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В детските градини в Швеция най- важно е децата да се чувстват в 

домашна обстановка. Когато детето постъпи в детска градина, има  

период, в който един от родителите присъства с детето  в детската 

градина за определен период от време, докато то се адаптира към 

новата среда. Това може да продължи седмица, две или дори месец.    

Всички детски градини са на един етаж с много голямо дворно 

пространство. В двора на някои от тях се отглеждат различни 

селскостопански животни, като в грижите за тях се включват и децата. 



Главно място в дневния режим заемат активни игри на открито 

или в помещението, както и разходките, независимо от 

времето навън. Задължително веднъж в седмицата се 

организира разходка в гората, библиотеката... някъде извън 

детската градина.

Шведите казват, че няма лошо време, има лоши дрехи. Когато 

времето е дъждовно, децата са облечени с гумирани дрехи, 

ботуши и шапки. В детските градини има големи сушилни –

гардероби, в които след прибиране се изсушават дрехите и 

обувките на децата.



Децата в Швеция са изключително възпитани и спокойни.  Това е 

основна цел в детската  градина.  Набляга се на възпитателния процес, 

да усвоят основни навици и норми на поведение. Има строги правила, 

свързани с безопасността на децата, безкрайни „благодаря“  и  

„моля“  и никой не повишава тон.

Столовата не се отличава от заведенията за бързо хранене. Използва 

се принципа на „шведска маса“. Децата сами слагат 

предпочитаната от тях  храна в чиния. Основно тук е децата да усвоят 

културно поведение на хранене и правилно боравене с прибори за 

хранене. С лъжица се хранят само до две годишните деца, всички над 

тази възраст използват нож и вилица. 

В някои детски градини  във всяка зянималня има кухненски кът и 

децата  заедно с учителите приготвят  закуската .



Следобеден сън – от 12:00 до 14:00 за тези, които желаят да спят. Няма 
обособено спално помещение. Децата спят върху малки дюшеци с 
възглавници и завивки, без да обличат пижами.  По- малките спят в 
детските си колички на верандата, дори при минусови температури .

Учебната програма

Учебната програма се актуализира всяка една или две години. 
Планирането се извършва в началото на учебната година. Има няколко 
основни теми за цялата година. Няма точно определена седмична 
програма, нито пък хорариум по различни направления. Учителят сам 
поставя целите и задачите и избира средствата за постигането им, 
съобразно основната тема. 

Когато учителят провежда някаква ситуация, не е задължително 
включването на всички  деца в нея. Това става само, ако детето 
пожелае да се включи.  

В детската градина  за всяка група има 2 или 3 помещения, които са 
само за тази група . В тях има обособени кътове за различни дейности 
и  децата могат да играят във всяка една от стаите, когато и с каквото 
им харесва. 







Изготвил: Нина Стоичкова

Учител в ДГ 79 „Слънчице“, гр. София


