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Приложение към Годишен план; План за взаимодействие с родители; Дистанционна работа на ДГ 

„ Щастливо детство”с. Брест в условията на КОВИД- 19 през учебната 2022/2023г. ,ако е 

необходимо. 

 За обучителния процес  ще се търси връзка с родителите, на които ще се изпращат в 

електронен вариант ,образователни материали,презентации,аудио файлове. Ще се 

разпространяват електронни разработки на дидактични игри по различните 

образователни направления. С тяхна помощ чрез игрови  ситуации в къщи ще се 

развиват логическото мислене на децата,комуникациите ,творческите и физическите им 

умения . 

 

 Учителите от детската градина могат да отговарят на въпроси на родителите,да им 

отправят препоръки,да споделят идеи за изобразителна и приложна работа, да ги 

насочат към дидактични игри,образователни ресурси и допълнителни източници на 

информация. 

 

 

 Родителите ще се насърчават за участие на децата в конкурси за рисунки. 

 

 Провеждане на вътрешни конкурси в детската градина свързани с предстоящи празници: 

„ Коледа” ; „ Баба Марта” ; „ Великден” 

 

 Темите ще са свързани с Годишния план на детската градина и Планът за работа с 

родители. 

 

 За децата чиито родители не притежават електронни устройства или нямат 

необходимите знания и умения да работят с тях ,ще се включи непедагогическия 

персонал,който ще предоставя материалите до дома им,при спазване на необходимите 

противоепидемични мерки определени от МЗ. 

 

 

 

 



Тема и форма Срок за 

изпълнение 

Очаквани резултати 

„ Есенен 

карнавал“ 

Ноември  

2022г 

Съвместна работа на родители и деца в семейна 

среда  с цел развиване на  умения у 

компетентности чрез различни дейности 

 

„ Ден на 

християнското 

семейство“ 

Ноември 2022г Съвместна работа на родители и деца в семейна 

среда  с цел развиване на  умения у 

компетентности чрез различни дейности 

 

„ Работилница 

по Коледа“ 

Декември 

2022г 

Съвместна работа на родители и деца в семейна 

среда  с цел развиване на  умения у 

компетентности чрез различни дейности 

 

 

„ Коледари“ Декември 2022 Съвместна работа на родители и деца в семейна 

среда  с цел развиване на  умения у 

компетентности чрез различни дейности 

 

„ Коледен 

бал“ 

Декември 

2022г 

Съвместна работа на родители и деца в семейна 

среда  с цел развиване на  умения у 

компетентности чрез различни дейности. 

Споделяне на заучени песни и стихотворения от 

децата във затворената група на детската градина. 

 

 

„ Работилница 

за мартеници“ 

Март 2023г Съвместна работа на родители и деца в семейна 

среда  с цел развиване на  умения у 

компетентности чрез различни дейности 

 

„ Баба Марта 

бързала..“ 

Март 2023г Съвместна работа на родители и деца в семейна 

среда  с цел развиване на  умения у 

компетентности чрез различни дейности. 

Споделяне на заучени песни и стихотворения от 

децата във затворената група на детската градина. 

 

„На мама днес 

е празник“ 

Март 2023г Съвместна работа на родители и деца в семейна 

среда  с цел развиване на  умения у 

компетентности чрез различни дейности. 

Споделяне на заучени песни и стихотворения от 

децата във затворената група на детската градина. 

 

„ Моята 

зелена детска 

градина“ 

Март/април 

2023г 

Съвместна работа на родители и деца в семейна 

среда  с цел развиване на  умения у 

компетентности чрез различни дейности. 

„Седмица на 

четенето“ 

Април 2023г Съвместна работа на родители и деца в семейна 

среда  с цел развиване на  умения у 

компетентности чрез различни дейности. 

Споделяне на заучени песни и стихотворения от 

децата във затворената група на детската градина. 



 

„ Шарен 

Великден“ 

Април 2023г Съвместна работа на родители и деца в семейна 

среда  с цел развиване на  умения у 

компетентности чрез различни дейности. 

Споделяне на заучени песни и стихотворения от 

децата във затворената група на детската градина. 

 

„ Довиждане 

детска 

градина- 

Здравей първи 

клас“ 

Май 2023г Съвместна работа на родители и деца в семейна 

среда  с цел развиване на  умения у 

компетентности чрез различни дейности. 

Споделяне на заучени песни и стихотворения от 

децата във затворената група на детската градина. 

 

 

 

 

 

 

 


