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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

През последните години образованието се утвърди като национален приоритет в България, тъй като само една 

образована нация може да бъде богата и просперираща и да намери своето достойно място в Европейския съюз. Главна 

ценност в образователната система е Детето – всяка идея за развитие на българското образование трябва да бъде 

осмисляна през призмата на детската ценност. Действаща е Национална програма за развитие на училищно образование 

и предучилищно възпитание и подготовка, чиято основна цел е осигуряване на равен достъп и качествено образование за 

нашите деца. Интересите на всички участници в образователния процес трябва да бъдат подчинени на тази цел. 

Динамичният, високотехнологичен и глобализиращ се свят поставя предизвикателства, на които образованието трябва да 

може да отговори, ако преследваме запазване на националната идентичност. Всеизвестна истина е, че здравината на 

сградата се гарантира от правилната и устойчива основа. И в живота е така. Всичко започва от семейството и началните 

стъпки на социализация на малката човешка душа в обществото. В детската градина започва изграждането на ценностите, 

на правилата, на моделите на поведение. Ето защо днес трябва да бъдем много по-взискателни към ръководствата на 

детските заведения, тъй като те формират най-трайните и необходими поведения на малкия човек. Днес повече от всякога 

е необходимо да педагозите в детските градини да притежават компетентности, отнасящи се до стратегическо мислене, до 

управление на промяната, налагане на безкомпромисни изисквания за качество на обучението и възпитанието, 

поддържане на мотивация за постигане на желаните от обществото и родителите резултати. Самата стратегия е резултат 

от осъзнатата необходимост от промяна към по-високи резултати от образователно възпитателната дейност в детската 

градина, към модернизиране на процеса на възпитание и образование, към още по-стриктно съблюдаване на правата на 

децата и възпитаването им в духа на националните ценности. 
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Настоящата програма на ДГ  № 12 ”Радост”,с адрес : гр. Перник – 2308, кв. ”Църква”, ул.”Йордан Благоев” № 153 е 

разработена от Петя Толева - директор на детското заведение. Програмата е комплекс от педагогически идеи, управленски 

и административни действия, чието изпълнение гарантира утвърждаването на детското заведение като модерна, достъпна 

и качествена обществена институция. Съхранява добрите традиции и достойнства на градината, определя бъдещите 

посоки на действия и резултати, търси потенциални възможности и вътрешни ресурси. Ето защо тя е своеобразна 

Стратегия за развитие на ДГ в средносрочен период, в която се анализират силните и слабите страни в дейността и 

вероятните трудности и проблеми за бъдещото развитие.  

При нейната разработка са спазени основни принципи: Демократизация и хуманизация на възпитателната работа и 

управленската дейност; Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на толерантността и ненасилието; 

Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг при финансовото и материално обезпечаване на дейността на 

детското заведение съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно 

пространство; Подкрепа на децата и техните семейства - педагогика на сътрудничеството. Спазени са и общоприетите 

ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Стратегията за развитие на 

средното образование в Република България, Стратегия за развитие на Средното образование в община Перник. В 

съзвучие с това се поставя в центъра на образователно възпитателния процес детето с неговите заложби, интереси и 

потребности. 

Защо е необходима тази програма? 

 Нарастващи изисквания за постигане на качествено образование и предучилищна подготовка; 

 Ясна посока и отговорности на всички служители на ДГ №12 „Радост” и прозрачност пред обществото и родителите; 

 Съвременни възможности за прилагане на личностно ориентирания подход чрез иновативни педагогически 

технологии; 
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 Създаване на собствен облик в условията на конкурентна среда.  
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2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ, ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ В 

УПРАВЛЕНИЕТО, ФИНАНСИРАНЕТО, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ  

 

2.1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ  

a) Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското заведение осигуряваща 

равен шанс и достъп за свободен избор и качествено предучилищно възпитание на всички деца;  

b) Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детското заведение за утвърждаването 

му като социо-културен, възпитателен и методически център за осъществяване на многостранни образователни, 

педагогически и житейски инициативи.  

 

2.2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:  

a) Утвърждаване на демократичния стил на ръководство, съдействащ за създаване на икономически и социални 

стимули и мотивация за висока професионална реализация и развитие на педагогическия потенциал и удовлетвореност на 

децата;  

b) Хуманизация на възпитателно-образователния процес и преоткриване на детската личност, възпитавана в дух 

на мир, толерантност, достойнство, свобода и творчество, което ще им помогне да разберат света, в който живеят и да 

осъзнаят собствената си значимост;  
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c) Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детската градина и семейството, 

публичните институции и бизнеса при осъществяване на държавните образователни изисквания. Активно участие на 

родителите в живота на детската градина чрез постоянен диалог и взаимно доверие и подкрепа; 

d) Повишаване качеството на подготовката на децата за новата социална позиция „ученик”, чрез ефективно 

използване на иновационни технологии в цялостния образователно-възпитателен процес; 
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2.3. МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Социално средище за утвърждаване на образователните дейности като процес на всестранно възпитание и 

последователно въвеждане на децата в реалния свят при запазване на националните ценности, моралните устои и 

българската идентичност. Формиране на детските души за живот в европейското бъдеще: знаещи, можещи, с високо 

самочувствие, основано на знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, притежаващи богатство от 

широки интереси, компетенции и творчество. 

 

2.4. ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Утвърждаване на ДГ  №12 „Радост” като желано и любимо място за децата, осигуряващо им равен шанс и качествено 

възпитание и образование чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните 

образователни технологии. Децата да могат много повече от това да наблюдават, запомнят и възпроизвеждат – да мислят, 

действат, експериментират. Детската градина да се превърне в образователна среда, 

провокираща активност, изпълнена с креативно съдържание, творчество, оптимизъм и сътрудничество между деца, 

родители и възпитатели. 

 

2.5. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 
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1. Повишаване качеството на управленската дейност в детската градина чрез прилагането на съвременни технологии в 

областта на предучилищното образование и мениджмънта и създаване на среда, мотивираща учителите и служителите за 

повишаване на квалификацията и кариерното им развитие. 

2. Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца. Диференциране на грижата за децата, съобразно 

потребностите и интересите им и привличане на родителите за подпомагане на образователно възпитателния процес. 

3. Работещо партньорство и добра координация с общинската и областната администрации, местната общност и 

родителите с оглед на привличане на средства за подобряване на материалната база и дворното пространство. 

2.6. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 

2.6.1. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА  

Детска градина №12 ”Радост” се намира в кв. „Църква” на гр. Перник. Тя е целодневна детска градина с общинско 

финансиране. Разполага с две сгради (централна и филиал), които отстоят на 3 км. разстояние една от друга. Филиалът 

функционира от м. 12. 1973 г., а централната сграда – от м. 12.1987 г. Сградите са в добро състояние, естетически и 

функционално подредени, осигуряващи емоционален комфорт за децата.  

Детското заведение се отоплява със самостоятелна отоплителна система.. Спазени са функционалните и хигиенно-

педагогическите изисквания при оформяне на дворното пространство.  

 

Капацитет на детската градина  

ДГ № 12 функционира с общо 9 групи-1 яслена и 8 целодневни. Групите са разпределени както следва: яслена и три 

целодневни групи в сградата на филиала; 4 целодневни в централната сграда и една сборна в с.Студена. Децата са общо 
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210. Деца на ресурсно подпомагане-1. Храната за  Централната сграда се приготвя в кухненски блок, който изхранва и 

групите във филиала и с.Студена. 

В ДГ №12 се премат деца от от 1 до 7год възраст по желание на родителите /съгласно ЗПУО/,изразено с писмено 

заявление. Групите се оформят по възрастов признак, по желание на родителите и Правилата за прием на деца в ДГ на 

Община Перник. Приемът се осъществява от 01.06. на всяка календарна година за деца навършили 3 годишна възраст в 

съответната година и посещаващи детската ясла към ДГ №12 ”Радост”. За деца, подлежащи на задължително 

предучилищно обучение преди постъпване им в І-ви клас, както и непосещавали детска ясла /градина до момента, 

приемът е от 15.09. За останалите възрастови групи приемът е целогодишен при наличие на свободни места.  

Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата 

на детето, Закона за закрила на детето и хоризонталните политики на Европейския съюз. 

 

Силни страни  Слаби страни  

-Детското заведение работи с пълен 

капацитет групи;  

-Децата са физически и психически здрави и 

правилно развити;  

-Преместване на деца има само при промяна 

местоживеенето на семейството.  

-Има приемственост между детска градина, 

-начално училище;  

-Осигурено е здравно обслужване и здравна 

-Допускане на посещаемост под 

определената норма, което предполага по-

голямо напрежение  

-Неблагоприятни социални фактори-

нарастваща агресивност сред децата; 

- Много семейства са засегнати от 

финансовата криза и безработица и нямат 

възможност да включват децата си в пред 

училищно възпитание;  

-Материалната база се намира в район с 
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профилактика;  

-Отлично взаимодействие с училищното 

настоятелство;  

-Сътрудничество и взаимопомощ с 

обществени и културни институции и 

родителите на групите; 

преобладаващо строителство на къщи, 
поради което съжителстват по няколко 
поколения и посещението на детска градина 
не е приоритетна потребност. 
-Недостатъчен процент на обхванати деца;  

Възможности Заплахи 

- Разчитане на творческия заряд, 

креативност, любознателност и висока 

сензитивност на децата.  

-Поощряване на позитивното общуване 

между децата и стимулиране на 

познавателната активност.  

-Повишаване на положителната 

емоционалност на децата за сметка на 

напрежението, агресията и негативните 

прояви.  

-Добра диагностична работа и създаване на 

условия за индивидуално развитие и 

диференцирани грижи. 

-Негативни демографски тенденции и 

намаляване на децата; 

 - Висок икономически натиск и 

невъзможност да обучават децата си в ДГ; 

 

Кадрово осигуряване 
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Общата численост на персонала в ДГ №12 “Радост”е 36.  

Педагогически персонал-17 бр., от тях:  

*1 директор  

*16 детски учители, от които един е с второ ПКС,двама с четвърто ПКС и двама с пето ПКС. 

Непедагогически персонал – 19,5 в т.ч.: счетоводител, касиер, домакин, гл. готвач, 1 помощник готвач,1 работник 

кухня, помощник възпитателки 11, огняр-4 бр. Шофьор – 1. 

 

 

Силни страни  Слаби страни  

- Квалифициран педагогически персонал с 

опит и стаж.  

- Утвърдена екипност на различни равнища.  

-Много добра вътрешно-методическа 
квалификация, съдействаща развитие на 
творческите интереси и новаторско 
отношение към педагогическия труд.  
-Създадени условия за лична изява и 

професионална удовлетвореност.  

-Работа в екип на различни нива-

педагогически и обслужващ персонал.  

- Липса на методист или психолог, които 

биха били полезни в подобряване  

качеството и ефективността на ВОП и 

ежедневната работа с учители , родители и 

деца.  

-Прекалена административна натовареност 

на директора.  

-Недостатъчна мотивация за придобиване и 

повишаване на ПКС.  

-Недостатъчни умения на учителите за 

работа по европейски проекти.  
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-Дългогодишна съвместна работа.  

-Възможност директора сам да прави подбор 

при назначаване на персонал.  

-Осигурена здравна профилактика и 
мониторинг на работното място от 
лицензирана фирма;  

Възможности Заплахи 

-Популяризиране в специализирания печат и 

внедряване на собствен педагогически опит 

и знания в практиката на цялата градина  

-Придобитите умения и знания от втора 
специалност или специализации да станат 
достояние на целия педагогически екип чрез 
различни форми; 
-Повишаване на професионалната 
квалификация на персонала; 
 

-Намаляване на персонала, вследствие на 
намаляване на децата; 
 -Липса на мотивация за специализация. 

 

Възпитателно – образователен процес 

В детското заведение възпитателно - образователната работа се осъществява по Програмата на МОН. Планирането 

е гъвкаво и мобилно, съобразено с ДОС - по образователни направления и ядра. След предварително проучване на 

програмата за съответната възрастова група и необходимите помагала, пособия и дидактични материали към нея, 

учителските екипи по микрообединения прилагат образователна стратегия, която е съобразена с възрастовите особености 

на децата, индивидуалното им развитие и мотивационни потребности. В процеса на възпитателно-образователната работа 

се прилагат различни педагогически подходи, които осигуряват емоционален и социален комфорт на децата. 
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Силни страни  Слаби страни  

-ВОП се основава на хуманно-личностния 

подход.  

