
Как да помогнем на детето да се приспособи по-лесно към 

детската градина 

В градината детето разбира, че не е единствения център на вселената и свиква да се 

съобразява с нуждите и на другите хора около него. До този момент то е живяло в среда, 

която е задоволявала всичките му прищявки и винаги му е било обръщано специално 

вниание. Изведнъж се озовава в среда, където то е едно от многото други и специалното 

отношение вече го няма. Точно тук се появява и проблемът с трудната адаптация. 

Откъсването от дома, сигурността и удобството, и отиването на едно съвършено непознато 

за детето място, пълно с абсолютно непознати хора, далеч от родители и любими играчки. 

Има деца, за които това като че ли не представлява никакъв проблем. Те свикват 

изключително лесно и ходят с желание на градина. Истината е, че тези деца са 

изключителна рядкост. Много по- често се случва тежкия и мъчен сценарии, в който детето 

плаче сърцераздирателно, може дори да пищи и да се тръшка на земята. Раздялата става 

бавна и трудна за всички и скоро се превръща в същинска трагедия. Как да спестим тази 

трагедия и на децата си и на нас самите? 

Да подготвим детето за по-лесна адаптация 

Няколко месеца преди заветния ден може да започнете да му говорите за градината, 

да му обяснявате как децата там се събират заедно, за да си играят, че има лелички, които 

им свирят на акордеони, пеят весели песнички и всички се хранят заедно като едно много 

голямо семейство. 

Добре ще е още преди да пуснете детето на градина да му изградите режим, близък 

до този, който ще има там. Нека свикне с това да се храни всеки ден по едно и също време, 

да почива след обед, да става сутрин рано. Не е лоша идеята в последните месеци преди 

тръгването на детска градина да водите детето да си играе в или близо до двора на 

градината, в която сте го записали. Така ще има възможност да опознае отрано част от 

обстановката и ще започне да я свързва с приятни емоции. 

Може да му разказвате весели случки от вашето детство и забавленията, на които сте 

се радвали вие когато сте били малки и сте ходили на детска градина. Може дори да му 

покажете свои снимки от тези златни години (почти 100% е сигурно, че вашата майка пази 

такива снимки някъде в гардероба). Защо не си признаете пред него, че му завиждате за това 

което му предстои... Ако имате по-голямо дете, което вече ходи на градина, тогава може да 

помолите и него да му разкаже как минават дните там и колко е забавно. Така ще превърнете 

първия ден в градината в трепетно очаквано събитие, вместо някакво страшно наказание. 

Нека подготвим детето за предстоящата промяна постепенно 

Едно от сериозните притеснения на майките във връзка с тръгването на градина са 

честите настинки, които детето получава. Всяка майка е склонна да започне веднага да 

обвинява за това лошите условия и недоброто гледанена децата от възпитателките в 

градината. Истината за това обаче не е точно такава. Чисто и просто вашето дете досега се 

е намирало в едно изключително затворено общество. То контактува само с членовете на 



семейството и в най-добрия случай с още две- три други дечица пред блока, когато го 

извеждате на раходка. Неговата имунна сиситема е крайно неразвита в такава обстановка и 

когато навлезе в същинския живот и се сблъска с повече хора, всеки от който носи различни 

бактерии и вируси, неговият организъм се оказва неподготвен за отбрана. Детето на 

практика е абсолютно незащитено от всичките микроорганизми, които нормално виреят 

навсякъде. Това не е причина съвсем да го изолирате като го спрете да ходи на градина 

защото щяло да се разболее. 

Започнете закалителни процедури още от лятото. 

- Детето не трябва да се облича прекалено топло, хубаво е да го къпете с по-хладка водичка, 

задължително му осигурете и къпане в естествени водоеми, разходките сред природата 

събота и неделя значително ще укрепнат организма на детето. 

- Насърчавайте го да се движи, не го карайте да стои мирно, за да не падне и да не се удари. 

- Давайте му много плодове, особено ябълки- царицата на плодовете, нищо че би си 

"развалило" обяда. Ако се закиха или закашля не бързайте веднага да му давате лекарства. 

Подкрепете организма му с някои бабешки методи и му дайте шанс само да се справи с 

настинката. 

- Пускайте го да ходи босо. Това е масаж, който е почти незаменим при стимулацията на 

имунната сиситема. 

Изобщо предприемете активно отношение към предстоящата промяна. Не стойте 

безучастни и не чакайте като странични наблюдатели как ще реагира детето ви. Основната 

роля за по-бързата му адаптация трябва да изиграете вие. А когато дойде Денят може да 

купите торта и да отбележите събитието подобаващо - Вашето малко бебче се откъсва от 

вас, за да се учи да лети... 


