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Abstract: The paper presents a project-work implemented into the kindergarten. The mini-project “Being a 
father” follows the work on the Mini Project “Children of The New Time”. Our goal was to support men as car-
ing, just, responsible and non-aggressive parents and guardians with a view to the full development and up-
bringing of children. We have placed the following tasks: To support and encourage parents in the most respon-
sible mission - raising and educa  ng children to become the best adults. To encourage parents /fathers/ to en-
gage in the lives of their children - to take part in ini  a  ves and events in the kindergarten, to support the ed-
uca  onal process; To provide an appropriate suppor  ve environment in the group – lectures, trainings, ini  a-
 ves, interac  ve games to enable the father’s ac  ve involvement the children’s community. The work on the 

Mini-project was divided into four direc  ons: Affi  liate mee  ngs of an educa  onal nature; Ini  a  ves of a social 
nature;Ini  a  ves of an ecological nature; Games with Dad. The results of the work on the mini project show the 
enormous signifi cance of the role of the fathers in the development of their children
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Кампаниите за насърчаване на активното участие на бащата в живота на детето показват, че бащите 
имат необходимата мотивация да развият потенциала си на родители, но имат нужда от подкрепа, като 
им се предоставят повече възможности за включване в този процес, за да имат по-големи възможности 
да развият потенциала си на родители. Всяко дете има нужда от хармонично развитие, което може да по-
лучи само при участието и на двамата родители. Ако човек с раждането си не осъзнава съществуването 
на двата свята – мъжкия и женския – в лицето на майката и бащата – той много трудно би се ориентирал 
в света навън. Ако майката е тази, която дарява обич и топлина на детето, то таткото е този, който ще му 
вдъхне увереност да продължи по пътя и да преодолее трудностите. Променила ли се е ролята на бащата 
през последните години? Тенденцията е към приемане на грижовния баща, който е все по-силно ангажи-
ран с отглеждането на децата. Съществуват мнения, че всъщност ангажираността на бащите с отглежда-
нето на децата почти не се е изменила през годините. Забелязва се положителен ефект, когато и двамата 
родителите поделят отговорностите по възпитаването на децата. Няма един единствен правилен начин 
как бащите могат да бъдат включени. Вместо това има много видове бащинско участие във всички аспе-
кти на отглеждането на децата, например съвместна игра, присъствие, когато детето изследва света, во-
дене на периодични медицински прегледи. Качеството на бащинското участие се определя от естеството 
на взаимодействието с детето и адекватността на посрещането на детските нужди, а не само от количе-
ството време, прекарано заедно. Детската градина би могла да допринесе много за активното включва-
не на бащите чрез ежедневната работа на учителите и помощник-възпитателите1.

Мини – проектът,,Да бъдеш баща“ е продължение на работата по Мини – проект,,Децата на новото 
време”. Нашата цел бе да подкрепим мъжете в ролята им на грижовни, справедливи, отговорни и неагре-
сивни родители и настойници с оглед пълноценното развитие и възпитание на децата.

Поставихме си следните задачи:
  Да подкрепяме и насърчаваме родителите в най-отговорната мисия – отглеждането и възпитаване-
то на деца, които да се превърнат в най-добрите възрастни.

  Да насърчаваме родителите /бащи/ да се ангажират с живота на децата си – да се включват в инициа-
тиви и събития в детската градина, да се включват в подкрепа на образователно-възпитателния процес.
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  Да осигурим подходяща подкрепяща среда в групата – лекции, тренинги, инициативи, интерактив-
ни игри, които да дават възможност за активно включване на бащата в живота на детската общност. 

Очаквани резултати: осъзнаване огромната роля на бащинството като фактор в израстването и разви-
тието на детето.

Как започнахме?
С малко свитъче, на което имаше следния текст:,,Скъпи татко, твоето малко момче/ момиче те очак-

ва да бъдеш заедно с него в игрите, заниманията и всички забавни неща, които могат да се случат на ед-
но дете. Знам, че ще бъдеш до мен, защото това ми дава криле. Обичам те, татко!“

Тази неустоима покана даде тласък на нашият мини-проект. Решихме да работим с фокус-групи, за да 
дадем възможност на родителите да участват в удобно за тях време.

