ДЕТСКА ГРАДИНА
„РАДОСТ”, СЕВЛИЕВО
Уважаеми родители, мили деца,
добре дошли при нас!

Детска градина „Радост“ гр. Севлиево е активен партньор
на родителите в процеса на възпитание и образование на децата.
На сайта на ДГ „Радост“, Севлиево - https://www.dgradost.org/priem-na-detza-v-dg е публикуван: „Механизъм за успешна
адаптация и плавен преход на детето от семейна среда към детската
градина“ и „Модел за работа със семействата и децата в периода на
адаптация от семейната среда към детската градина“. Молим, да се
запознаете с тези документи и с правилниците на детската градина https://www.dg-radost.org/upravlenie/pedagogicheski-savet/pravilnici/.
Ето някои неща, които можете да направите, преди да дойде
първият ден на Вашето дете в детската градина:

1. Говорете на Вашето дете за детската градина, разкажете му как
изглежда и му обяснете какво ще прави там. Можете да му кажете
например следното:
“Ти си вече достатъчно голям/голяма, за да можеш да ходиш на
детска градина. Там има много деца като тебе, разделени в различни
групи. Всяка група си има собствени помещения, в които играе,
занимава се и се храни, както и спалня, в която всички деца спят
следобеден сън. Децата от групата си имат две учителки, които се
грижат за тях, учат ги, играят с тях и им показват различни интересни
неща. Когато отидеш на градина, ще си имаш и свое шкафче, в което
ще си поставяш дрешките, обувките, чантата, някои играчки и други
неща. Там ще се запознаеш с много деца на твоята възраст, ще имаш с
кого да си играеш и може би ще се сприятелиш с някои от тях.”
Не казвайте: “За съжаление ние с тати нямаме време и ти ще трябва
да ходиш на детска градина”. Ако детето е чуло лоши неща за
градината от свои приятелчета, отделете време, за да си поговорите и
да успокоите страховете му. Говорете на детето с положително
отношение и спокоен, тих глас. Това ще му помогне да разбере, че то
ще ходи на хубаво място.
2. Отделете време и разгледайте заедно с детето календара (добре би
било той да е с картинки и големи цифри). Обяснете му, че то ще
ходи на градина 5 дни в седмицата, а в събота и неделя ще бъдете
отново заедно. Разкажете му какво ще правите Вие през Вашите 5
работни дни. Това ще му даде самочувствие, че е вече голямо и си
има своя “работа”.
3. Разкажете на детето за графика, който му предстои да изпълнява,
щом тръгне на детска градина: ставане рано, миене на зъбите,

обличане и приготвяне на чантата, отиване до градината, сутрешна
гимнастика, закуска с групата, занимания и игри, обяд, следобен сън,
занимания, следобедна закуска, игри, прибиране вкъщи. Така то ще
има ясна представа какво му предстои да върши.
4. Заведете детето да наблюдава как децата играят на дворните
площадки в неговата детска градина. Запознайте го с неговите
бъдещи учители. Поканете и някое дете, което е в същата група с
Вашето, за да си поиграят заедно.
5. Информирайте се. Научете повече за режима и програмата в
детската градина, за изискванията на учителките, за останалите деца в
групата и техните родители. Запознайте се с някои от тях и
поддържайте връзка – така ще можете да обсъждате много неща.
Четете книги и статии за развитието на детето в предучилищна
възраст. Колкото по-добре сте информирани, толкова по-голяма
подкрепа ще можете да дадете на своето дете.
6. През първите няколко месеца на вашето дете в детската градина не
спирайте да се интересувате от емоциите и преживяванията му там.
Когато отивате вечер да го прибирате, отделяйте по няколко минути,
за да поговорите с учителката как е минал денят му, какви са нейните
впечатления, забелязала ли е нещо нередно, как се е държало детето,
какви са нейните препоръки. Не бързайте да облечете и обуете детето
и да забързате за вкъщи. Тези няколко минути са много важни.
Отделяйте ги винаги, когато можете и когато учителката има
възможност да ви обърне специално внимание. Не чакайте
възникването на проблем, за да го направите. Така детските учителки
ще знаят, че Вие обръщате голямо внимание на тяхната работа и на
постиженията на детето и ще бъдат още по-старателни и внимателни.
Когато сте доволни или не от работата им, не се колебайте да им го

кажете! Нито пък ако нещо Ви безпокои. При нужда споделете
проблемите си с директора на детската градина. Така ще си изградите
традиции на съвместна работа и за в бъдеще.
7. По пътя за вкъщи, попитайте детето как е минал денят му и го
изслушайте внимателно. НАИСТИНА ГО СЛУШАЙТЕ! То има
много да Ви разказва. Независимо колко тежък е бил денят Ви в
работата, колко сте изморени, колко важни задачи има да свършите,
колко сметки имате да плащате, колко много неща са в главата Ви,
молим Ви - изслушайте детето внимателно. Само така можете да
разберете неговите чувства и преживявания. То Ви разкрива на драго
сърце своя детски свят, пуска Ви охотно в него и търси Вашето
партньорство. Не го разочаровайте. Има моменти, в които можете да
си позволите да го слушате и бегло, като само отговаряте с “Хм”,
“Да.”, “Колко хубаво!”, но времето, в което се прибирате заедно след
детската градина определено не е един от тях.
За да бъде щастливо детето в детската градина, то трябва да
бъде щастливо и вкъщи – да получава много любов, подкрепа,
внимание и разбиране от своите родители; да се говорят пред него
само положителни неща за децата и персонала в детската градина, а
проблемите да се разрешават без знанието на детето.
НА ДОБЪР ЧАС!
Контакти:
гр. Севлиево 5400, ул. ”Здравец” №1; тел. 0675/ 3-28-46; 8-90-02 email: zdg.radost@abv.bg; сайт: www.dg-radost.org
С гаранция за отлично партньорство:
Директор: Цанка Ненчева, телефон: 0884540520

