
 ДЕТСКА ГРАДИНА  №129    
 

„ПРИКАЗЕН  СВЯТ“ 
  

МИНИ – ПРОЕКТ ЗА  
УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 



ПЪРВА   ГРУПА „МЕЧО ПУХ“ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП: 
       ВИОЛЕТА ПЕТКОВА 

 ЯНА НИКОЛОВА 

ИМЕ НА ПРОЕКТА: 
 „Адаптацията на тригодишните деца към условията и дневния 

режим на детската градина“ 



ТЕМАТИЧНА  НАСОЧЕНОСТ:  
 
   Адаптацията трябва да  протече по най-безболезнен 

начин,развивайки детската личност и нейната автономия. 
 
  Да спомогне за развиване на уменията за общуване и за 

разширяване  социалния опит на детето, способността му да се 
ориентира в новата социална среда, от която зависят спокойствието 
и реализацията му в детската градина. 

 
 Овладяване на обобщени способи за дейност и тяхното приложение 

в различни ситуации,които са свързани с постижимите за възрастта 
компетентности. 
 

 Установяване на правила и тяхното спазване от децата в различните 
активности. 



ЦЕЛИ: 
 

 Утвърждаване на детската 
градина като желана, жизнена 
среда за децата. 

 
 Задоволяване на детските 

потребности от социални 
контакти и регулиране на 
отношенията с връстници  и 
възрастни. 



ЗАДАЧИ: 
 
 Да се създаде емоционален комфорт  за всяко дете 

за безпроблемно адаптиране към режима на ДГ. 
 
 Да се формират позитивни взаимоотношения и 

приятелство между децата в група  „Мечо Пух“. 
 

 Да се създаде в живота на детската група определени 
повтарящи се способи за работа8ритуале по 
посрещане,изпращане,лични празници и др./ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 

 Практически ситуации за запознаване на децата с утвърдените 
норми на поведение в ДГ и семейството.          
                                                                        Срок: м .Февруари 2019г. 

 
 

 Анкета с родителите на тема: „Ценности и приоритети в моето 
семейство“. 
                                                                       Срок: м .Октомври 2018г. 

 
 

 ”Коледни вълшебства”-активно участие на децата  при срещата им 
с добрия старец. 
                                                                       Срок: м. Декември 2018г. 



 Правилата в семейството -тренинг на тема: “Наказания -похвали“. 
                                                                                  Срок: м.Януари 2019г. 
 

 ”За тебе, мамо”- поздрав от децата на група „м. Пух” 
                                                                                  Срок: м. Март2019г. 

 
 Участие  организацията и провеждането на традиционната детска 

олимпиада и годишен концерт на детската градина. 
                                                                                   Срок: м.Май 2019г. 



 КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ: 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЗИТИВНА СРЕДА: 
 

 педагогически ситуации 
 анкети с родители 
 тренинг с родители 

 Кътове по интереси –  
- „Това е моят дом“ 
-  “Куклен кът“ 
- “Правила за поведение“ 



ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ: 
 
 
 
 
 
 
 
МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН ЕФЕКТ:  
 
 
 

 Да се осъзнае необходимостта от изграждане на позитивна  
среда в ДГ  за бързата адаптация на децата  към  условията и 
дневния режим на детската градина. 

 Възпитанието на децата -обща отговорност на възрастните. 




	 Детска градина  №129   ��„ПРИКАЗЕН  СВЯТ“� �МИНИ – ПРОЕКТ ЗА  УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА
	Първа   група „Мечо Пух“�Педагогически екип:�       Виолета Петкова� Яна Николова
	ТЕМАТИЧНА  НАСОЧЕНОСТ: ��
	ЦЕЛИ:�
	ЗАДАЧИ:�
	���������ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:
	Slide Number 7
	 КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ:��������ПОЗИТИВНА СРЕДА:�
	ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ:��������МУЛТИПЛИКАЦИОНЕН ЕФЕКТ: ���
	 