Първите стъпки...
Нашето училище за родители [1].
На първата партньорска среща запознахме родителите с Мини-проекта, обосновката на проблема, 

целта и инициативите, предложени от нас2. На следващата партньорска среща предложихме Кратък на-
ръчник за бащата: добрият баща:

  осъзнава, че времето прекарано с детето е инвестиция;
  се ангажира с живота на децата си, включва ги в своя живот и в живота на възрастните;
  участва в инициативи и мероприятия в детската градина;
  участва в,, Работилничките за родители”, организирани ежемесечно в групата;
  добрият баща е строг, но справедлив;
  добрият баща играе със своите деца, като внушава чрез игрите у детето сила, смелост, лов-

кост, любознателност;
  добрият баща подкрепя детето си във всяка ситуация от индивидуалното му развитие;
  добрият баща обича своето дете такова, каквото е – с малките странности и особености на ха-

рактера му. Той никога не се срамува от постъпките му, а при необходимост ги анализира.
Осъществихме следните тренинги:

  ,, Да бъдеш баща е...?“ 
  Трите най-важни ценности, които искам да възпитам у детето си“.
  ,,Да си баща на момче“ и,, Да си баща на момиче“

Фигура 1. Тренинг:,,Да бъдеш баща е ...” 
Как да се справим с агресията?
Предложихме няколко начини на реакция от страна на родителя при агресивно поведение от страна 

на детето. Предложихме да се създадат правила на поведение у дома [2] . Заедно създадохме правила 
на поведение за родители в групата:

   Моделирайте добро поведение у детето чрез правилно възпитание и вашият личен пример. При-
държайте се към това поведение.

   Опитайте се да отреагирате на агресивното поведение винаги по един и същ начин. Така ще изгра-
дите определен модел, който детето Ви ще разпознава и очаква. Детето ще осъзнае, че ако се дър-
жи зле, ще бъде отстранено от игрите.

   Реагирайте веднага, когато забележите, че детето Ви става агресивно. 
   Винаги намирайте време да разговаряте с детето си, в противен случай няма да разберете негови-
те чувства, тревоги и опасения 

   Оставете детето да се успокои, а после спокойно обсъдете какво се е случило. 
  Създавайте у детето чувство за отговорност.
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  Ако имате съмнение за агресивно отношение към вашето дете или към друго дете в групата гово-
рете с учителките и заедно вземете най- доброто решение.

  Стремете се да откривате симптомите и причините за всяка проява на агресивно поведение у детето. 
  Възпитавайте и моделирайте детето си да споделя за проблемите, мислите и чувствата си.
  Възнаграждавайте доброто поведение.
  Кажете на детето, че се гордеете с него, когато се държи добре. Покажете му, че самоконтролът и 
мирното решаване на конфликти са по- удовлетворяващи и дават по- добри резултати

  Ограничете телевизията и интернета.
  Играйте игри, които учат на съвместни действия. Научете детето да работи съвместно с някого. Та-
ка то ще се научи да изразява чувствата си с думи.

  Намерете нови приятели.
  Не се притеснявайте да потърсите помощ. Понякога зад гневните изблици се крият недиагностици-
рани нарушения в ученето и поведението, понякога проблемът е свързан със семейството или с ня-
какви емоционални трудности. 

Всяка партньорска среща завършваше с информация за обратна връзка:,,Какво научих днес като ро-
дител?” [2].

Фигура 2. Обратна връзка.
Обособихме инициативите в няколко насоки:

  Инициативи с екологична насоченост:
  В организираната Есенна работилничка – „Тиквата – вкусна, полезна и забавна“ татковците бя-

ха специални гости /както и майки на децата и колеги от детското заведение/. С много ентусиазъм 
всеки екип изработи интересни предмети от тиква – фенери, свещници, различни фигури, ястия.

  „Къщички и хранилки за птици“ – организиране на работилничка с цел запознаване с поведе-
нието на някои птици и изграждане на грижливо отношение към тях.

  Игри-инсценировки: „Придвижване с въже в стъмни местности“ и Запознаване с правила на 
поведение в гората – с татко-горски рполицай /като подготовка за същинския излет/.

  „На излет с татко“ – Излет до,,Божия мост“. Дългоочакваният излет до природния феномен 
Божият мост и горските местности около него донесе много емоции на палавниците от група,,Бон-
Бон“. Припомниха си правилата за поведение в гората, разгледаха автомобила на Горска полиция 
и оборудването му, разгледаха скалните образувания. Придвижваха се с въже по стръмни местно-
сти. Направиха си пикник, играха сред природата, браха цветя...

