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ТЕМАТИЧЕН ПЛАН  
ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ  

ДГ» ИЗВОРЧЕ», С. КАБИЛЕ  

ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА 

 
 

  

№ Тема Форма на 

организация 

Месец Участници 

1 - Запознаване родителите с 

педагогическата работа за уч. 

2022/2023 г. и информация за 

програмна система, седмично 

разпределение, организация на 

учебния ден, очаквани 

резултати и учебни помагала;  

 - Правилника за дейността и 

вътрешния ред и дейностите  в 

условията на COVID-19; 

- Избор на родителски актив; 

 

 

 

 

Родителски срещи 

 

 

 

 

М. 09. 

 

 

 

 

Директор, 

учители, мед. 

сестри 

2 Откриване на новата учебна 

година 2022/2023 

Всички групи М.09. Учители 

3 Оформяне на родителски 

кътове, информационни табла 

за родители 

Тематични 

рубрики 

постоянен Учители, мед. 

сестри 

4 „ Училище за родители“  - 

подпомагане адаптацията на 

децата от яслена възраст и 

първа група  и техните 

родители при прехода от дома 

към детската градина 

Беседи, 

разговори, 

дискусии 

М. 09. Родители, 

учители, мед. 

сестри 

5 Обогатяване къта с актуална Информационно Постоянен Мед. сестра 
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здравна информация – 

хигиенни навици, правила и 

мерки за предпазване от 

COVID-19 

табло 

6 Индивидуални срещи, беседи, 

консултации – онлайн срещи, 

електронна поща, форми на 

отдалечена информация 

Всички групи Постоянен Родители, 

учители, мед. 

сестри 

7 Изложби на детското 

творчество свързани с 

празничния календар и 

сезонните промени 

Всички групи Постоянен Учители, мед. 

сестри 

8 Хигиенните навици на децата в 

условията на Ковид-19 

Всички групи X.2022г Родители, 

учители, мед. 

сестри 

9 Европейска седмица на 

кодирането 

Всички групи X.2022г Учители 

10 Богатствата на есента – 

изработване на  изделия от 

природни материали с деца и 

родители, 

Всички групи, 

изложба 

X.2022г. Родители, 

учители, мед. 

сестри 

11 „ Да зарадваме баба и дядо“- 

спонтанни актове на доброта  

към самотни възрастни хора 

III и IV групи XI.2022г. Учители 

12 Тренинг и обучение с родители Всички групи XI.2022г Учители, мед. 

сестри 

13 „ Моето семейство, моят дом“- 

празник за Деня на 

Християнското семейство 

Всички групи 21.XI.2022г Учители, мед. 

сестри, родители 

14 „ Kоледни курабийки“ – 

коледна работилничка 

Всички групи XII.2022г. Родители, 

учители, мед. 

сестри 

15 Коледна изложба – рисунки, 

сурвакнички, изделия, украси 

от деца и родители 

Изложба XII.2022г Родители, 

учители, мед. 

сестри 

16 Изработване на украси, 

картички, сурвакнички по 

групи 

Всички групи XII.2022г Учители, мед. 

сестри 

17 „Звездна коледа“ – празник с 

децата по групи 

Всички групи XII.2022г Учители, мед. 

сестри 

18 „ По рецептите на баба“ – 

кулинарни изложби със 

съдействието и участието на 

мама и баба 

Изложба I.2023г. Родители, 

учители, мед. 

сестри 

19 „Да изгоним злото“ – 

изработване на кукерски маски 

Всички групи I.2023г. Учители, мед. 

сестри 



от деца и родители 

20 „ Мартенички за всички от 

сръчни ръчички‘ – изработване 

на мартенички 

Всички групи II.2023г. учители, мед. 

сестри 

21 „3-ти март – дата велика“ - III и IV групи III.2023г. Учители 

22 „ С обич за мама“ – пролетен 

поздрав за мама 

Всички групи III.2023г. Родители, 

учители, мед. 

сестри 

23 „ Любимите приказки на моите 

родители“ – седмица на 

детската книга 

Всички групи IV.2023г. Родители, 

учители, мед. 

сестри 

24 „ Пъстър, шарен Великден“ – 

великденска работилничка, 

великденска украса 

Всички групи IV.2023г. Учители, мед. 

сестри 

25 „ Да закичим дръвче с 

великденски яйца“ 

III и IV групи IV.2023г Учители 

26 „ Довиждане детска градина, 

здравей първи клас“ 

Всички групи V.2023г. Учители 

 

 

Планът е отворен за изменение и допълнение 