-Създадена е оптимална образователна 

среда, осигуряваща активно участие на  

децата в различните дейности и 

способстваща за пълноценна реализация на 

детските възможности.  

-Осигурява емоционален комфорт за 

създаване на позитивна мотивация у децата.  

-Стимулира активната позиция на детето в 

процеса на общуването на всички нива.  

-Създадени са условия за стимулиране на 

креативното мислене и въображение у 

децата.  

-Приобщаване на децата към 

общочовешките ценности и национални 

традиции.  

-Популяризиране на художествено-

творческите способности у децата-

-Недостатъчна превантивна педагогика.  

-Дефицит във физическото развитие.   

-Липса на адекватна корекционна дейност 

при работа с деца с прояви на агресивна 

нагласа.   

-Липса на специалисти на място за 

подпомагане на децата със СОП. 
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конкурси,концерти и др.  

- Наличие на възможности за допълнителни 

дейности по интереси- школи 

Възможности Заплахи 

-Овладяване на принципите и методите на 

позитивното възпитание чрез 

самоподготовка, вътрешна и външна 

квалификация.  

-Повишаване на квалификацията / 

посещеване на курсове, тренинги, обучение и 

самообучение/.  

-Компетентен и критичен подбор на 
програми и помагала . 

 
-Недостатъчна мотивация у педагогическия 
състав за индивидуална работа с 
талантливи деца,деца с изявени заложби. 

 

Учебно-техническа и материална база  

 

Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за обединено детско заведение: обособени за децата и 

персонала занимални, спални и сервизни помещения, умивалници, кухненски и административен блок, физкултурен салон, 

кабинет на дейности по интереси/ школи/, стаи за почивка, кабинет на директора, кабинет на касиера, дворни площадки 

със спортни съоръжения и уреди.  

Недостатъчни УТС- технически средства , подпомагащи педагогическия процес – компютри, принтери, мултимедиен 

проектор,  копирни машини, DVD, касетофони, телевизори, музикална уредба, синтезатор.  
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Силни страни  Слаби страни  

- Обособени помещения за всяка група.  

-Детското заведение разполага с 

необходимите за момента учебно –

технически средства  

-Детската градина разполага с методичен 

кабинет в едната сграда. 

-Липсват компютърни  

системи за модернизиране на ВОП и 

обучение на децата за всяка група.  

- Липса на кабинет по музика и зала за 

театър и музика  

-Морално остарели уреди и съоръжения на 

двора  

-ДГ има обширен,озеленен двор,но 

спортните площадки не са с необходимите 

съоръжения и уреди за всяка група и спортно 

игрище.  

 

Възможности Заплахи 

- Саниране на сградния фонд; 
-Търсене на възможности за включване на 

нови спонсори в различните дейности  

- Мотивиране на родителите на децата за 

собствен труд и принос за обновяване на 

МТБ.  

- Липса на средства за ремонт и подновяване 
на материално-техническата база; 
- Среда, отблъскваща родителите и децата 
за провеждане на обучение, поради 
остарялата физически и морално база; 
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- Кандидатстване по национални и 

европейски фондове и програми за 

благоустройство на детското заведение и 

обогатяване на МТБ.  

- Участия в публично – частни 

партньорства.  

- Включване в общинска програма за 
реконструкция и основен ремонт за 
оградата на детското заведение и 
благоустройство на двора. 

 

Финансиране  

 

Финансирането на детското заведение е от общинския бюджет. От 2008 година ДГ  №12 “Радост”е на делегиран 

бюджет.  

Съществуват и други алтернативни решения за финансиране, разрешени от Закона за народната просвета - проекти, 

дарения и спонсорство. 

 

Силни страни  Слаби страни  

-Делегиран бюджет, управляван от 

директора по приоритетите на детското 

заведение.  

- Липса на средства за основен ремонт на 

оградата и благоустрояване на двора на 

детското заведение.  
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- Привличане на дарения от родители.  

- Приходи от собствена дейност – наем от 

школи по интереси.  

- Функционираща и действаща Система по 

финансово управление и контрол, относно 

вътрешни правила за разглеждане на 

офертите по ремонти, услуги, доставки, 

работни заплати и др.  

- Функционираща и действаща комисия по 

отчет и контрол на даренията.  

- Недостатъчни средства от спонсори; 

-Липса на проекти за допълнително 

финансиране на определени дейности; 

Възможности Заплахи 

-Мотивиране и стимулиране на родителите 

към спомоществователство.  

-Кандидатстване за включване в различни 

проекти и програми за финансиране.  

-Допълнително финансиране от съвместни 

инициативи на Училищното настоятелство.  

-Реализиране на благотворителни изложби, 
спектакли, концерти и д 

- Спадане под санитарния минимум на 
финансовите ресурси; 
- Недостатъчни финансови ресурси за 
отговаряне на потребностите на местните 
хора. 

 

 

2.6.2. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 
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Силни страни  Слаби страни  

-Педагогическият екип работи в тясно 

сътрудничество и партньорство . 

-Участия в общински мероприятия.  

-Активни родителски комитети и 

настоятелство.  

-Работа с културни и държавни институции  

-Установени традиции в приемствеността с 

началните общообразователни училища в 

региона; 

  

-Недостатъчни контакти с 

неправителствени организации.  

-Липса на трайни контакти с фирми и 

спомоществователи.  

-Недостатъчно прилагане на разнообразни 

инициативи за повишаване активността на 

родителите.  

-Недостатъчно е включването на 

родителите във ВОП на детското 

заведение; 

-Липса на общи разбирания с родителите по 

отношение закаляването на децата. 

Възможности Заплахи 

- На базата на досегашен опит може да се 

създадат нов тип отношения на 

сътрудничество и взаимопомощ със 

семейството чрез нетрадиционни форми / 

посещения и включване на родителите във 

ВОП/ - „Ден на отворени врати”, ”Библиотека 

за родители” и др.  

-Утвърждаване на създадената система за 

-Нарастване на проявите на агресивно 

поведение от децата в предучилищна 

възраст и липса на адекватна корекционна 

система.  

-Проблеми с родителите - неразбиране 

целите на детското заведение, разминаване 

на критериите за развитие и възпитание на 
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обмен на информация със семейството, 

детската ясла и училището.  

-Създаване на система за външна изява на 
деца и учители. 

децата, свръхпретенции и др.  

 

 

 

2.7. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 

2.7.1. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ  

 

a) Популяризиране на дейността и постиженията на детското заведение:  

- интернет страница на детската заведение;  

-участие в конференции, фестивали ,изложби ,конкурси и други обществени прояви  

b) Включване в различни проекти за набиране на допълнителни средства.  

c) Търсене на нови контакти с различни обществени, културни, държавни И бизнес институции с цел подпомагане 

дейността на детското заведение.  

 

2.7.2. ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ  
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a) Използване на съвременни методи, форми и подходи за планиране, организиране и провеждане на ВОП  

b) Създаване на предпоставки и условия за пълноценна изява на творчеството и уменията на децата.  

c) Развиване на диагностичната практика чрез използване на набор от тестове за всяка възрастова група.  

d) Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните „деца.  

e) Сформиране на школи по интереси за децата - английски език, народни танци, модерни танци -заплащане от 

родителите.  
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2.7.3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

a) Разработване на система за приоритетна квалификационна дейност;  

b) Осигуряване на условия за участие в квалификационни форми на различни равнища;  

c) Внедряване ,съхранение и популяризиране на добрия педагогически опит;  

d) Обмяна на опит - паралелно, допълващо, циклично –по различни проблеми;  

e) Включване на учителите в курсове за придобиване на по- висока ПКС.  

 

2.7.4. СОЦИАЛНО-БИТОВА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ  

a) Обогатяване и поддържане на материално – техническата база :  

- осигуряване на образователни компютърни програми за децата от всички групи;  

- основно преустройство на дворното пространство;  

- обогатяване на игровата и дидактична база;  

- осъвременяване на интериора на съблекалните на децата.  

b) Контрол на правилното разпределение на финансовите средства по бюджета.  

c) Организиране на различни “анти-стрес” дейности – спорт, културни мероприятия и др.  
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2.7.5. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ  

a) Финансиране от общинския бюджет.  

b) Разработване на проекти с външно финансиране.  

c) Привличане на спонсори.  

d) Реализиране на благотворителни прояви с участието на децата и екипа на ДГ №12 чрез дейността на родителските 

активи,обществени и културни институции.  

e) Доброволен собствен труд на учители, медицински сестри и обслужващ персонал.  

f) Безвъзмезден труд за ремонти  

 

 

 

2.7.6. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

1. Създаване на организация за хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското заведение.  

2. Социален и емоционален комфорт, физическо и психическо здраве и творческо развитие на децата.  
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3. Използване на нови педагогически технологии в практиката.  

4. Мотивация за по-висока квалификация на учителите и медицинските сестри.  

5. Разширяване на взаимодействието-учител-дете-семейство с цел изграждане на детската личност.  

6. Разширяване на ползотворните контакти на детското заведение с други социални, обществени и културни фактори.  

7. Повишаване мобилността на мениджърските и управленски функции на директора.  

8. Повишаване професионалната квалификация на кадрите за провеждане на съвременно обучение и възпитание на 

децата. 

 

3. ПРИЛОЖИМОСТ НА ИДЕИТЕ И ВИЖДАНИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ  №12 ”РАДОСТ”. ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕТО 

ИМ 

ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ 

1. Популяризиране на дейността и 

постиженията на детското заведение 

 

1. Интернет страница на детското 

заведение; -участие в конференции, 

фестивали ,изложби ,конкурси и други 

обществени прояви ; 
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2. Включване в различни проекти за 

набиране на допълнителни средства.  

3. Търсене на нови контакти с 

различни обществени, културни, 

държавни и бизнес институции с цел 

подпомагане дейността на детското 

заведение.  

4. Демократизиране на управлението 

 

 

 

 

5. Подобряване на работния климат. 

 

 

2. Поставяне на конкретни 

изисквания към педагогическите кадри 

за разработване на проекти; 

 

3. Делегиране на права и отговорности 

на учителите и обвързването степента 

на справяне с кариерното развитие и 

резултатите при оценка постиженията 

на учителите през учебната година. 

4. Непрекъсната комуникация с хората, 

създаване на спокойна атмосфера, 

навременно преодоляване на 

конфликти. 

5. Изработване и приемане на 

Правилник за работата на ПС. 

6. Постоянен диалог и партньорство 

със СБУ. 
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6. Изграждане на екип от 

професионалисти 

7. Равномерно разпределение между 

членовете на колектива на 

гласуваната самостоятелност в 

колектива. 

8. Повишаване на квалификационната 

степен на педагозите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.Включване в плана за 

квалификация на теми по избор на 

педагозите. 

8.2.Участие на учителите във 

вътрешни и външни квалификационни 

форми. 

8.3.Използване възможностите за 

квалификация, предоставяни от МОН 

по различни програми и курсове. 

8.4.Включване на педагози в екипи за 

разработване и изпълнение на 

проекти. 

9.Провеждане съвместно с 

родителите на тематични родителски 

срещи, лектории, тренинги, 

консултации и др. подходящи събития. 

10.1.Взаимно уважение, партньорство, 
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9.Превръщане на учителя в 

педагогически консултант на 

семейството. 

 

10.Подобряване и поддържане на 

добър психологически климат в 

детската градина. 

 

 

 

11.Осигуряване на здравословна 

жизнена среда в сградите и дворовете 

на ДГ. 

толерантност и кооперативна 

рефлексия в отношенията. 

10.2.Организиране на културни 

програми и съвместно честване на 

празници с колектива. 

11.1.Добра профилактика и 

поддържане на висока хигиена. 

11.2.Изграждане на екологична 

култура у децата. 

11.3.Спазване на правилника за 

безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд. 

11.4.Спазване предписанията на 

РИОКОЗ. 