  Отбелязване Световния ден на водата съвместно с татковците и Природозащитен 
център,,Натура“

  Засаждане на дървета, спечелени от кампанията,,Да засадим 100 дървета“ по повод Седми-
ца на гората“

Фигура 3.,,Денят на водата”
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  Инициативи с образователен характер:
  Есета на тема: „Да бъдеш баща...“

Откъси от есетата:
„Да даваш пример на детето си. Бащата трябва да учи детето си да уважава другите. Детето има нуж-

да всеки ден да му показваме колко много го обичаме“
„Да бъдеш баща – това не е привилегия, а дар. Дар, който можеш истински да усетиш, само когато се 

докоснеш до него. Когато погледнеш в детските очи – всичко придобива смисъл и значение. А когато две 
малки ръчички те прегърнат с топлина, тогава бащиното сърце е най-щастливо!“

„Да бъдеш баща е свързано с огромното нетърпение да опознаеш малкото същество и в същото вре-
ме да се притесняваш дали е възможно да се справиш с предстоящите грижи“.

„Казано накратко – това е предизвикателство, пред което се изправям всеки ден! За да го науча да из-
расне добър човек и отговорен родител“.

  „Татко приказки чете“– участие на татковците в Зимни четения в детската градина /приказки и 
легенди за Коледа, приказки със зимна тематика – акцентиране върху ценности, достигнали до нас 
през поколенията/.

  В „Музейко с татко“ – миналото, настоящето и бъдещето на нашата планета... Едно забавно, 
интересно и полезно приключение в един прекрасен съботен ден. 

Фигура 4. В „Музейко“

  Инициативи със социален характер:
  Отбелязване Световен ден на розовата фланелка – пускане на розови балони с послания;
  Присъединяваме към Националната кампания: „Да бъдеш баща“;
  Инициатива по повод 3-ти март: В навечерието на националния ни празник 3-ти март децата 

бяха изненадани приятно от таткото на момченце от групата. Всички деца получиха подарък – на-
ционалния флаг, а детето бе облечено в българска носия.

Фигура 5.,,Трети март”
  Игри с татко:
Една от най-големите възможности, които играта дава, е възможността да се осъществи контакт с де-

тето. Играта е начин възрастният да подхрани близостта, доверието и връзката с детето, като влезе в него-
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вия свят – там, където са валидни неговите правила. С присъщата си жизнерадост, емоционалност и спон-
танност играта може да се окаже търсеният път към дълбока емоционална връзка между родител и дете.

  „Нашите семейни игри“ – споделяне на идеи за семейни игри в,,Работилничка за родители”
  „Старите игри в нови дрешки“ – шах, домино, „Не се сърди, човече“ в съвременен вариант
  „Как да се справим с агресията?“ – решаване на казуси по метода на ролевата игра.
  „Забавни приключения в снега“ – приятни емоции и щастливи усмивки за палавниците от 

група,,Бон-Бон“ донесоха зимните игри: състезания при зимни условия, правене на снежни фигу-
ри, търсене на скрити предмети по указания.

Фигура 6. „Игри в снега“
  Ситуационни игри: „Моята безопасност у дома и на улицата“ – По проекта,,Деца в риск“ и по 

Мини-проекта „Да бъдеш баща“ със съдействието на родител- полицай; 

Фигура 7. Ситуационна игра „Деца в риск“

Фигура 8. Ситуационнa игрa,,Спешно отделение‘‘
Тези игри имаха за цел детето да се ориентира в рискови ситуации и усвояване на адекватни норми 

на поведение в подобни ситуации у дома и на улицата.
  Участие в спортни празници.
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И още... Участие в ремонтни дейности, закупуване на материали, участие с личен транспорт. Участие 
на бащите като доброволци в различни моменти от дневния режим на групата. 

Етапът от работата по Мини-проекта завърши с Вечер на таткото, като всеки родител получи Сертифи-
кат за участие в Мини-проекта, а по-изявените родители получиха грамоти.

Фигура 9. „Вечер на таткото“
Всяко дете заслужава да има и баща, и майка, защото родителите взаимно се допълват, което е и ед-

на от основните цели на всяко партньорство. Чрез предложените иновативни форми на партньорство ба-
щите успяха да преодолеят недоверието, промениха мотивацията си и заедно осъществяване нов вид ко-
муникация с родителя, базиращ се на доверие. С този Мини-проект успяхме да докажем, че бащите мо-
гат да се справят с отговорната роля на родителството. Спокойни сме, защото намерихме в тяхно лице до-
стойни партньори.

Стига да им се доверим и да ги подкрепим! А емоциите – за деца и родители – остават незабравими!
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