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                  Модел за работа с родители       
 

 

I. Цел на работата с родители 

 

Целта на нашата работа с родители е да се подпомогнат родителите в 

изграждането на една приятна среда за преживявания и учене за техните деца. 

Това може да бъде постигнато чрез свързването на езиковата подкрепа в 

съответното учебно заведение с подкрепа в родителския дом, и чрез укрепване на 

компетентността на родителите. Работата с родители има следните подцели: 

 

1. Информация за съдържанието и провеждането на подпомагащото обучение 

„Български език с Драко и Мими за многоезични деца” за 5-годишни, за 

6-годишни и за 7-годишни деца (1-ви клас). 

2. Подкрепа за усвояването на българския език: На родителите се представят 

начини, по които могат да подкрепят детето си в изучаването на български 

език. Например чрез редовното прилагане на материалите за работа вкъщи 

– „Игри за вкъщи” и „Игри за обогатяване на речника на детето”. 

3. Подкрепа за усвояването на майчиния език: Родителите трябва да бъдат 

спечелени като активни партньори за изучаването на майчиния език. 

 

 

II. Провеждане на работата с родители 
 

1. Информационни среща за родители 

 

 Провеждат се във всяко учебно заведение когато започва езиковото 

обучение. 

 Информират за съдържанието и методите на езиковото обучение (чрез 

теоретична част и практическа демонстрация на обучителните игри 

„Български език с Драко и Мими за многоезични деца”). 

 Информират и сенсибилизират родителите за важни фактори в усвояването 

на езика. Вж. „Как детето ми да научи два езика - майчиния си език и 

български език?” 

 Дават отговор на въпроса: Какво мога да направя като родител, така че 

детето ми успешно да изучава българския език и да се справя добре в 

училище? Вж. „Съвети за подход към многоезични деца” 

 Представят материалите за родители “Игри за вкъщи” и „Игри за 

обогатяване на речника на детето” Дават възможност на педагозите и 

http://eliascanetti.org/bg/category/lad-proekt/2za-5-godini/
http://eliascanetti.org/bg/category/lad-proekt/3za-6-godini/
http://eliascanetti.org/bg/category/lad-proekt/4za-prvi-godini-v-uchilishhe/
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родителите да поставят заедно цели и да изготвят практически 

предложения за езиковото обучение на техните деца (по български език и 

на майчиния език). 

 Дават възможност на педагозите да планират заедно с родителите други 

дейности, които са лесно достъпни за родителите и които вземат под 

внимание техните индивидуални интереси и възможности за участие. 

 

 

2. Материали за развиване на майчиния език: “Игри за вкъщи“ и „Игри за 

обогатяване на речника на детето” (използват се от родителите вкъщи или   

навън) 

 Използват се от родителите, за да развиват вкъщи майчиния език на децата 

си паралелно с обучението в детската градина/училище, като използват 

същите теми и материали. 

 Разработени са в съответствие с модела „Rucksack“ в рамките на 

концепцията Deutsch für den Schulstart (превод: Немски език за добър старт в 

училище), създадена в университет Хайделберг. 

 Предоставят се на родителите заедно с инструкции под формата на копия -  

раздават им се и се обсъждат с тях на редовни срещи. 

 Опитът и предложенията на родителите се интегрират в преработването на 

материалите. 

 Целят да възпрепятстват образуването на два специфична речника - на 

български език и на майчиния език, както и да развиват разказвателните 

умения на децата на майчиния им език. 

 Служат за подпомагане на майчиния език като ценна компетентност и част 

от идентичността на детето.  

 

 

3. Родителски срещи за обсъждане на материалите за родители - “Игри за 

вкъщи” и „Игри за обогатяване на речника на детето” 

 Срещите се провеждат редовно и в неформална обстановка, напр. 

родителите се организират и приготвят кафе/чай и разговарят или когато 

се срещат, за да играят децата. 

 Материалите се представят, изработват се план за тяхното прилагане. 

 Практическите действия допринасят за това, родителите да могат да се 

включат дори да не владеят добре български език и да бъдат активни. 

 Родителите имат възможност да споделят опита си, да обменят идеи и да 

общуват помежду си. 

 

 

 

 

http://www.stadtteilarbeit.de/themen/migrantinnenstadtteil/familienbildung-sprachfoerderung/190-raa-rucksack.html
http://www.deutsch-für-den-schulstart.de/
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III. Примерно протичане на информационна родителска среща 
 

Поздрав от директора/ката на детската градина/училището, няколко думи от 

негова/нейна страна: 

→ Как се провежда подпомагащото езиково обучение „Български език с Драко и 

Мими за многоезични деца” в детската градина/училището? 

→ Акцентира се, че майчиният език на децата се почита, като в същото време е 

важно да се провежда допълнително езиково обучение по български език по 

различни начини: 

 Развиване на езика в ежедневието в детската градина/училището, в 

конкретни ситуации (при игра, хранене, обличане, майсторене и т.н.) 

 Планирано езиково обучение в големите групи в детската градина/в класа, 

напр. работа с тематични области като сезони, празници, семейство и т.н. 

 Допълнително езиково обучение в малки групи – „Български език с 

Драко и Мими за многоезични деца” 

 Междукултурни теми/проекти в детската градина/училището 

 

 

Част 1: Информация за родителите 
 

1. Представяне: Кои сме ние? 

 Представяне на педагозите, които преподават на децата по програмата 

 Кратко представяне на програмата "Български език с Драко и Мими за 

многоезични деца". Кратка информация как са създадени учебните 

материали на Еразъм+ проекта „Language Against Dropout”, къде се 

прилагат и т.н. 