12.1.Системен контрол за безопасното 

състояние на МТБ в ДГ. 

Своевременно отстраняване на 

повреди с цел опазване живота и 
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12.Осигуряване безопасност при 

престоя на децата в ДГ 

 

 

 

 

 

 

 

здравето на децата и персонала. 

12.2.Запознаване на децата и 

родителите с плана за евакуация и 

проиграването му с децата два пъти в 

годината. 

12.3.Провеждане на ситуациите по 

темите от плана за действия при БАК. 

13.Осигуряване на пропускателен 

режим със заповед на директора. 

14.Учителите нямат право да 

извеждат сами децата извън 

градината без писменото съгласие на 

родителите. 

15. Провеждане на спортни празници 

два пъти в годината. Запознаване с 

повече спортове под формата на 

предлагани допълнителни дейности 

по спорт и в рамките на проекти за 

развитие на физическото възпитание 
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13.Осигуряване на охрана на ДГ 

 

14.Осигуряване безопасност на 

децата при движение извън 

градината. 

 

15.Развитие на интерес и потребност 

у децата за занимание с физическа 

култура и спорт. 

и спорта. 

ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

1. Цялостната организация на 

ВОП да е основа за ефективно 

обучение, за овладяване на достъпни 

знания, развитие на познавателната 

дейност и умение за учене, за 

1.1.Осигуряване единство на 

обучение, възпитание и развитие на 

всяко дете при овладяване минимума 

от знания, съобразно ДОИ. 

1.2.Избор на програма за работа и 
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социално поведение и художествено-

творческо изразяване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помагала. 

1.3.Изготвяне на седмични 

разписания. 

1.4.Пълноценно използване на 

наличната база, чрез иновативен 

подход, предварителна подготовка, 

системност. 

1.5. Прилагане на интересни идеи и 

практики за по-пълноценно 

запознаване на детето с живота 

(наблюдения, екскурзии). 

1.6.Равнопоставеност на дейностите, 

свързани с игри и останалите 

дейности. 

1.7.Изграждане на вътрешна 

мотивация, определяща ценността и 

самоинициативата за учене и 

безопасност на движението. 
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2. Осигуряване на задължителна 

подготовка на 5-7 годишните деца за 

започване на училище и бързата им 

адаптация. 

3. Осигуряване на равен достъп на 

малцинствата до обучение и 

възпитание в ДГ. 

1.8.Формиране на личностно 

самосъзнание, чувство за отговорност 

и самодисциплина. 

1.9.Изграждане на умения за работа в 

екип на базата на толерантност и 

приемане на различията. 

2.Ежегодно сформиране на 

подготвителни групи – м. юни 

 

 

3.Приемът на деца да става без оглед 

на пол, език, култура, 

вероизповедание. 

4.Непрекъснат диалог и активни 

взаимоотношения с родителите на 

основата на взаимно уважение. 

5. Обучение на персонала за работа с 

такива деца. 
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4. Убеждаване на родителите, че ДГ е 

първо и много важно звено в 

образователната ни система. 

5. Интегрирано обучение на деца със 

специални образователни 

потребности като се акцентира на 

потенциала, а не върху дефицита. 

6. Задоволяване интересите на 

децата в ДГ. 

 

 

 

7.Съхраняване и насърчаване на 

детската индивидуалност към само 

изява и създаване условия за работа 

с надарени деца. 

 

 

 

6.Осигуряване на преподаватели по 

различни допълнителни дейности 

според интересите и потребностите на 

децата и предпочитанията на 

родителите. 

7.1.Насърчаване на децата за участия 

в конкурси. 

7.2.Гласност на постиженията на 

деца, спечелили конкурси. 

7.3.Организиране на изложби с творби 

на децата. 

8.1.Създаване на емоционален 

комфорт у децата чрез внимателно 

отношение и обич, зачитане на 

тяхното лично достойнство, оценяване 

на всяко тяхно достижение. 
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8.Превръщане на ОДЗ в желано място 

и притегателен център за децата. 

 

 

 

 

 

 

 

9.Повишаване качеството на 

възпитателния процес. 

 

 

 

8.2.Участие в подходящи програми за 

обучение на деца с различни 

интереси, потребности и социален 

статус. 

9.Организиране на нови форми на 

квалификация след проучване 

индивидуалните професионални 

интереси на педагогическия и 

непедагогическия персонал. 

10.Разработване на съвместни 

работни програми за презентиране 

възможностите на училищата и 

насочване интересите на децата към 

училище. 
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10.Системно сътрудничество и 

разнообразие на формите на контакт с 

училищата в района. 

 

СОЦИАЛНО-БИТОВА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

1.Осигуряване на максимално добри 

условия за подготовка и възпитание в 

ДГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Обучение на учители за изготвяне 

на проекти. 

1.2.Закупуване на учебни помагала, 

педагогическа литература, нови 

софтуерни продукти, обогатяване на 

библиотечния фонд. 

1.3.Оформяне и поддържане на 

разнообразни по съдържание кътове. 

1.4.Ежегодно планиране и провеждане 

на ремонтни дейности. 

2.Ефективно сътрудничество с 

родители и спонсори за обогатяване 
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2.Реализиране на част от дейностите 

със собствен труд и осигуряване на 

допълнителни средства от 

спонсорства. 

3.Саниране сградите във филиалите 

на ДГ и обновяване на дворните 

пространства.. 

на МТБ. 

 

 

3.1.Разработване на проекти за 

кандидатстване по енергийна 

ефективност. 

3.2.Разработване на план за 

обновяване на дворните пространства 

и детските площадки. 

3.3.Обзавеждане с мебели и техника, 

отговарящи на съвременните 

изисквания и хигиенни норми. 

ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛИ И ИНСТИТУЦИИ 

1. Повишаване възможностите за 

партньорство със семейството чрез 

по-близко общуване, образователни и 

развлекателни форми на 

1.1.Учредяване на родителско 

настоятелство. 

1.2.Създаване на сайт на детската 

градина. 
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взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Привличане на неправителствени 

организации за реализиране на 

съвместни програми. 

1.3.Привличане на родители като 

партньори в учебния процес, в 

празници и събития. 

1.4.Оформяне на съдържателни 

родителски кътове по групи и в 

централното фоайе. 

1.5.Осигуряване на ежедневна 

информация за детето. 

2.Съвместно разработване на проекти 

с НПО. 

 

3.1.Съвместна работа с асоциации, 

фондации за работа по посока 

откриване и развитие на детски 

таланти. 

3.2.Приемане на детски театрални 

постановки. 

3.3.Участие в конкурси и изложби. 
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3.Взаимодействие на ДГ с други 

организации и културни институции. 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящата програма за развитие на ДГ  №12 е опит за систематизиране на рамката на управление на динамичните 

процеси в областта на предучилищното образование и възпитание. Тя представлява система от цели и дейности, насочени 

към създаване на условия за съвременно европейско образование за децата и развитие на човешкия потенциал в детското 

заведение. Определените цели и предложените стратегии и дейности важат за три годишен период. Те ще се обсъждат и 

преформулират като ще се отчитат постоянно променящите се обстоятелства и състоянието на ресурсите – човешки, 

финансови, материално-технически, информационни. Преформулираните цели и дейности ще се конкретизират в 

годишните планове на детското заведение за съответната учебна година, в променени длъжностни характеристики, в план-

графици за работа и т.н. 

Осъществяването на тези дейности би повишило ефективността във функционирането, както на отделните 

подсистеми в системата детска градина, така и на детската градина като социално звено, осъществяващо специфична 

обществена поръчка. Изпълнението на целите в единство би обезпечило повишаването на престижа на ДГ №12, 

осигуряване на неговия просперитет в условията на автономност. 

Бъдещето на образованието не може да бъде предвидено, но може стратегически да бъде проектирано. 

 



Страница 40 от 140 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАМНА  СИСТЕМА 
 

 
Съгласно чл. 70, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование процесът на предучилищното образование 

е подчинен на прилагане на програмна система като част от стратегията за развитие на учебното заведение, което 

извършва задължително предучилищно образование, и което съответства на изискванията на Държавния образователен 

стандарт за предучилищно образование. Програмната сиситема е цялостна концепция за развитието на децата с подходи 

и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.  

 

 

І. МИСИЯ 
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           Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно - образователна дейност в детската градина, 

които осигуряват максимално развитие на детския личностен потенциал, да създадат възможности за пълноценна 

социална реализация на детето и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение;  поставяне  основите 

в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност; 

формиране на децата като личности на 21 век - рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи 

богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. Превръщане на 

детската градина в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и 

общуване. и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа. 

 

 

 
 

ІІ. ВИЗИЯ 
 

             Утвърждаване в общественото пространство на Детска градина №12”Радост” като модерна гъвкава, конкурентна и 

необходима институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за 

творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:  

        -  осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на 

децата от 2 до 6-годишна възраст;  

        - гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателно - образователен процес в 

педагогическото взаимодействие; 

        -   водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата. 
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III. ЦЕННОСТ 

1. ФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ 

 
Формирането на национално самосъзнание е важна цел, която не може да се постави в рамките на определен 

период от време. Изграждането на тези черти в детската личност е цялостна дейност, която обхваща детето още при 

първите му стъпки в детското заведение и трябва да продължи при постъпването му в училище. За тази цел са много 

важни помощта и сътрудничеството и на семействата, които се опитваме да спечелим като свои партньори. 

Възпитаването на родолюбиви чувства и национално самосъзнание се осъществява чрез разнообразни форми и 

дейности, като стремежът е да се разширяват и задълбочават впечатленията и преживяванията на децата. Национални 

празници, народни празници, велики български исторически личности, занаяти, произведения на българския фолклор и т.н. 

– всичко това са аспекти от бъдещата дейност на детското заведение, които ще допринасят за активното 

съприкосновението на децата с българското,  укрепване на  националното им самосъзнание и ще ги направят горди със 

своята национална принадлежност. 

Стремежът към формиране на национално самосъзнание е част от ежедневната работа на педагозите. То може да 

се осъществи и с посещения на музеи, изложби и паметници на национални герои, с изучаване на народни танци, със 

срещи с творци на българското изкуство, както и с организиране на специални празници по повод на традиционни 

български народни обичаи.  

 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 
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Дефинирането на целите е подчинено на стремежа към организиране на ефективен възпитателно-образователен процес 

чрез конкретизиране мястото и съдържанието на основните дейности за осигуряване жизнеспособността и здравето на 

децата. Важно е търсенето на разнообразни пътища за демократизация и хуманизация на работата с децата, като 

пълноценно се използват възможностите на сензитивния период за личностното развитие. Изчистването на възпитателно-

образователния процес от дидактизъм, скованост и строга регламентираност и съобразяване с детските интереси, 

желания и възможности ще ориентира обучението към провокиране на мисленето и самостоятелността, към формиране на 

практически умения и към развитие на личността. Утвърждаването на действени взаимоотношения на детското заведение 

със семействата, обществеността и училището ще допринесат в голяма степен за осигуряване на необходимите 

педагогически условия и материално-техническа база за отглеждане и възпитание на децата.  

 

 

1. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 
 

Наша цел е да помагаме в развитието на капцитета и способностите на децата от детската градина, Ние насърчаваме 

чувството за осведоменост, отговорност и уважение към себе си, към другите, към семейството и общността, както и 

волята за личностно израстване. Ефективно подпомагаме и стимулираме децата в различни области. 

 

 

2. ПОДЦЕЛИ 
 
          2.1. Повишаване качеството на образование в групите на детската градина. Постигане максимално високи резултати 

при възпитанието и обучението на децата в съответствие с ДОИ и динамичните промени в развиващото се демократично 

общество. 
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          2.2. Формиране на потребности, интереси и нагласи за обучение и самоусъвършенстване през целия живот както при 

децата, така и при служителите. 

          2.3. Развиване на физическото, духовното и нравствено здраве на децата, с цел изграждане на физически и морално 

здрави и дееспособни личности. 

          2.4. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната 

индивидуалност и самостоятелност. 

          2.5. Прилагане на иновативни образователни технологии и европейски компетенции. 

