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П Л А Н 
ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 
на III подготвителна група „Смехорани“,  
ДГ 139 „Панорама“ - филиал 
за учебната 2019-2020 ГОДИНА 
 
Учители: Ангелина Бунова 

                Василка Георгиева 

 
 
Септември 2019 

1. Проект: „Добре дошли, Смехоранчета!“ – посрещане на децата 

от трета подготвителна  група по забавен и приятен начин, подаряване  на 

тематични подаръчета. 

2. Родителска среща -запознаване на родителите с  Правилник за 

вътрешния ред, представяне на Програмна система „Приказни пътечни“ 

за втора група, ДОС , допълнителни дейности, Програма за работа с 

родителите; избор на родителски актив. 

3.  Акция "Капачки за Бъдеще"  - участие на родители, деца и 

учители в благотворителната инициатива за събиране на пластмасови 

капачки – целогодишно. 

4. „Професиите на мама и на татко“ – представяне на 

професиите на родителите от тях самите пред децата от групата.  Участие 

на родителите в живота на детската градина и запознаване с професиите 

на възрастните хора- целогодишно. 

 
Октомври 2019 

1. Проект:“ Позитивни мисли за възпитанието!“-  оформяне на табло 

за родителите, на което ще се излагат съвети, цитати, мисли за 

възпитанието, обучението, децата, родителите и учителите. 

2. „Есенно дърво на пожеланията“- Оформяне на родителското табло на 

есенно дърво, на което родителите ще поставят есенни листа с 

пожелания към група “Смехорани“ за предстоящата учебна година. 
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3. "Да почистим" Панорама ", с госпожата, татко, мама!" 

Инициатива по почистване и облагородяване на двора на ДГ 139 

"Панорама" - филиал .  

 

 

Ноември 2019 

1. „Татко ме обича“- „Седмица на бащата“ - Национална кампания  

„Вкусно с тати“- приготвяне на ястие с татко или дядо и представяне 

на снимка във Фейсбук страницата на групата. Активизиране на 

съвместна дейност между мъжете в семейството и децата. 

„Моят Супер-герой“ – изготвяне на табло изработено от децата и 

връчване на грамоти на татковците. 

„Професията на тати“- представяне на професиите на татковците от 

самите тях пред децата. 

2. Проект:“ Позитивни мисли за възпитанието!“ 

Декември 2018 

1. „Дъга от усмивки“- празникът на приятелството. Тържество с малките 

смехоранчета и техните родители. 

2.  „Коледна  работилничка  за  родители и деца“ – провокиране на 

интерес и желание у родителите за съвместни дейности с децата в среда, 

извън домашната. Заедно да изработват експонати свързани с празници 

и обичаи. 

 

Януари 2020 

1. Проект:“ Позитивни мисли за възпитанието!“ 

   

Февруари 2020 

1. Работилница за родители :„Мартенички бели и червени“ - да 

провокира интерес и желание у родителите за съвместни дейности с 

децата в среда, извън домашната. Заедно да изработват експонати 

свързани с празници и обичаи. 
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2. Проект:“ Позитивни мисли за възпитанието!“ 

 

 

Март 2020 

 

1. Проект:“ Позитивни мисли за възпитанието!“ 

2. „На кафе с мама“-  организиране на събиране на майките и бабите от 

групата  

Април 2020 

 

1. Проект:“ Позитивни мисли за възпитанието!“ 

2.  „Великденска въртележка“ – отбелязване на празника Великден .Да 

се приобщят всички заедно да празнуват празника; предаване на 

традициите. 

3. „Великденска работилница“- боядисване на великденски яйца заедно с 

родители, деца и екипът на групата. 

Май 2020 

 

1. „Ние говорим немски език“- открита ситуация по немски език. 

 

Юни 2020 

1. Проект:“ Позитивни мисли за възпитанието!“ 

2. Проект: „Моето лято в буркан ‘‘ -   Проектът има за цел да стимулира 

у децата желание за споделяне и развиване на уменията за разказване. 

Активиране и извършване на съвместна дейност на родители и деца. 

 

 


