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ПЛАН  

ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ  
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І. ЦЕЛ: Да се стимулира съвместната дейност на родителите с децата и учителите 

за активно участие в живота на детската градина като условие за качествен 
образователен процес в условията на взаимно сътрудничество. 

ІІ. ЗАДАЧИ: 

1. Да се усъвършенства взаимодействието между семейството и  учителите чрез 

предлагане на  модели на сътрудничество, съобразени с възрастовите особености 

на децата, културния и образователен ценз на родителите. 

2. Изграждане на ролята на активен партньор на родителя чрез целенасочено 

взаимодействие в триадата учител – родител – дете. 

3. Да се осигури единен подход в разкриването на обкръжаващия го детето свят и 

постоянен обмен на информация за цялостното развитие на детето, за неговите 

интереси, потребности и поведение. 

4. Инициативата „Учител за един ден“ да продължи да бъде връзката на  ДГ със 

семейството, която ще установи сътрудничество и взаимодействие, подчинени на 

отвореността на детската градина отвътре навън. 
 

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Да се установи роля на семейството в реална инициативна страна на 

взаимодействието чрез непрекъснато повишаване на педагогическата си култура. 

2.Да се облекчи адаптацията при прехода от домашна обстановка към условията в 

детската градина. 

3. Да се формират и развиват общности със споделени ценности и общи цели, в 
които децата се чувстват по-уверени. 

ІV. ДЕЙНОСТИ 

Срок за 
реализация 

Тематичен обхват форма Отговорност 
за изпълнение 

Септември 
2022 г. 

Организационна родителска среща Родителска среща Всички групи 
Световен ден на сърцето - ,,Използвай 
сърцето си“- 29.09.2022 г. 

Четене на приказки за 
сърцето: ,,Приказка за 
изгубеното сърце“  
,,Приказка за най – 
красивото сърце“- 
гост родител 

 
ПГ „Мечо“ 

Октомври 
2022 г. 

Четене на литературни произведения от 
родител 

Посещение на 
родители в групата 

І група 
„Маргаритка“ 
 
 
 
 

„Учител за един ден“ Посещение на 
желаещи родители в 
групата 

„ За животните с любов“ „Посещение на 
столичния зоопарк 
съвместно с родители 
и деца 

 
 
І група „Черешка“ 



Работилница за деца и родители Изработване на 
лапарело със снимки 
на герой от любима 
приказка в групата и 
оформяне на кът с 
техните 
произведения 

„Червенобузи юначета“ - рецитал, 
посветен на здравето и хигиената 

Рецитал пред 
родители 

ІІ група „Бонбон“ 

Моят безопасен път до ДГ  Разходка с родители ІІ група „Малина“ 
„Магията на есенните багри“ – творчески 
дейности с природни материали 

Ангажиране на 
родителите заедно с 
децата да подберат 
материали 

ІІІ група „Детелина“ 

Чистотата е здраве – беседа Беседа с родители 
 

ІІІ група „Тигър“ 

Ден на Анимацията – 28.09.2022 г.  Изложба на детски 
рисунки, изработени 
в къщи 

,,Музиката – вълшебство и емоция“; 
,,Картичка от сърце“ 

Изработване на 
картички 

 
 
 

ПГ „Мечо“ 
 

Седмица на четенето Подаряване и размяна 
на книги; четене на 
приказки от по – 
големи деца или 
родители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноември  
2022 г. 

„Мъдри приказки за деца и родители“ Тематична 
родителска среща 

Всички групи 

Четене и възприемане на приказки и 
стихотворения. Наизустяване на кратко 
стихотворение според възможностите на 
децата. 

Работа в ДГ и у дома І група 
„Маргаритка“ 

Седмица на бащата Посещение на 
татковци в групата с 
четене на приказка 

І група „Черешка“ 

Световен ден за здравословно хранене „С мама готвим най-
добре –приготвяне на 
плодова салата в 
семейна среда и 
изложба чрез 
снимков материал на 
взаимодействието“ 

Европейския ден на здравословното 
хранене  

приготвяне на 
специалитети от 
плодове, съвместно с 
родители в ДГ 

 
 
 
ІІ група „Бонбон“ 
 21 ноември - Ден на християнското 

семейство  
посещение на куклен 
театър, съвместно 
деца - родители - 
учители 

16 ноември – Колективна изработка на 
Дървото на доброто от естествени 
материали и цветна хартия 

Съвместно с 
родителите 

ІІ група „Малина“ 

реализиране на проект „Предай 
нататък“ по повод Световния ден на 
добротата - деца и родители в помощ на 
възрастни и връстници 

Дейности с родители ІІІ група „Детелина“ 



8.11. Здравословното хранене. 
 