          2.6. Осъществяване на партньорство и сътрудничество с родители, други детски заведения, културни, обществени и 

други институции. 

          2.7. Възпитаване на децата в дух на толерантност, уважение към другите и утвърждаване на собствената си 

идентичност. 

          2.8. Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие и съпричасност както към националните, 

така и към глобалните проблеми на човечеството. 

          2.9. Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители. 

 

3.ПЪТИЩА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
 
 

         1. Изграждане на хуманна, функционална и оптимална образователна среда. 

         2. Стимулиране развитието на професионалната компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на 

образователните изисквания и потребности. 

         3. Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността. 

         4. Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит. 
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V. ДЕЙНОСТИ 
 

 

 Осъществяване на тесен контакт с родителите с цел получаване на изчерпателна информация за 

здравословното, физическо и  психическото състояние на децата при постъпване и по време на престоя им в детската 

градина.. 

 Планиране на подходи и форми за педагогическо въздействие. 

 Разпределение на формите на педагогическо въздействие. 

 Съвместна дейност с психолог, логопед и ресурсен учител (за деца със СОП)   

 Разработване на Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 
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1. Възпитателно-образователни дейности. 
 

1.1. Подходи на педагогическо взаимодействие 
 

 Личностно-хуманен - детето да се приема като значима личност - с уважение и достойнство; приемане на детето 

такова, каквото е; човечно отношение към него- оказване на обич и подкрепа; съобразяване с потребностите и 

интересите на детето като субект; подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-образ. 

 

 Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен темп на развитие и сензитивност; 

опознаване на силните му страни, върху които да се изгради педагогическото взаимодействие. 

 

 Дейностен - на детето да се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности с подходящо 

физическо, емоционално и интелектуално натоварване; стимулиране на контакти и общуване в различни формални 

и неформални обединения; 

 

 Ситуационен - да се създават специално организирани ситуации и да се използват непреднамерено възникващите, 

за да се постави всяко дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и интелектуално 

благополучие. 
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 Холистичен - детската личност е цялостна динамична система, затова е необходимо да се работи за развитие на 

всичките й страни, специализирано относно проблема (ако има такъв), но не фрагментарно относно нейната 

цялостност; педагогът да обхваща и вижда цялата картина. 

 

 Комплексен - всички главни и подпомагащи социално-педагогически фактори да действат като взаимно допълващи 

се за осигуряване на пълноценен живот на децата; цялостното поведение на детето да протича в социален контекст 

в среда на положително настроени връстници и възрастни. 

 

 Синергетичен - подход с обединяваща сила и енергия, изискващ създаване на условия за растеж, развиване на 

личния потенциал, зачитане на човешкото достойнство, осигуряване качество на живот за всяко дете. 

 

 

 
1.2. Форми на педагогическо въздействие: 

 
Основна форма - педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическата ситуация 

се организира само през учебно време и осигуряват постигане на компетеции, определени от Държавен 

образователен стандарт за предучилищно образование. В ДГ 12”Радост” ще се провеждат основни форми на 

педагогическо въздействие по следните Образователни направления: 

 

 Български език и литература - Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест 

образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на 

литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение. 
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 Математика - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни 

ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични 

фигури и форми. 

 

 

 Околен свят - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: 

Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото 

опазване и Културни и национални ценности. 

 

 Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата 

развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, 

Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.  

 

 

 Музика - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: 

Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.  

 

 Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в 

четири основни ядра: Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и 

инициативност, Техника.  
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 Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни 

ядра: Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа 

дееспособност, Игрова двигателна дейност. 

 

 
Допълнинелни форми: 
 

 

 Игри - Театрални, Конструктивни, Сюжетно-ролеви, Подвижни, Музикални и др. 

 Утринна гимнастика 

 Творчески занимания по интереси  

 Празници и концерти  

 Културно-развлекателни екскурзии - посещения на театрални постановки, изложби, музеи и др. 

 Разходки и екскурзии сред природата 

 Формиране на битови, здравни, хигиенни и навици. 

 Формиране на етични форми на общуване. 

 Формиране на есетически усет 

 Групова работа - Приказкотерапията. 

 

 
 
1.3.Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие 
 



Страница 50 от 140 
 

1.3.1.Брой педагогически ситуации седмично по възрастови групи и образователни направления съгласно 

Наредба № 5 / 03.06.2016 г. за предучилищно образование 

 

Образ. 
направление 

I група 
/15-20 минути/ 

II група 
 /15-20 минути/ 

III подг. група 
 /20 -30 
минути/ 

IV подг. група 
/20 -30 минути/ 

Миним. 
бр.педа
г. 
ситуаци
и 

Макс.
ПС 
+2/5б
р 

Миним. 
бр. 
педаг. 
ситуаци
и 

Макс. 
+2/5бр 

Миним. 
бр. 
педаг. 
ситуаци
и 

Макс. 
+2/5б
р 

Миним. 
бр. 
педаг. 
ситуаци
и 

Макс
. 
+2/5
бр. 

1. Български 
език и 
литература  

1  2  2  3  

2. Математика  1  1  2  3  
3. Околен свят 1  2  2  2  
4. 
Изобразително  
изкуство 

2  2  2  2  

5. Музика 2  2  2  2  
6. Конструиране 
и технологии  

1  1  2  2  

7. Физическа 
култура 

3  3  3  3  

Минимален 
общ брой 
педагогически 
ситуации 

11  13  15  17  

Целодневна 11 16 13 18 15 20 17 22 
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организация 

 

 

 

 

1.3.2.Организация на деня при целодневна организация. 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ФОРМИ В ДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА ДЕНЯ 

 
 В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15. 09.2016 ГОДИНА  ДО 31. 05. 2017 ГОДИНА 

 
 

Часови 
интервал 

Основни моменти в 
организацията на 
седмичното 
разпределение 

Основни игрови  форми по 
задължителни 
образователни 
направлениявучебното време 
на деня 

7.00-8.30 Прием на децата Комуникативни игри за 
социализиране и сдружаване 

 Утринно раздвижване Подвижни и спортно-
подготвителни игри 

8.30-9.00 Закуска  

9.00-10.00  
 
Задължителни основни 
организационни форми по 

Реализиране на динамични 
преходи от игрово-познавателни 
форми по направленията в 
сутрешния режим/ до 2-3 
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образователни 
направления 

ситуации/, чрез игри с екипен 
характер и с проектна 
ориентация- комуникативни, 
емоционално-филтриращи, 
засдружаване,когнитивно-
информативни: дидактични, 
театрализирани, изобразителни 
и обучаващи игри, фолклорни и 
обредни игри, игри-
експерименти, игри с електронни 
ресурси и книжки 

10.00-
10.30 

 
Подкрепителна 
предиобедна закуска 

 

10.30.-
12.00 

Игри и свободно 
реализирани дейности по 
избор /открито и на 
закрито/ допълнителни 
услуги: работа в еко-зона,  
разходки, екскурзии, 
детски студия, детско 
експериментиране, 
артистични презентации и 
приложно изкуство, детски 
спортове 

По избор – индивидуални и 
групови игри за функционално 
делово сътрудничество. 
 
Наблюдения, разходки, 
екскурзии, работа по проекти, 
екипна работа, детско 
презентиране, игри-
инсценировки 

12.00-
13.00 

Обяд  

13.00-
15.00 

Следобедна почивка/ сън Подготовка за сън и релаксация 
при съдействието на учителя 

15.00-
15.30. 

Следобедно раздвижване Подвижни игри и игри за 
емоционално филтриране, 
комуникативни и за сдружаване 
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и коопериране 

 Подкрепителна 
следобедна закуска 

 

15.30-
16.30 

Задължителни основни 
организационни форми по 
образователни 
направления 

В диференцирани тематично по 
образователни ядра основни 
форми за свободно изрзяване на 
компетенции по желание на 
децата / приобщаване 

16.30-19-
00 

 
Дейности по избор на 
децата 

Игри за функционално-делово 
партниране, приобщаване, 
социално обвързване, 
емоционално филтриране и 
изграждане на екп 
 

  
Изпращане на децата 

Форми на общуване и работа с 
родителите и консултации при 
издаване на децата, съобразно 
силните им страни, открити 
моменти  и празници                                                        
 

 
 
 
 
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ФОРМИ В ДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
 НА ДЕНЯ 

 
 В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 01. 06.2017  ГОДИНА  ДО 14. 09. 2017 ГОДИНА 

 
 

Часови Основни моменти в Игрови  форми в не учебното 
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интервал организацията на 
седмичното 
разпределение 

време на деня 

7.00-8.30 Прием на децата Комуникативни игри за 
социализиране и сдружаване 

 Утринно раздвижване Подвижни и спортно-
подготвителни игри 

8.30-9.00 Закуска  

9.00-10.00  
 
Игри и свободно 
реализирани дейности по 
избор 
 

дейности по избор /открито и на 
закрито/ допълнителни услуги: 
,разходки, екскурзии, детски 
студия, детско 
експериментиране, артистични 
презентации и приложно 
изкуство, детски спортове 

10.00-
10.30 

 
Подкрепителна 
предиобедна закуска 

 

10.30.-
12.00 

Игри и свободно 
реализирани дейности по 
избор  

По избор – индивидуални и 
групови игри за функционално 
делово сътрудничество. 
 
Наблюдения, разходки, 
екскурзии, детско презентиране, 
игри-инсценировки 

12.00-
13.00 

Обяд  

13.00-
15.00 

Следобедна почивка/ сън Подготовка за сън и релаксация 
при съдействието на учителя 

15.00-
15.30. 

Следобедно раздвижване Подвижни игри и игри за 
емоционално филтриране, 
комуникативни и за сдружаване 
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и коопериране 

 Подкрепителна 
следобедна закуска 

 

15.30-
19.00 

Дейности по избор на 
децата 

Игри и свободно реализирани 
дейности по избор /открито и на 
закрито/ допълнителни услуги: в 
еко- разходки, екскурзии, детски 
студия, детско 
експериментиране, артистични 
презентации и приложно 

  
Изпращане на децата 

Форми на общуване и работа с 
родителите и консултации при 
издаване на децата 
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VI.ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

1.ГОДИШНО  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  ГЛОБАЛНИТЕ  ТЕМИ ЗА  ПЪРВА  ГРУПА 
 

 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЕЛ 

Месец Глобална 
тема 

Главна цел Основни задачи 

Септември 
 

Умеем да си 
служим с 
думите. 

Знания, умения и отношения 
по водещи ядра:„Свързана 
реч“ и „Речник“. 

1.Адекватна употреба на диалогична реч. 
2.Съставяне на прости изречения с нагледна опора. 
3.Затвърдяване на представата за понятия от най-близкото 
обкръжение на детето (мама,татко, баба, дядо, кака, батко, 
семейство и др.). 

Октомври 1.Играем с 
думи и 
съставяме 
изречения. 
 
 
2.Слушам и 
разказвам. 

Знания, умения и отношения 
по водещи ядра: 
„Свързана реч“ и 
„Граматически правилна реч“. 
 
„Възприемане на 
литературно произведение“ 

1.Съставяне на прости разширени съобщителни изречения. 
2.Съгласуване на съществителни имена с глаголи. 
3.Съгласуване на съществителни с прилагателни имена. 
4.Заучава и възпроизвежда откъс от художествено 
произведение. 

Ноември 1.Играем с 
думите. 

Знания, умения и отношения 
по водещи ядра : „Речник“,  
„Свързана реч“, „Възприемане 
на 
литературно произведение“ и 
„Звукова култура“. 

1.Активизиране на представи за позната лексика, както и 
обогатяване на лексикалния 
запас на детето във връзка със заобикалящата го 
действителност и на базата на подходящи за възрастта 
художествени произведения. 
2.Правилна артикулация на гласни звукове. 

Декември 1.Слушаме и 
разказваме 
любими 
приказки. 

1.Знания, умения и отношения 
по водещи ядра: 
„Възприемане на литературно 
произведение“, 
„Пресъздаване на 

1.Разпознаване на епизоди от литературно произведение и 
подреждането им в правилен 
ред от децата. 
2.Описание на литературни герои според основните моменти 
в познати литературни 
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литературно произведение“ произведения. 
3.Възприемане и отгатване на подходящи за възрастта 
гатанки. 

