
“С  МИСЪЛ  И  ВНИМАНИЕ  ЗА  ВСЯКО  ДЕТЕ !”

Стремежът в работата на всички специалисти от приобщаващото образование е изграждане на

пластично - гъвкава среда, в която адаптацията и социализацията да се случва, като се дава

възможност на всяко дете, според индивидуалните му потребности и заложения потенциал, да

получи успешно развитие.

Споделяме нашия пример за добра екипна работа и активно взаймодействие между двете

образователни институции: РЦПППО, гр. Плевен и ДГ «Щастливо детство», гр. Плевен, за

предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата.

През учебната 2018/2019 година в детската градина, ние, педагогическите специалисти от

РЦПППО, гр. Плевен обособихме 3 игрово - практически модула в IV-ти Подготвителни групи

«Червената шапчица» и «Звездица».

 „Кръг за подкрепа“ - индивидуален кът, в центъра на който е специално дете от аутистичния

спектър

„Един малък екип” – Кът, изграден от цветни модули, предназначен за всички деца от група

“Червената шапчица”. Чрез ежедневно позициониране на геометрични форми и цветове да

развиваме личностни качества и изграждаме хуманни умения за общуване между играещите.

”Играем и учим заедно” – Кът в който, използвайки адаптиран дидактичен материал,

разиграхме множество игрово - практически ситуации.



КАК?

Чрез организиране на средата - позиционирахме в групата адаптиран дидактичен и игрови

материал, чрез който децата по неформален начин да изградят умение за работа в екип, да

създадат приятелски отношения, да изразят идеите си свободно, да творят, да развият

въображението и да подобрят емоционалния си тонус.

КОГА?

В неструктурирано време, чрез различни игрови и практически ситуации на децата се даде

възможност да изградят кътове, в които да се работи:

- фронтално;

- индивидуално;

- екипно според интересите и предпочитанията;

- в малки групи от 1-3 деца

Интересът на децата беше силно провокиран, затова в инициативата се включиха и родителите,

които обогатиха базата ни.



Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И   Ф О Р М И 

на педагогическо взаимодействие

ОН „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“                           ОН “МАТЕМАТИКА”

ДИДАКТИЧНИ ИГРИ: ”Разкажи по 

картината”, “Аз започвам – ти 

продължаваш”, 

“Кажи дума с този звук”

- Създаване на диалози, разпознаване на 

букви, графомоторни упражнения и др.

ДИДАКТИЧНИ ИГРИ: “Можеш ли 

да преброиш”, “Назови цвета”, 

“Кой е по-голям, по-висок”

- Очертаване на цифри, броене, 

назоваване на цветове, 

сравняване на числа, определяне 

на формата, “вгнездяване” и др.



КОНСТРУКТИВНА ДЕЙНОСТ- ЗАМЪК, МАГАЗИН, ТЕАТЪР,                         

СЪСТЕЗАТЕЛНА ИГРА ЗА ВРЕМЕ „НАПРАВИ КУЛА“

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО /РИСУВАНЕ И АПЛИКИРАНЕ/                                                                               
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ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ, 

СЮЖЕТНО - РОЛЕВИ ИГРИ,                      

ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНИМАНИЯ, 

ЗАБАВЛЕНИЕ                                                                                          

Съвместната работа между

педагогическите специалисти

е пример за подрастващите

как възрастните могат да

работят и споделят общи

идеи. Вярваме, че така

показаният добър пример, ще

бъде видян, осъзнат и

приложен.

БЛАГОДАРИМ ЗА

ВНИМАНИЕТО!