Изработване на 
сандвичи с родители 
 

ІІІ група „Тигър“ 

30.11. Отбелязване ден на 
толерантността 

Тематичен рецитал 
пред родители 

,,Азбука на будителите“ Тържество по случай -
1 ноември ,,Ден на 
будителите“ 

 
 
 
 
 
 
ПГ „Мечо“ 
 

,,Здравето – наша отговорност“ Изработване на 
тематичен лапбук 
съвместно с 
родителите 

,,Еднакви и различни, но винаги заедно“ Изложба/ 
Презентация 
,,Правата на детето“ 

Декември 
2022 г. 

-“Коледна елха”- четене, наизустяване на 
малки стихчета и римушки. 

Работа у дома и в ДГ 
Изпращане на 
видеоматериали, 
споделяне 

І група 
„Маргаритка“ 

Бъдни вечер Пресъздаване на 
традицията в групата 
с участието на 
родителите 

І група „Черешка“ 

„Коледен приказен карнавал“ съвместно с 
родителите да 
подготвим 
карнавалните 
костюми. Всеки герой 
от приказка да се 
представи с кратък 
монолог (3 минути). 
За награди децата ще 
получат коледни 
лакомства. 

ІІ група „Бонбон“ 

Бъдни вечер и Коледа  пресъздаване на 
основни традиции, 
съвместно с баби от 
групата 

ІІ група „Малина“ 

тържество „Ледената къщичка“ Тържество пред 
родители 

ІІІ група „Детелина“ 

Никулден тържество ІІІ група „Тигър“ 
,,Бъдни вечер “ Пресъздаване на  

обичаи и традиции с 
помощта на 
родителския актив 

 
 
ПГ „Мечо“ 
 

,,Седмица на супер татко; дядо; вуйчо; 
чичо; батко“ 

Изработване на 
колажи у дома 

 

 
 
 
 
 
 
 

Куклен театър на маса и зад параван с 
помощ от родител. 

Дейности в ДГ с 
участие на желаещи 
родители 

І група 
„Маргаритка“ 

Международен ден на думата 
„Благодаря“ 

Изработка на 
картичка в семейна 
среда с участието на 
родителите и 
оформяне на кът в 
групата с картички 

І група „Черешка“ 



Януари  
2023 г. 

21 януари - отбелязване на Бабинден  оцветяване на 
картинки за 
оцветяване на бабите 

ІІ група „Бонбон“ 

11 януари - Отбелязване на 
Международния ден на думата 
„Благодаря!“  

видеопоздрав от 
децата за родителите 
с тематично 
стихотворение 

ІІ група „Малина“ 

„Поздрав за баба“ -Бабинден и 
Международен ден на прегръдката 

Снимков материал- 
изложба 

ІІІ група „Детелина“ 

„Благодаря“ Поетичен рецитал 
пред родители 

Игра – „Викай! Шепни! Замълчи!“ За развитие на 
умения за артистично 
изразяване 

ІІІ група „Тигър“ 

,,Вълшебни думи“ Идейни семейни 
проекти и тяхното 
презентиране по 
темата - картички – 
послания за най – 
учтивия ден 

 
 
 
 
 
ПГ „Мечо“ 

,,Прегръдка за баба“ Поздравителен адрес 
към бабите и 
тематично 
отбелязване ,,Ден на 
прегръдката“- 
видеоматериал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февруари 
2023 г. 

„Гаранция: щастливо детство“ Тематична 
родителска среща 

Всички групи 

“Моя страна—Родино мила” 
 

Дейности в ДГ и у 
дома- възприемане и 
заучаване на 
стихотворения и 
песнички с активната 
помощ от страна на 
родителите. 
Изработване на 
знаменца от 
родителите и 
организиране на 
изложба. 