Януари 1.Играем с 
думи и 
съставяме 
изречения. 
 
 
„ В света на 
книжките“ 

Знания, умения и отношения 
по водещи ядра: 
„Свързана реч“ и „Речник“. 
„Възприемане на литературно 
произведение“,„Пресъздаване 
на литературно 
произведение“ 

1.Лексика, свързана със зимата и зимните игри. 
2.Съставяне на кратък разказ по картина. 

Февруари 1.Играем със 
звукове и 
думи. 
 
 
 
2. Да назовем 
с думи. 

1.Знания, умения и отношения 
по водещи ядра: 
„Звукова култура“ и 
„Възприемане на литературно 
произведение“, 
Пресъздаване на литературно 
произведение“ 

1.Правилно произношение на съгласни звукове. 
2.Разпознаване на епизоди от литературно произведение. 
3.Съотнасяне на постъпките на герои от познати 
художествени произведения със собст- 
вените постъпки. 

Март 1.Празнуваме 
заедно. 

1.Знания, умения и отношения 
по водещи ядра: 
„Речник“ ,„Възприемане на 
литературно произведение“, 
Пресъздаване на литературно 
произведение“ 

1.Овладяване на лексика, свързана с Баба Марта, 
2.Празника на мама и пролетта. 
3.Възприемане и наизустяване на кратки римувани 
стихотворения. 

Април 1.Играем си 
със 
звуковете и 
думите. 

1Знания, умения и отношения 
по водещи ядра: 
„Свързана реч“, 
„Граматически правилна реч“ 
и 
„Звукова култура“. 

1.Съставяне на разказ по преживяно. 
2.Правилно произношение на по-трудни за изговаряне 
съчетания от съгласни звукове. 
3.Съгласуване на съществителни и прилагателни имена с 
глаголи. 

Май 1.Да назовем Знания, умения и отношения 1.Обогатяване на речника с лексика, свързана с начини за 
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МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Задачки – закачки 1. Откриване на количествени 
закономерностив заобикалящата 
действителност. 
2. Запознаване с героите от 
приказката „Косе 
Босе“. 

1.Откриване на количествени 
закономерности в заобикалящата 
действителност (едно и 
много). 
 

Октомври Групирам и 
разпознавам едно и 
много. 

1. Откриване на количествени 
закономерностив заобикалящата 
действителност. 
2. Групиране на предмети по даден 
признак (вид,цвят,големина). 

1.Откриване на количествени 
закономерности в заобикалящата 
действителност (едно и 
много). 
2.Образуване на групи от по един и по 
много предмети по даден признак. 

Ноември Колко и къде са? 1.Стимулиране на уменияза 
ориентиране в пространството и 
умения заколичествено и 
поредноброене. 

1.Запознаване с основните 
пространствени направления: горе/долу, 
пред/зад, под/над; 
формиране на представа за числото едно 
и неговия графичен белег; стимулиране 
на 
умения за количествено и поредно 
броене. 

Декември Да опознаем 
времето и кръга. 

1. Формиране на представи за 
елементарни времеви отношения. 

1.Разпознаване и назоваване на 
характерни времеви промени съобразно 

с думи. по водещи ядра: 
„Свързана реч“ и „Речник“. 

пътуване, и предмети и действия, свързани с темата „На 
плажа“. 
2.Съставяне на разказ по картина. 
3.Съставяне на разказ по преживяно. 
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2. Запознаване с кръгла инекръгла 
форма на предметите от 
заобикалящата 
действителност 

конкретен сезон. 
2.Установяване свойства на предмети с 
кръгла и некръгла форма на перцептивна 
основа. 

Януари Числото 2 и частите 
на денонощието. 

1.Формиране на представа 
за: числото две и части на 
Денонощие (ден и нощ). 

1.Възприенане на числото две и неговия 
графичен белег. 
2.Стимулиране на умения за 
количествено и поредно броене. 
3.Уточняване на представи за части на 
денонощие (ден и нощ). 
4.Затвърдяване на умения за 
количествено и поредно броене до две. 

Февруари Групирам, 
сравнявам и броя. 

1.Формиране на представа за числото 
три. 
2. Затвърдяване на представа за кръг 
и формиранена представа за квадрат. 

1.Запознаване  с числото три и неговия 
графичен белег. 
2.Стимулиране на умения за 
количествено и поредно броене до три. 
3.Стимулиране развитието на зрително-
моторната координация. 
4.Затвърдяване на умения за 
установяване на местоположение на 
обект. 
5.Уточняване и обобщаване на представа 
за кръг. 
6.Формиране на представа за квадрат. 
7.Групиране на премети по форма. 

Март Колко са, кои са и 
къде се намират. 

1.Затвърдяване на умения за 
количествено и поредно броене до 
три. 
2. Умения за различаване и 
назоваване на прос- 
транствени измерения на 
обектите. 

1.Разбиране на: релациите на наредба на 
елементи в числовата редица до три и 
количествените отношения между групи 
до три предмета. 
2.Запознаване с пространствените 
измерения на обектите. 
3.Разпознаване на характерни времеви 
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3. Уточняване и обобщаване на 
представа за 
сезон съобразно характерни 
особености на вре- 
мевия еталон и за частина 
денонощието. 

промени съобразно конкретен сезон. 
4.Форвиране на представа за годишните 
сезони и частите  на денонощието. 

Април Измервам, 
сравнявам и броя. 

1.Стимулиране на умения за 
придвижване в ла- 
биринт. 
2. Стимулиране на умения за развитие 
на психомоториката. 
3. Затвърдяване на представи за 
кръгла и некръгла форма. 
4. Затвърдяване на умения за 
количествено и по- 
редно броене до три. 

1.Стимулиране на умения за придвижване 
в лабиринт по дадено пространствено 
измерение. 
2.Стимулиране развитието на 
психомоторни умения (очертаване на 
пътечка и украса наяйце). 
3.Осмисляне на количествената и 
поредната функция на числата до три. 
4.Уточняване и обобщаване на представи 
за кръгла и некръгла форма и на 
геометрична 
фигура кръг. 

Май Проследяване на 
постиженията на 
децата. 

1. Оценяване представите на децата 
за количест- 
вени, пространствени и 
времеви отношения между обектите. 
2. Откриване на геометрични фигури в 
графични образи на обекти. 

1.Оценяване уменията на децата за: 
ориентиране в количествени, 
пространствени и вре- 
меви отношения между обектите. 
2.Откриване на геометрични фигури в 
графично зададени образи на обекти. 
3.Откриване на пространствени 
измерения на предмети/обекти. 
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МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 
 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Знам и мога. 
 
 
 
 
 
 

Проследяване на 
постиженията на 
децата. 

1.Констатиране на входното равнище на знанията и уменията 
на децата свързани с образователните ядра: 
„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и 
здравословна среда“. 
2.Установяване на входното равнище на знанията на децата 
за природата 

Октомври 1.Аз и другите. 
 
 
  
2.Улицата.- БДП 
 
  
 
 
 3. Природата около 
нас. 
 

1. Актуализиране 
и обогатяване на 
представитена 
детето за 
семейството. 
 
2.Знанията и 
уменията на 
децата за 
безопасно 
поведение. 
 
 
 
3.Установяване 
на детските 
преконцепции за 
околната среда. 
4. Обогатяване на 
представите на 
децата за есента. 

1.Затвърдяване на представите на детето за членовете на 
семейството. 
2.Формиране и осъзнаване на привързаност към членове от 
семейството. 
3.Детето трябва да: 
•назовава и различава 
тротоар, платно; 
• върви само по тротоара по време на разходка 
4.Установяване на входното равнище на знанията на децата 
за природата. 
5.Обогатяване на представите на децата за промени, които 
настъпват в природата през есента. 
 

Ноември 1.Ти си добър и аз съм 1.Формиране на 1.Формиране на представи за различни начини за помагане в 
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добър. представи 
и отношение към 
начина 
на общуване 
соколните. 
2.Обогатяване на 
представите на 
децата за 
околната среда. 
3.Обогатяване на 
представите на 
децата за живата 
и неживата 
природа. 

процеса на общуване. 
2.Формиране на отношение към извършването на съвместни 
действия в процеса на общуване. 
3.Обогатяване на представите на децата за разнообразието 
на фауната. 
4.Обогатяване на представите на децата за домашните 
животни. 
 

Декември 1.Здрави и силни. 
 
 
 
2.Пешеходци и автомо 
били.- БДП 
 
 
 
 
3. Зимна приказка. 

1.Формиране на 
представи 
за 
предназначението 
напредметите в 
ежедневна 
и празнична 
среда. 
2.Формиране на 
знания, уменията 
и компетентности  
за опасните 
ситуации, като 
участници в 
движението по 
пътя. 
2.Разширяване 
представите на 

1.Осъзнаване на здравно-хигиенни правила. 
2.Детето разпознава и назовава предмети от близката среда. 
3.Детето трябва да: 
• изброява кой къде се движи; 
  • назовава участниците в движението. 
4.Назовава характерните особености за зимата катосезон. 
Възприемане на валеж- сняг. 
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децата за сезона 
Зима. 

Януари 1.Професии и 
грижа за хората. 
 
2. През зимата. 

1.Формиране на 
представи 
за предмети и 
тяхното 
предназначение. 
2.Обогатяване на 
представите на 
децата за 
разнообразието 
във фауната. 

1.Разпознаване и назоваване на предмети. 
2.Формиране на конкретна представа за труда на лекар и 
медицинската сестра, и професии, свързани с грижите за 
децата в детската градина. 
3.Обогатяване на представите на децата за начина на 
движение на различни видове животни. 
4.Обогатяване на представите на децата за разнообразието 
от цветове във фауната. 
5.Обогатяване представите на децата за сезонни промени  и 
влиянието им върху хората и животните. 

Февруари 1.Как да 
постъпвам. 
 
 
2.Аз отивам на детска 
градина с 
придружител.- БДП 
 
 
3.Кой къде живее. 

1.Формиране на 
първоначални 
представи за 
здравето и 
възможности за 
опазването му. 
2.Изграждане на 
компетентности, 
ценностна 
ориентация и 
адекватна оценка 
на опасните 
ситуации, като 
участници в 
движението по 
пътя. 
 
3.Обогатяване на 
представите на 
децата за живата 

1.Формиране на представи за значението на движенията и 
природните условия за опазване на здравето. 
 
2.Детето трябва да: 
• описва и демонстрира пресичане на улицата пред 
детската градина. 
 
 
3.Обогатяване на представите на децата за промени, които 
настъпват в природата през зимата. 
4.Обогатяване на представите на децата за разнообразието 
на живот в морето. 
4.Обогатяване на представите на децата за някои природни 
феномени. 
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и неживата 
природа. 

Март 1.Пролетни празници. 
 
 
 
 
2.Пролет иде. 

1.Формиране на 
позна- 
вателно и 
емоционално 
отношение към 
ситуацииот 
ежедневната и 
праз- 
ничната социална 
среда. 
2.Обогатяване на 
представите на 
децата за 
флората 

1.Формиране на представи за взаимоотношения в празнична 
среда. 
2.Стимулиране на отношение към грижите на възрастните за 
децата. 
3.Обогатяване на представите на децата за устройството на 
растенията. 
4.Развиване на умението за сравняване на растения. 

Април 1.Пролетни празници. 
  
 
 
2.Пътник в превозно 
средство на семейство 
то.- БДП 
 
 
 
3.Природата около нас. 
 
 

1.Актуализиране 
на представи и 
формиране на 
отношение към 
Великден. 
 
2.Формиране на 
знания и умения 
за безопасно 
пътуване. 
 
 
  
 
3.Обогатяване на 
представите на 

1.Формиране на конкретни представи за великденските 
празници. 
2.Формиране на отношение към великденските ритуали и 
атрибути. 
3.Детето трябва да: 
•познава , назовава и използва средствата за осигуряване на 
безопасно пътуване- колан и детска седалка 
•познава норми на поведение при пътуване в превозно 
средство 
4.Обогатяване на представите на децата за грижите, които 
хората полагат за растенията. 
5.Обогатяване на представите на децата за промени, които 
настъпват в природата през пролетта. 
6.Обогатяване на представите на децата за някои природни 
феномени. 



