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        Адаптацията е строго индивидуален процес за всяко дете и за 

неговите родители. Цялостният процес трябва да се съпътства от редица 

специализирани дейности на екипа на детската градина, които да 

благоприятстват неговото протичане. 

Децата, които за пръв път попадат в среда, различна от семейната, се 

изправят пред големи предизвикателства: 

1. Изграждане на социални контакти с децата от групата; 

2. Изграждане на доверие към учителите, мед. сестри и  помощния 

персонал; 

3. Адаптиране към правилата и режима на детската градина. 

 

      По време на адаптационния период, детето обикновено 

преминава през три  емоционални фази : 

➢ Протест –  детето плаче, протестира, вкопчва се в родителя и 

не желае  да се раздели с него.  

➢ Отчаяние – детето спира да плаче и въпреки, че изглежда 

спокойно то отказва да контактува с персонала и децата. 

➢ Отхвърляне – при появата на родителя след по- продължителен 

престой, детето го посреща ядосано.  

 



       Екипът на ДГ№ 115 „Осми март”, който е от квалифицирани 

педагогически и медицински специалисти, предприема дейности, които 

подпомагат адаптацията на детето, а именно: 

 

➢ Предварителен разговор с родителите на новоприетите деца. 

Обсъждат се   индивидуалните навици и особености на всяко дете.  

 

➢ Запознаване на родителите с дневния режим, Правилник за 

дейността на   ДГ №115 „Осми март” и с организация на престоя на 

децата в детската ясла/градина. 

 

➢ Попълване на анкета от родителите, свързана с първоначална 

информация  за  детето относно неговите умения и предпочитания. 

                                                   

➢ Поетапен прием на децата в яслените групи с цел да бъде 

осигурено  активно наблюдение и опознаване  на новоприетите деца.  

 

➢ Плавна и постепенна адаптация, за да бъде намален емоционалният 

шок, който преживява детето от попадането в непозната среда. 

 

 Запознаване на децата с обстановката в ДГ №115 „Осми март”. 

Първите няколко дни служат за опознаване на заобикалящата ги средата, 

децата и персонала. При проява на тревожност, силен плач, агресивно 

поведение от страна на детето за кратък престой се допуска присъствието 

на родител, за да се избегнат негативните ефекти от емоционалния и  

психически стрес.  

 

➢ Подкрепа на детето по отношение на навиците му през 

първоначалния етап на адаптация. 

 

➢ Формиране на качества за социално поведение – включване в игри и 

установяване на контакт с другите деца от групата. 

 

Счита се, че детето е адаптирано към новата среда когато се разделя 

самостоятелно и спокойно с родителя. По време на престоя в ДГ  разговаря  

без притеснение за своите мама и татко. Възможно е при сутрешният 

прием, детето да протестира, но при влизане в групата се чувства 

комфортно. 

 

 

 

 

 



Препоръки към родителите:  
 
Предварително да  започнат подготовката на детето към 

изискванията на новата среда. 

Да формират у детето положителни нагласи, настроения и представи 

за детската ясла/градина, да  говорят с радост и насърчаване, като за 

специално място за забавления, игри, нови запознанства с други деца; 

• Раздялата в детската градина трябва да бъде кратка и 

насърчаваща 

детето.  

• Родителите своевременно и ежедневно да се информират и 

консултират за  

адаптирането, постиженията и поведението на детето и да споделят 

своите впечатления с персонала. 

• Да проявяват доверие към учителите /мед. сестри  в детската 

градина/ясла. 

• Да отговарят на необходимите изисквания и имат умения и 

подготовка да се грижат за малки деца.  

 

Моделът за адаптирането на детето при първоначалното му 

постъпване в ДГ №115 “Осми март“  е предназначен за родителите, 

медицинските и педагогически специалисти, които работят с деца в група 

на детска ясла и първа група в детската градина. 
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