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 В Германия детските  градините са за деца от 

3 до 6 годишна възраст като посещението не е 

задължително.

 Разликата с българската детска градина е, че

в Германия децата са само 3 години в детска 

градина. Третата година (когато са на 5-6 

години) се води предучилищна година. Тогава се 

правят тестове за училищна готовност.



 1. отворена концепция - стаите са отворени, 

децата могат да обикалят различните 

творчески ъгли (ателие, ролеви игри, 

строителство, къща и готварски кът, театър 

и т.н.). Учителките подготвят занимания и 

всеки, който желае се присъединява. Много 

често всеки учител си има любимо помещение, в 

което предлага различни занимания. Има и 

вариант да се сменят, за да не им става скучно.



 2. затворена концепция - традиционно всяка група си 
има стая. На двора са всички заедно. Учителката си 
отговаря за нейната група и си работи с нейните деца.
В  Германия има разногласия, кой от двата варианта е 
за предпочитане.
3. смесени по възраст групи - в една група от 23 деца 
има деца от 3 до 6 години. Малките се учат от по-
големите. Големите поемат отговорност и помагат. 
Една опитна учителка може да постигне много добри 
резултати с такава група.
4. групите са разделени по възраст - традиционно. 
Всеки учител си знае какво да предложи според 
възрастта.



 5. полудневна детска градина - в полудневната най- често не 
се включва опция за топло ядене, носят си от вкъщи каквото 
има. Родителите се съобразяват често с предпочитания за 
здравословно хранене, ден за зърнена закуска - всички носят 
нещо допълнително за всички, ден на плодовете, на 
зеленчуците и т.н. Учителите се опитват да се съобразяват с 
религиозните и културни особености.
6. целодневна - в целодневната детска градина (или група -
може да е само една от групите такава, а другите да са 
полудневни) се предлага меню, като цената на месец се 
увеличава почти двойно. В този случай учителите работят 
задължително на смени. Ако в градината има персонал на 
непълно работно време, тогава схемата на смените е доста 
усложнена, но почти винаги централното време е покрито от 
две учителки в група.



 Основна цел на предучилищното възпитание в 
Германия е създаване на условия за всяко дете за 
равен старт в училище. Детската градина е 
предназначена за отглеждане и социализиране на 
детето. Основна задача е да подпомага семейното 
възпитание и да го допълва, за да осигури най-
добри възможности за развитие и образование. 
Чрез игри и други занимания, съответстващи на 
възрастта им, децата се подтикват към развитие 
на физическите и умствените им способности. В 
детската градина те привикват към живот в 
детската група и в обществото, както и към 
дневния режим и основните хигиенни навици. 



 Детската градина улеснява постъпването на 
децата в училище.

 Акцентира се и върху ``саморегулацията`` на 
детето. С тези разбирания се определя и ролята на 
учителя, който трябва да осигури стимулираща 
среда за развитие на вродените у детето 
възможности. През по- голямата част от деня 
децата се оставят да избират свободно между 
голямо разнообразие от предлагани дейности. За 
развитие на възможностите на детето се постига 
чрез реализиране на структурна програма от 
дейности.



 В учебната програма за деца до 5-годишна 

възраств детските класове са включени занятия  

по английски, математика, естествени науки, 

изкуство и музика, и физическо обучение.

 В Германия се смята, че децата трябва да се 

възпитават под формата на игра.

 Родителите като цяло са ангажирани с 

дейността в детската градина . От тях се 

изисква инициативност, помощ за празниците, 

включване с идеи в ежедневието.



 Никой не обръща внимание и на лошото време. "За нас няма лошо 
време. Има само лоши дрехи. Дори и да вали дъжд или сняг, ние 
всеки ден излизаме с децата навън", обяснява Марион Енекинг. Ако 
навън е мокро, децата обуват гумени ботуши и гащеризони, с 
които на воля могат да скачат в локвите и да играят в калта. "Ако 
внимава да не се изцапа, детето не може да се наслади на играта с 
пясъка, с клоните, с камъните, с калта", казва директорката на 
една немска детска градина.

 При нас също си устройваме малки представления или други 
подобни занимания. Но никой не е принуден да участва, ако не иска. 
Децата, които искат и могат да запомнят по- дълъг текст, го 
правят с удоволствие. Но по-срамежливите не се осмеляват и в 
това няма нищо лошо. Освен това при нас публиката е малка -
организираме такива представления най- вече само за пред самите 
деца. Примерно по- големите изнасят постановка пред по- малките 
деца. Не каним родители, баби, чичовци, лели. И във всички тези 
занимания участват само децата, които желаят"