Страница 65 от 140 
 

 
 
 

децата за живата 
и неживата 
природа 

Май 1.Проследяване на 
постиженията на 
децата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Светофар. -БДП 

1.Формиране на 
отношение към 
ситуации от 
ежедневна 
ипразнична 
социална среда.  
 
2.Обогатяване на 
представите на 
децата за 
промени, които 
настъпват 
вприродата. 
3. Установяване 
на детските 
представи за 
природата. 
 
4.Формиране на 
конкретни 
представи за 
светофара и 
неговата роля и 
значение за 
безопасно 
движение на  пътя 

1.Формиране на представи за безопасно движение по улиците. 
2.Актуализиране на празничното настроение при празнуване 
на личен празник 
 
3.Обогатяване на представите на децата за някои природни 
феномени. 
4.Обогатяване на представите на децата за промени, които 
настъпват в природата през сезоните. 
5. Диагностициране на изходното равнище на знанията и 
уменията на децата 
6.Детето трябва да: 
• изброява светлините на светофара по цвят. 
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МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Проследяване  
постиженията на децата. 

1. Ориентиране в изобразена 
действителност и диференциране 
на отделниизобразителни елементи. 
 

1.Проверка на знанията (входно равнище) на 
децата за ориентиране в изобразена 
действителност и диференциране на 
отделните изобразителни елементи. 
2.Формиране на умения за пресъздаване на 
обекти и използване на цветове. 

Октомври 1.Обичам да рисувам. 1. Пресъздаване на обектиот 
действителността чрез 
рисуване и оцветяване. 
2. Общуване и споделяне 
на емоционално отношение при 
възприемане на 
достъпни произведения 
на изобразителното изкуство. 

1.Изпълнява целенасочено манипулативни 
движения с графичен материал. 
3.Формиране на умения за пресъздаване на 
обекти и използване на цветове. 
3.Създаване на интерес към достъпни 
произведения на изобразителното изкуство 
(илюстрации за деца). 

Ноември 1.Разноцветни образи. 1. Пресъздаване на впечатления, 
преживяванияи социален опит в 
отделни образи, пейзажи, 

1.Детето се включва в изобразителна дейност, 
като разбира и изпълнява изобразителната 
задача. 
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натюрморти и фигурални 
композиции със средствата на 
художественатаизразителност. 
2. Познаване на основ- 
ните изразни средства зарисуване, 
апликиране и 
моделиране и използването им с 
оглед на замисъла, жанра и 
характера на 
изобразителната задача. 

2.Формиране на обобщена представа за най-
характерните особености на подходящи за 
изобразяване обекти. 

Декември 1.Зима е! 1. Познаване на основ- 
ните изразни средства зарисуване, 
апликиране имоделиране и 
използването им с оглед на 
замисъла, жанра и характера 
наизобразителната задача. 
2. Пресъздаване на обектиот 
действителността чрез 
рисуване и оцветяване. 

1.Детето се включва в изобразителна дейност, 
като разбира и изпълнява изобразителната 
задача. 
2.Формиране на обобщена представа за най-
характерните особености на подходящи за 
изобразяване обекти. 

Януари 1.Вълшебства в цветове, 
фигури и форми. 

1. Формиране и усъвършенстване на 
сензомоторни умения на 
детето,необходими за 
изобразителна дейност и адекватно 
възприемане напроизведения на 
изобразителното изкуство. 
2. Възпитаване у детето на 
естетически вкус,отношение и 
потребности 
иемоционалнооценъчно отношение 
къмсобственото изобразително 
творчество. 

1.Създаване на отделни образи чрез най-общо 
предаване на типичните им 
особености,използвайки достъпни техники по 
рисуване (разреждане,печатане), по 
апликиране(подреждане и лепене на готово 
изрязани форми и образи) и по моделиране 
(разточване, овалване,сплескване, вдлъбване); 
подреждане наняколко изобразителни 
елементав един план върху линия или цветна 
ивица. 
2.Емоционално отношение към изобразяваните 
обекти и явления. 

Февруари 1.Весели игри. 1. Ориентиране в изобразена 1.Формиране на обобщена представа за най-
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действителност и ди- 
ференциране на отделниизобрази- 
телни елементи. 
2. Пресъздаване на обекти пот 
действителността чрез 
рисуване и оцветяване. 

характерните особености на подходящи за 
изобразяване обекти. 
2.Емоционално отношение към изобразяваните 
обекти и явления. 

Март 1.Цветни вълшебства. 1. Формиране и усъвършенстване на 
сензомоторни умения на 
детето,необходими за 
изобразителна дейност и адекватно 
възприемане на 
произведения на изобразителното 
изкуство. 
2. Възпитаване у детето на 
естетически вкус,отношение и 
потребности и емоционално-оце- 
нъчно отношение към 
собственото изобрази- 
телно творчество. 

1.Формиране на умения за пресъздаване на 
обекти и използване на цветове. 
2.Създаване на интерес към достъпни 
произведения на изобразителното изкуство 
(илюстрации за деца). 3.Детето възприема 
достъпни произведения на изобразителното 
изкуство. 

Април 1. Малки художници. 1. Даване на начална 
изобразителна грамотност при 
пресъздаване напознати обекти от 
действителността. 
2. Създаване на интерескъм 
достъпни произведения на 
изобразителнотоизкуство. 

1.Най-обща образна представа за 
характерните особености на познати обекти от 
действителността. 
2.Свързване в общ сюжет на вече рисувани, 
моделирани или апликирани изображения. 
3.Емоционално отношение към обектите за 
пресъздаване. 
 

Май 1.Проследяване  
постиженията на децата. 

1. Познаване на основ- 
ните изразни средства зарисуване, 
апликиране и 
моделиране и използването им с 
оглед на замисъла, жанра и 

1.Проверка на знанията (изходно равнище) на 
децата за ориентиране в изобразена 
действителност и диференциране на 
отделните изобразителни елементи. 
2.Формиране на умения за пресъздаване на 
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характера наизобразителната 
задача. 
2. Възпитаване у дететона 
естетически вкус, отношение и 
потребности 
и емоционално-оценъчно отношение 
към собственото изобразително 
творчество. 

обекти и използване на цветове. 
3.Свързване в общ сюжет на вече рисувани, 
моделирани или апликирани изображения. 
4.Емоционално отношение към обектите за 
пресъздаване. 

 

 
 
 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

Месец 
  

Глобална тема Главна цел  Основни задачи 

Септември 1.Знам и мога. 1.Проследяване на постиженията на 
децата. 

1. Установяване на нивото на 
овладените умения за 
сомообслужване. 

Октомври 1.Изработвам сам… 1.Създаване на положително 
отношение към манипулативни 
действия заизработка на модел. 
2.Запознаване с възможностите за 
работа с природен материал. 

1.Детето успява да изпълни 
елементарна образователна задача. 
2.Опознава възможностите за работа 
с хартия. 
3.Създаване на умения за ръчно 
свързване и обработване на 
материали. 

Ноември 1.Играя и подреждам. 1.Изграждане на умение за 
самостоятелно решаване 
на конструктивна задача 

1.Формиране на положително 
отношение към изработката на модел. 
2. Проявява творчество и изпитва 
удовлетворение от работата си. 

Декември 1.Празнично ни е. 1.Изработване на изделиечрез 1.Ръчно изработване на хартиен 
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повторение на демонстрирани от 
учителяетапи. 

модел чрез различни техники. 
2.Интерпретиране на личен опит за 
изграждане на образ. 

Януари 1.Работя с подръчни 
материали. 

1.Създаване на интерескъм 
конструктивно-техническата 
дейност. 

1.Формиране на начални умения за 
конструиране на прост обемен модел. 
2.Затвърдяване на умението за 
свързване чрез лепене. 

Февруари 1.Работя с различни 
материали. 

1. Изграждане на представа за 
различните видове материали. 

1.Затвърдяване на уменията за 
работа с природни материали. 
2.Самостоятелна работа за 
изграждане на образ от хартия. 

Март 1.Малки строители. 1.Самостоятелно изработване на 
художе-ственпродукт. 

1.Изграждане на социално-личностни 
умения и развитие на сензориката. 
2.Създаване на интерес към 
мозайката като конструктивен 
материал. 

Април 1.Кое за какво служи? 1.Осъзнато следва технологичните 
етапи за изработка на конструктивен 
модел. 

1.Изработване на конструктивен 
модел, като се следват познати и нови 
технологични 
етапи. 
2.Комбиниране на овладени техники 
за изграждане на фигура. 

Май 1.Знам и мога. 1.Самостоятелно и уверено 
приложение на овладени 
технологични дейности. 

1.Изработва модел и самостоятелно 
оформя неговите елементи. 
2.Участва в колективна игра със 
състезателен характер. 

 
 

 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 
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Месец 
  

Глобална тема  Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Проследяване на 
постиженията на децата. 

1. Стимулиране на детското 
желание и интересза занимания 
с музикалното изкуство. 
2. Създаване на емпатиямежду 
детето и музиката. 

1.Пробуждане на твореца у детето и 
стимулиране чрез работа с детски 
музикални произведения. 
 

Октомври 1.Музика и игра. 1.Формиране на основните 
музикални способности 
на детето. 

1.Развитие и усъвършенстване на 
мелодичен слух, метроритмичен усет, 
ладов усет, сензитивност към музиката. 

Ноември 1.Музиканти и танцьори. 1.Постигане на емоционален и 
психичен комфорт 
при работа с музиката. 

1.Проявяване на личен избор към 
любима музикална дейност или 
музикално произведение (песен или 
съпровод с детски музикални 
инструменти), солово или групово 
изпълнение. 
2.Създаване на интерес към 
изпълнение на детски форклорни 
музикални произведения 
чрез пеене и движения. 

Декември 1.Слушаме, пеем и 
танцуваме. 

1.Детето активно участвав 
различни видове музикални 
дейности – възприемане, 
възпроизве-ждане,движение, 
танц, музикална игра. 

1.Проява на желание за пеене в група и 
индивидуално на тематично избрани 
песни. 
 

Януари 1.Песни и игри чудесни 
за дни интересни. 

1.Активно възприемане и 
съпреживяване при вокално и 
инструментално 
изпълнение на музика. 

1.Музициране, създаване на 
метроритмичен съпровод и музикална 
импровизация при 
работа с детски музикални инструменти. 
2.Обогатяване на слуховите представи 
за силно–тихо, бавно–бързо, развитие 
на асоци- 
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ативно и образно мислене чрез звукова 
комуникация. 

Февруари  1.Усвояване на богата 
музикална информация 
съобразно възрастовите и 
интелектуалнитепотребности. 

1.Формиране на усет за характер на 
музика, приобщаване към народните 
обичаи. 
2.Развитие на вокални и артистични 
умения, проява на желание за участие в 
изпълнителски задачи. 

Март 1.Пролетта пристига с 
песни. 

1.Обогатяване личния опит 
на детето чрез придобиване на 
умения за общуване 
с музикалното изкуство. 

1.Участие в групови тържества и 
концертни изяви, осмисляне обредното 
значение на 
народните традиции и обичаи. 
2.Развитие на активен слух, тембров 
усет, сензитивност, концентрация на 
вниманието. 

Април 1.Малки музиканти 1.Обогатяване на емоционално-
образното светоусещане чрез 
музикална 
дейност. 

1.Развитие на основните музикални 
способности, формиране на ладов усет, 
осмислянена народните обичаи в 
българския празничен календар. 
2.Създаване на интерес и желание за 
общуване с музика чрез метроритмични 
активности и двигателна координация. 

Май 1.Музиката и 
децата./Диагностика/ 

1.Изразяване на емоционална и 
интелектуалнапотребност от 
общуванес музиката. 

1.Създаване на положително 
отношение към музикалното изкуство и 
неговите форми. 
2.Формиране на любим репертоар и 
желание за участие и изяви с музика. 

 

 

 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
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Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Игри с ходене и бягане. 
-Проследяване на 
постиженията на децата. 