І група 
„Маргаритка“ 

Работилница за деца и родители Изработване на 
мисловна карта – 
сезони, чрез рисуване 
или апликиране в 
групата и изложба на 
мисловните карти 

І група „Черешка“ 

 Кръгла маса  С родители ІІ група „Бонбон“ 
Провеждане на допълнителна 
родителска среща с акцент върху 
приобщаващото образование и с 
участието на ресурсен учител 

Родители-учители ІІ група „Малина“ 

Цвете за Левски Дейности съвместно с 
родители 

ІІІ група „Тигър“ 

,,С Апостола в сърцето“ Тематичен рецитал – 
тържество 

ПГ „Мечо“ 

 „За тебе, мамо!“ – поетичен рецитал 
 

Посещение на 
родител в групата 

І група 
„Маргаритка“ 



 
 
 
Март  
2023 г. 

Изработване на покани и поздравителни 
картички по повод предстоящия 
рецитал. 

Родителски актив на 
групата 

І група 
„Маргаритка“ 

1 март Спазване на 
традициите и 
подаряване на 
мартеница по 
инициатива на 
родителите 

І група „Черешка“ 

8 март изработване на 
картички като 
подарък за Деня на 
майките 

ІІ група „Бонбон“ 

„Добре дошла, Бабо Марто!“ –  изработване на 
мартенички 
съвместно с 
родителите; 
запознаване на 
децата с легендата за 
мартеничката 

ІІ група „Малина“ 

„С обич за мама“  
 

Сутрешен поздрав 
към майките 

ІІІ група „Детелина“ 

„И баба знае“ 
 

Песни за баба. На баба 
с любов 

ІІІ група „Тигър“ 

,,Картичка за мама“ Участие в 
националния конкурс 
на изд. „Просвета“ 
,,Картичка за мама“ 

 
 
 
 
 
 
ПГ „Мечо“ 
 

,,Заедно е по – весело“ Отбелязване 
международния ден 
на театъра и 
включване на 
семействата в 
инициативата с 
посещение на 
театрална постановка 
извън ДГ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Април 
2023 г. 

” Маргаритката позната - приемане име 
на групата “ 
 

Участие в кулинарна 
изложба 
 

І група 
„Маргаритка“ 

Международен ден на детската книга- 
„Подарявам от сърце“ 

обогатяване на 
детския кът в групата 
по инициатива на 
родителите  

І група „Черешка“ 

Великден  боядисване на яйца от 
деца и родители 

 
 
ІІ група „Бонбон“ „Драматизация на приказки“ Тържество пред 

родители 
„Приказката - ключ към щастливото 
детство“ 

анкета 

„Седмица на детската книга“  
 
 
 

 

рецитал от децата 
към децата на 
детската градина, 
родители и учители 

ІІ група „Малина“ 

„Прочети ми пак“ във връзка с 
Международния ден на детската книга  

Четене на подходящи 
текстове от желаещи 
родители 

 
 
 



„Великденски вълшебства“ 
 

 

Творчески дейности с 
нестандартни 
материали съвместно 
с родители 

 
ІІІ група „Детелина“ 

Прочети ми пак… Гостуващи родители  ІІІ група „Тигър“ 
,,Четем с мама и татко книгите от 
тяхното детство“ 

Включване на 
семействата в 
голямото четене и 
разказване на 
любими детски 
художествени 
произведения в 
,,Седмица на детската 
книга“ 

ПГ „Мечо“ 

Май 2023 г. Организиране на посещение на 
постановка в Държавен куклен театър  

Посещение заедно със 
семействата на 
децата 

І група 
„Маргаритка“ 

Моята група си има име – приемане на 
името на групата с участието на родители 
и деца 

Пряко участие на 
родителите и 
родителския актив в 
подготовка за 
празника 

 
І група „Черешка“ 

 „Весели хвърчила“ 
 

Съвместно с родители ІІ група „Бонбон“ 

Посещение на куклен театър с децата и 
родителите на групата 

Учители-деца-
родители 

ІІ група „Малина“ 

„На пътя животът е с предимство“ Съвместни дейности 
в Северен парк с 
родители 

ІІІ група „Детелина“ 

1 май- Труда краси човека Изложба на снимков 
материал от 
дейности, 
извършвани с 
родителите у дома  

ІІІ група „Тигър“ 

,,Довиждане, детска градина! Здравей, 
първи клас!“ 

Тържество пред 
родители 

ПГ „Мечо“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