Има материали за 5-годишни, за 6-годишни и за първи клас, под формата 

на игри, главни герои, илюстративен материал (картинки). 

 

2. Кога се провежда езиковото обучение? 

 Колко често през седмицата? 

 В кои дни от седмицата? 

 Колко дълго (по половин час/30 мин.)? 

 

3. Защо се провежда езиково обучение? 

Задайте въпроса на родителите и съберете техните отговори. 

Отговор: Децата се подготвят езиково за училище. Някои деца не говорят 

достатъчно добре български език. Други, дори и да говорят български език 

и да могат да се разбират в детската градина/училището, успяват предимно 

в ситуации, в които контекстът е ясен за тях (дайте пример - например 

когато се обличат, за да излязат на двора, др.). В училище обаче когато се 

http://eliascanetti.org/bg/lad-proekt/
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взема учебния материал, децата трябва да могат да разбират какво се казва 

когато пространството или ситуацията не дават информация за контекста. 

Тези езикови умения се развиват по време на езиковото обучение. 

 

Преход: Днес става дума за това:  

 Как се провежда езиковото обучение с материалите "Български език с 

Драко и Мими за многоезични деца" при нас в детската 

градина/училището? 

 Как мога като родител да помогна на детето си да учи добре и да е 

успешно? 

 

4. Съдържание на обучението: 

 Лексика:  

определени теми: например тяло, облекло, хранене, пазаруване, 

семейство, жилище и мебели, цветове, ежедневие, свободно време, 

здраве и боледуване, град и ланфшафт, село, природа, животни, 

професии, чувства, антоними, училище,...  

 Граматика:  

например родове и съгласуване, времена, изречения, предлози, 

съюзи и др.  

 Разказване:  

например как протича един ден, описание на хора и пространство, 

обясняване на правила на игри, разказване на кратки истории и др. 

 Звукова култура: 

Развитие на слуха, разпознаване на гласни и съгласни в началото и 

края на думата, правилно произношение на звуковете и др. 

 Свързана реч и литература: Дидактизирани истории и приказки 

 

5. Методи на обучение: 

Включени са всички сетива, учим чрез игра, главни герои ръкавични кукли, 

които въвличат децата в игра, подават им езиковия материал и ги 

насърчават да говорят. 

 

6. Практическа демонстрация на избрани игри 

Разиграйте една игра с родителите и им покажете материали, които децата 

са изработили по време на обучението (рисунки и др.) 
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Част 2: Консултиране на родители 
 

1. Какво мога да правя като родител? 

 Да водя детето навреме в детската градина/училище и то да участва 

редовно в езиковото обучение 

 Да подпомагам майчиния език  

 Да подпомагам българския език извън детската градина/училището 

 

Подпомагане на майчиния език - защо? 

Сигурното и правилното владеене на един език (най-често майчиния) е добра 

предпоставка за успешното овладяване на втори език.  

 

Колко често да се занимаваме целенасочено с детето вкъщи? 

 Най-добре всеки ден по 15 - 30 мин.  

 Въведете фиксирано време (напр. след прибиране вкъщи детето да 

разкаже за деня си в детската градина/в училище, вечер преди лягане 

родителите да прочетат/разкажат приказка) 

 Подкрепяйте целенасочено използването на майчиния език (не само в 

ежедневната комуникация) 

 

На какво да наблягаме? 

 Лексика: за детето е важно да няма два специфични речника - един на 

български език, обособен от ежедневието в детската 

градина/училището и един на майчиния език,  обособен от ежедневието 

в семейството, т.е. детето трябва да знае съответните думи на двата 

езика, а не определени думи на единия език, а други на другия.  

 Детето трябва да се научи да разказва на майчиния език  

 Затова е много важно на детето да му се чете и разказва на майчиния 

език  

  

Как? 

1. Истории/ текстове на майчиния език  

 Четете приказки: напр. преди заспиване 

 Разказвайте истории 

2. Обяснявайте на детето света 

 Правете излети с детето 

 Говорете много в ежедневието и описвайте нещата, какво правите, 

какво се случва 

3. Оставяйте детето да разказва 

 За деня си в детската градина 

 За преживявания с приятели 

 да преразказва приказки и истории, които сте му прочели 
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Подпомагане на българския език  

1. Моля, не говорете на български с детето ако Вие самите не владеете езика 

много добре 

2. Водете детето редовно на детска градина 

3. Гледайте детски филмчета на български с детето и след това ги обсъждайте 

4. Подкрепяйте общуването на детето ви с деца, които говорят български език 

като майчин 

5. Общувайте с възрастни българи, които биха могли да говорят и играят с 

децата 

 

 

Въпроси, които също могат да бъдат засегнати на родителската среща, като е 

препоръчително техните отговори да се обсъдят предварително с 

директора/та на детската градина/училището: 

 По какъв начин е добре да се водят разговори с родителите? Планирани 

разговори или спонтанни разговори, когато родителите водят и вземат 

децата? 

 При езиково по-напреднали деца - Защо детето ми трябва да има езиково 

обучение? Било ли е тествано преди това? 

 Детето ми пропуска ли нещо от редовната програма в детската 

градина/училището, докато е на езиково обучение? 

 Разпространение на „Информационно писмо за родители с включена 

декларация за съгласие на родители” за участие на децата им в 

допълнителното обучение по български език „Български език с Драко и 

Мими”. 

 

 

 

Успешна и плодотворна работа!  
 