1.Първоначално възприемане на 
техниката на 
основни движения 

1.Ходене, бягане 

Октомври 1.Движение и игра. 1. Овладяване на техниката на 
лазене и провиране. 
2. Развиване на естествената 
моторика. 
3. Стимулиране на интерес към 
двигателнидействия. 

1.Лазене от колянна опора. 
2.Равновесно ходене. 
3.Търкаляне на топка. 

Ноември 1.Малки спортисти. 1. Развиване на естествената 
моторика. 
2. Стимулиране на интерес и 
познавателно отношение към 
двигателнитедействия. 

1.Равновесно ходене, подскоци. 
2.Хвърляне на топка, търкаляне на 
топка по двойки, опити за подаване и 
ловене. 
3.Скачане с придвижване. 

Декември 1.Обичам да спортувам 1.Формиране на двигателни 
умения. 

1.Скок, лазене и 
провиране.2.Упражняване на 
елементи от детски спортове. 

Януари 1.Координиране на 
движенията при 
изпълнение на 
двигателна дейност. 

1.Овладяване на основите 
на техниката на двигателни 
действия. 

1.Игри с бягане, с топка, катерене и 
скачане. 

Февруари 1.Координация, бързина  
иловкост. 

1.Стимулиране на интереси 
познавателно отношение към 
двигателните 
действия. 

1.Хвърляне и търкаляне  на топка. 
2.Лазене и хвърляне на торбичка. 
3.Равновесно ходене. 
 

Март 1.Стремеж към 
постижения и 
себедоказване в игрите. 

1. Изпълняване на елементарни 
комбинации от 
движения. 
2. Игри-упражнения затекуща 
диагностика. 

1.Лазене и скачане. 
2.Ритмично ходене 3.Информация за 
психомоторни компетентности. 

Април 1.Бързи , смели, сръчни. 1.Диагностични упражнения. 1.Хвърляне в цел. 
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2.Лазене. 
3.Търкаляне на топка към врата. 
4.Затвърдяване на овладени 
двигателни умения в подвижни игри. 

Май 1.Проследяване на 
постиженията на децата. 

1.Диагностични упражнения. 1.Хвърляне на малка плътна топка 
във вертикална цел. 
2.Хвърляне на малка плътна топка в 
хоризонтална цел. 
3.Бягане на 40 м. 
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2.ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА ГЛОБАЛНИТЕТЕМИ ЗА ВТОРА  ГРУПА 
 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЕЛ 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Разпознаваме 
звукове и умеем 
да си служим с 
думите. 
 
 
 
 

Входяща диагностика на 
езиковото развитие. 

1.Да се установи владеенето от децата на определен 
лексикален запас от думи, активизирани за употреба чрез 
конкретните им образи. 
2. Да се установи ниво на умения за ориентиране в 
звуковия състав на думите. 
3. Да се установи ниво на графични умения. 
4. Да се установи умение за използване на съществителни 
и глаголи целенасочено в речта 

Октомври 1.Да се 
запознаем. 
 
2.Слушаме и 
разказваме 
любими 
приказки. 

Знания, умения и отношения 
по водещи ядра: 
„Свързана реч“ и „Речник“. 
„Възприемане на литературно 
произведение“ 
и„Пресъздаване  на 
литературно произведение“. 

1. Актуализиране и обогатяване на лексиката, свързана с 
нaй-близкото обкръжение надетето. 
2. Съставяне на изречения по картина при зададено 
допълнително условие за изречениеот две или три думи. 
3. Съставяне на описателен текст с нагледна опора и 
правилна употреба на сегашно време на глаголите. 
4.Възприема  литературно произведение и пресъздава 
епизод или цяло литературно или фолклорно 
произведение, импровизира реплики и действия. 

Ноември 1.Играем с думи и 
съставяме 
изречения. 
 
2.Слушаме и 
разказваме 
любими 
приказки. 

Знания, умения и отношения 
по водещи ядра:„Свързана 
реч“ и „Речник“. 
„Възприемане на литературно 
произведение“ 
и„Пресъздаване  на 
литературно произведение“. 

1.Затвърдяване на представата за значението на думите. 
2. Разпознаване на герои и епизоди от познати литературни 
произведения. 
3. Определяне по илюстрации последователността в 
сюжета на приказка. 
4. Изразяване на емоционално отношение към приказка. 
5. Преразказване на приказка с нагледна опора. 

Декември 1.Декемврийски Знания, умения и отношения 1. Ориентиране в звуковия състав на тризвукови и 
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празници. 
 
 
 
 

по водещи ядра 
„Речник“, „Звукова култура“, 
„Възприемане на литературно 
произведение“ и 
„Пресъздаване  на 
литературно произведение“. 

четиризвукови думи. 
2. Затвърдяване на представата за значението на думите, 
върху които се базира работата по звукова култура. 
3. Изразително възпроизвеждане на кратки римувани 
стихотворения. 

Януари 1.Слушаме и 
разказваме 
любими 
приказки. 

Знания, умения и отношения 
по водещи ядра:„Възприемане 
на литературно  и 
произведение“,„Пресъздаване  
на литературно 
произведение“.  
 

1. Преразказване на приказка по нагледна опора. 
2. Изразително възпроизвеждане на кратки римушки и 
гатанки. 
3. Разпознаване на герои и илюстрирани епизоди от 
познати литературни произведения. 

Февруари 1.Играя със 
звукове и думи. 
 
 
 
2.В света на 
приказките 

Знания, умения и отношения 
по водещи ядра:  „Звукова 
култура“, „Речник“, „Свързана 
реч“,„Възприемане на 
литературно 
произведение“,„Пресъздаване  
на литературно 
произведение“. 

1. Ориентиране в звуковия състав на думите. 
2. Затвърдяване на представата за значението на думите, 
върху които се базира работата 
по звукова култура. 
3. Съставяне на кратък повествователен текст по картини. 

Март 1.Да назовем с 
думи. 

Знания, умения и отношения 
по водещи ядра: „Свързана 
реч“ ,„Речник“,„Възприемане 
на литературно 
произведение“,„Пресъздаване  
на литературно 
произведение“.  

1. Описване на литературни герои според основните 
моменти в произведението. 
2. Съставяне на разказ по преживяно. 
3. Съотнасяне на някои от постъпките на героите от 
литературни произведения къмсобствения опит. 

Април 1.Празнуваме 
заедно. 

Знания, умения и отношения 
по водещи ядра : 
„Граматически правилна реч“и 
„Звукова култура“, „Свързана 

1. Съгласуване на съществителни, прилагателни и глаголи. 
2. Разграничаване на пръв и последен звук в думите. 
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МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Знам и мога. 1. Оценяване на умения 
за: количествено и поредно броене; 
различаванена пространствени 
измерения на обекти; разпознаване на 
геометричнифигури (кръг и квадрат). 

1. Количествено и поредно броене до три. 
2. Сравняване на обекти по даден параметър 
(големина, височина). 
3. Ориентиране в пространствени ситуации 
по дадени направления (пред/зад, под/над). 
4. Разграничаване на предмети с квадратна и 
кръгла форма. 

Октомври Време и числа. 1. Оценяване представите на децата 
за времевияеталон денонощие. 
2. Изграждане на представа за сезон. 
3. Изграждане на представа за 
числата едно и две и за графичните 
им белези. 
4. Количествено и поредно броене до 
две. 

1. Уточняване и затвърдяване представите 
за части на денонощието (ден и нощ). 
2. Разпознаване на определен сезон (есен) 
съобразно с характерните му особености. 
3. Ориентиране в последователността на 
наредба на сезоните. 
4. Количествено сравняване на групи до два 
предмета. 
5. Разпознаване местоположението на 
обекти в пространството. 

Ноември Количествени 1. Изграждане на представите на 1. Уточняване и затвърдяване представите 

реч“, „Речник“. 

Май 1.Играя със 
звуковете и 
думите. 
 
2.Разказваме и 
рисуваме. 
 
 
 

Изходяща диагностика 
на езиковото развитие. 

1. Установяване на владеенето от децата на определен 
лексикален запас от думи, активизирани за употреба чрез 
конкретните им образи. 
2. Установяване на ниво на умения за ориентиране в 
звуковия състав на думите. 
3. Установяване на умение да се използват съществителни 
и глаголи целенасочено в речта. 
4. Установяване на нивото на графичните умения. 
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и времеви 
отношения. 

децата за времевия еталон 
денонощие. 
2. Изграждане на представа за 
числото три и неговия графичен белег. 
3. Количествено и поредно броене до 
три. 

за части на денонощието (ден и нощ). 
2. Количествено сравняване на групи до три 
предмета. 
3. Количествено и поредно броене до три. 
4. Осмисляне релациите на наредба в 
числовата редица до три. 
5. Театър на маса или игра-драматизация на 
приказката „Дядовата ръкавичка“. 

Декември Да опознаем 
времето и 
геометричните 
фигури. 

1. Затвърдяване на представи за: 
геометрични фигури (кръг и квадрат). 
2. Времеви еталони (денонощие и 
сезон). 
3. Разбиране на принципа за 
съхранение на количество. 

1. Затвърдяване на уменията за ориентиране 
във времеви еталони (денонощие и сезон). 
2. Осмисляне на принципа за съхранение на 
количество. 
3. Обобщаване на представите за кръг и 
квадрат. 

Януари Времеви, 
количествени 
отношения  и 
равнинни фигури. 

1. Изграждане на представа за 
числото четири и занеговия графичен 
белег. 

1. Количествено сравняване на групи до 
четири предмета; осмисляне релацията на 
наредба в числовата редица до четири. 
2. Стимулиране развитието на зрително-
моторната координация. 
3. Умения за количествено и поредно броене 
до четири. 

Февруари Пространство, 
време и фигурите 
около нас. 

1. Ориентиране в пространствени 
направленияи посоки; определяне 
местоположението напредмети/обекти 
в пространството; затвърдяванена 
представи за измеренията – големина, 
широчина, дължина. 
2. Затвърдяване на представи за 
геометричнитефигури кръг, 
квадрат,триъгълник. 
3. Затвърдяване на представи за 
части на денонощие и сезон. 

1. Запознаване с посоки „ляво“ и „дясно“. 
2. Уточняване и обобщаване на представите 
за кръг, квадрат и триъгълник. 
3. Обобщаване и затвърдяване на представи 
за времеви еталони денонощие и сезон. 
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Март Време, числа и 
ориентиране в 
пространството. 

1. Изграждане на представа за сезон 
(пролет). 
2. Изграждане на представа за 
числото пет и неговия графичен белег. 
3. Формиране на умения за 
ориентиране в пространството при 
движение в лабиринт. 

1. Уточняване и обобщаване на представа за 
сезона пролет. 
2. Запознаване с числото пет и с графичния 
му белег; количествено и поредно броене до 
пет; осмисляне релацията на наредба в 
числовата редица до пет; количествено 
сравняване на групи до пет предмета. 
3. Стимулиране на умения за придвижване в 
лабиринт и развитие на психомоторни 
умения. 

Април Задачки-закачки. 1. Групиране на предмети по 
определен признак. 
2. Стимулиране логическото мислене 
на детето. 

1. Сравняване и подреждане на предмети в 
групи по даден признак. Установяване на 
принадлежност и непринадлежност на 
предмет към група. 
2. Опериране с класове и определяне на 
принадлежност на елемент към даден клас. 
3. Количествено и поредно броене до пет. 
Сравняване на предмети по даден 
параметър 
(големина, дължина, височина, широчина). 

Май Знам и мога. 1. Оценяване на умения 
за определяне на пространствени 
отношения иориентиране в посоки. 
2. Оценяване на умения 
за откриване на геометрични фигури в 
графични образи на обекти. 
3. Оценяване на умения за 
ориентиране във времеви еталони. 

1. Определяне на топологични и 
пространствени отношения и посоки. 
2. Откриване на скрити геометрични фигури в 
графични образи на познати обекти. 
3. Разпознаване и обозначаване на времеви 
еталони (денонощие, сезони). 

 
 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 
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Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Кой съм аз? 
 
 
2. Природата около 
нас. 

1.Входяща диагностична 
дейност. 
 
2. Установяване на 
преконцепциите на децата за 
природата. 
3. Обогатяване на детските 
представи за природата. 

