници за изложба. 

 Март: Тържество за 3-ти март „Ден рожден на свободата”. Индивидуални разговори с родители за 

преодоляване на негативни стереотипи и даване на равен старт на децата в подготовката им за 

училище.  

Април:- Пролетно почистване „Мамо, тате хайде на работа”. Подготовка за изработване на 

великденска украса и участие в базар.  

Май:- Родителска среща „Как да подготвим детето за новата му „роля на ученик”. Изпращане 

„Тържество”. 
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