1. Оценяване на представи и отношение на 
детето, свързани с образователните ядра: 
„Самоутвърждаване и общуване с околните“, 
„Социална и здравословна среда“. 
2. Констатиране на входното равнище на 
знанията и уменията на децата. 
3. Обогатяване на представите на децата за 
животни, отглеждани от хората. 

Октомври 1. Аз и другите. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Къде играят децата? 
-БДП 
 
 
 
 
 
3.Светът на 
природата. 

1. Продължение на входящата 
диагностична 
дейност. 
2. Формиране на представи за  
в семейството и с връстници. 
 
 
 
3. Изграждане на компетентности, 
ценностна ориентация и 
адекватна оценка на опасните 
ситуации на пътя. 
 
 
 
3.Обогатяване на представите на 
децата за живата и неживата 
природа. 

1. Оценяване на представи на детето, 
свързани с образователните ядра: 
„Самоутвърждаване и общуване с околните“, 
„Социална и здравословна среда“ и „Културни 
и национални ценности“. 
2. Формиране на познавателно и емоционално 
отношение към общуването с близки хора и 
връстници. 
3.Детето трябва да:  
• разказва къде и кои са неговите и на 
приятелите му места за игра. 
 
 
3.Обогатяване на представите на децата за 
разнообразието от животни в местната 
природа. 
4. Обогатяване на детските представи за 
промени, които настъпват в природата през 
есента. 
5.Обогатяване на представите на децата за 
разнообразието от цветове във фауната. 

Ноември 1.Да играем заедно.  1.Формиране на представи 1.Формиране на представи и отношение на 
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2.Основни представи 
за понятията “вятър” 
и “дъжд”.- БАК 
 
 
 
 
 
3.Малък  
изследовател. 

и отношение към 
междуличностното общуване. 
 
 
2.Формиране на конкретни 
представи и понятия:силен 
вятър/ураган и дъжд;  
 прогноза за времето;  
разрушителна сила;  
убежище/подслон. 
 
 
2.Обогатяване на представите на 
децата за разнообразието от 
животни в природата 

детето към подкрепата, помощта и 
сътрудничеството в процеса на 
взаимодействията с възрастни и връстници. 
 
2.Детето трябва да: 
-познава разрушителна сила и опасности, 
произтичащи от силния вятър и дъжд , който 
ги  характеризират като бедствие; 
2.Обогатяване на детските представи за 
разнообразието от животински видове, които 
обитават различна среда. 
3.Развитие на умението за сравняване на 
животни според начина на тяхното движение. 

Декември 1.Предметите, които 
ни заобикалят. 
 
 
 
 
2.На улицата е 
опасно. -БДП 
 
3.Животните около 
нас. 

1.Формиране на представи и 
отношение на детето 
към предмети от ежедневието и 
за празнична обстановка. 
 
2.Формиране на знания, уменията 
и компетентности  за опасните 
ситуации, като участници в 
движението по пътя. 
3.Обогатяване на представите на 
децата за разнообразието във 
фауната. 

1. Осъзнаване на предназначението на 
предметите в ежедневните ситуации. 
2. Формиране на първоначални умения за 
сравняване на предмети и подреждането им в 
ежедневието и по време на празници. 
3.Детето трябва да: 
• разказва кои са опасните и безопасни места 
за игра; 
3.Обогатяване на представите на децата за 
разнообразието от форми във фауната. 
4.Обогатяване на детските представи за някои 
условия, необходими за живота на животните. 

Януари 1.Използвам 
предметите. 
 
2.Първи представи за 
понятията “буря” и 

1.Формиране на представи за 
предмети и тяхното 
използване. 
2.Формиране на представи и 
понятия свързани с бурята и 

1. Осъзнаване на начина за действие с 
конкретни предмети според предназначението 
им. 
2. Формиране на представи за безопасно 
поведение в предметната среда. 
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“наводнение”.- БАК 
 
 
3.Природата през 
зимата. 

наводненията. 
 
 
2.Обогатяване на представите на 
децата за живата и неживата 
природа. 

3.Детето трябва да: 
-възприема и разпознава бедствията чрез 
различни сетива; 
4.Обогатяване на детските представи за 
взаимоотношенията човек–природа. 
5. Обогатяване на представите на децата за 
промени, които настъпват в природата през 
зимата. 

Февруари 1.За да сме здрави… 
 
 
 
2.Движение 
то по улицата има 
свои правила.-БДП 
 
 
2.Растенията. 

1.Формиране на представи за 
здравето и начини за 
опазването му в ежедневието. 
2.Изграждане на компетентности, 
ценностна ориентация и 
адекватна оценка на опасните 
ситуации, като участници в 
движението по пътя. 
 
2.Обогатяване на детските 
представи за флората. 

1. Осъзнаване от детето на значението на 
природните фактори за опазване на здравето. 
2. Формиране на представи за ежедневни 
здравно-хигиенни навици и умения. 
3.Детето трябва да: 
• изброява основни правила за безопасно 
движение на улицата. 
 
 
4.Развитие на умението на децата да 
сравняват растения по дадени признаци. 
5. Обогатяване на представите на децата за 
органите на растенията. 
6. Обогатяване на детските представи за 
разнообразието в природата. 
6.Запознаване на децата с грижи, които 
хората полагат за растенията. 

Март 1.Моите постъпки. 
 
 
 
2.Основни представи 
за понятията "огън", 
"горене", "дим". -БАК 

1Формиране на представи 
за ежедневни поведенчески 
изисквания в социална среда. 
 
2.Детето трябва да: 
-знае силата на пожара и ролята 
на играта с огън за 

1. Стимулиране у детето на удовлетворение 
от постъпки, които носят радост за околните. 
2. Формиране на представи за 
взаимоотношения в празнична среда. 
3.Детето трябва да: 
-познава източниците на запалване; 
-изброява дейности, с които може да 



Страница 83 от 140 
 

 
 
2.В очакване на 
пролетта. 

предизвикването му 
 
 
2.Обогатяване на детските 
представи за живата и неживата 
природа. 

предотврати или намали пораженията на 
пожара; 
 
3.Обогатяване на представите на децата за 
някои условия, необходими за живота на 
растенията. 
4. Обогатяване на детските представи за 
някои природни феномени. 

Април 1.Как дапостъпвам. 
 
 
 
 
 
 
2.Аз съм пешеходец.- 
БДП 
 
 
 
 
 
 
3.Причини за поява на 
пожар и опасността 
от него.- БАК 
 
 
 
4.Пролет е! 

1.Формиране на представи и 
отношение към дейности в 
ежедневна и празнична социална 
среда. 
 
 
 
2.Формиране на знания и умения 
за безопасно  придвижване по 
пътя 
3.Детето трябва да: 
-развива бдителност по 
отношение на играта с огън 
 
2.Обогатяване на представите на 
децата за някои природни 
феномени. 

 

1. Формиране на представи за 
взаимодействия в магазини и ателиета за 
обслужване на 
клиенти. 
2. Актуализиране на представи за празнуване 
на празници и стимулиране на 
празничнонастроение. 
3.Детето трябва да: 
•описва със свои думи що е пешеходец: 
•разказва кой и къде има право да пресича 
улицата. 
 
 
 
4.Развитие на детската бдителност и 
наблюдателност и  
изброява правила за самозащита. 
5. Обогатяване на детските представи за 
промени, които настъпват в природата през 
пролетта. 

Май 1.Знам и мога. 
 

1.Изходяща диагностична 
дейност на детето. 

1. Оценяване на представи и отношение на 
детето, свързани с образователните ядра: 
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2.Аз отивам на ДГ с 
придружител.- БДП 
 
 
 
 
3.Какво научих за 
природата. 

 
 
 
 
 
2.Изграждане на компетентности, 
ценностна ориентация и 
адекватна оценка на опасните 
ситуации, като участници в 
движението по пътя. 
 
3.Обогатяване на представите на 
децата за промени, които 
настъпват в 
природата. 
3. Констатиране на детските 
представи за природата. 

„Самоутвърждаване и общуване с околните„ 
„Социална и здравословна среда“, 
„Културни и национални ценности“. 
2.Детето трябва да: 
•демонстрира основните правила за 
безопасно поведение като пешеходец 
 
 
 
 
 
3.Обогатяване на представите на децата за 
промените, които настъпват в живота на 
животните през деня и през нощта. 
4. Обогатяване на детските представи за 
промени, които настъпват в природата през 
лятото. 
5. Установяване на изходното равнище на 
знанията и уменията на децата. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември Загадка. 1. Ориентиране в изобразена 
действителност и диференциране на 

1. Проверка на знанията (входно 
равнище) на децата за ориентиране в 
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отделни изобразителни елементи. 
2. Пресъздаване на обекти от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 

изобразена действителност и 
диференциране на отделните 
изобразителни елементи. 
2. Формиране на умения за пресъздаване 
на обекти и използване на цветове. 

Октомври Приятели с 
цветовете. 

1. Изграждане на най-обща визуална 
представа 
за видовете изобразително изкуство. 
2. Пресъздаване на обекти и явления 
от действителността чрез прилагане 
на познати средства за постигане на 
художествена изразителност. 

1. Познаване на най-общите особености 
на произведения на живописта, 
графиката, 
скулптурата и приложните изкуства. 
2. Разпознаване на познати произведения 
на изобразителното изкуство и 
материалите, с които се изграждат. 
3. Съпреживяване на изобразените герои. 

Ноември Довърши и 
оцвети. 

1. Усвояване на изобразителна 
грамотност при 
обогатяване, конкретизиране и 
диференциране на 
образните представи и изобразяване 
най-общо характерната конструкция, 
части, форма, пропорции, белези и 
цвят на обекти от заобикалящата 
среда. 

1. Различаване на творбите на един вид 
изобразително изкуство от друг вид. 
2. Различаване по съдържание един жанр 
от друг. 
3. Разпознаване на материалите, от които 
са изградени творбите на видовете 
изобразително изкуство. 
4. Емоционално изразяване на отношение 
към изобразените в илюстрациите герои. 

Декември Разноцветни 
образи. 

1. Познаване на основните изразни 
средства за рисуване, апликиране и 
моделиране и използването им с 
оглед на замисъла, жанра и 
характера на изобразителната 
задача. 
2. Начални умения за работа в екип. 
3. Естетически вкус, отношение и 
потребности 
и емоционално-оценъчно отношение 

1. Формиране на обобщена представа за 
най-характерните особености на 
подходящи за изобразяване обекти. 
2. Създаване на отделни образи, като 
най-общо се предават типичните им 
особености, използвайки достъпни 
техники по рисуване (разреждане, 
печатане), по апликиране 
(подреждане и лепене на готово изрязани 
форми и образи) и по моделиране 
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към собственото изобразително 
творчество. 

(разточване, овалване, сплескване, 
вдлъбване); подреждане на няколко 
изобразителни елемента в един план 
върху линия или цветна ивица. 
3. Емоционално отношение към 
изобразяваните обекти и явления. 

Януари Весели игри. 1. Формиране на умения за: 
– използване на пособия, 
материали; 
– прилагане на техники 
за изобразяване. 
2. Пресъздаване на характерни 
особености 
на обекти и явления от 
действителността. 
3. Самостоятелно подбиране на 
изразни средства 
с оглед на собствения замисъл. 

1. Подреждане и изобразяване на 
пространството в един план с оглед на 
жанра еднакви или различни по вид 
изобразителни елементи. 
2. Изграждане на формата на образи: 
чрез линеарно-декоративно и линеарно-
плоскостно изобразяване. 
3. Изразяване на емоционално-оценъчно 
отношение към резултатите от 
изобразителната 
дейност. 

Февруари Картините говорят. 1. Детето разпознава 
илюстрации, произведения на 
различните видове 
изобразително изкуство 
и жанровете пейзаж, натюрморт, 
портрет и фигурална композиция. 
2. Конкретизиране, диференциране и 
обогатяване 
на образните представи 
на детето за видовете и жанровете 
изобразително изкуство. 
3. Умение за общуване и 
споделяне на емоционално 
отношение при възприемане на 

1. Изграждане на най-обща образна 
представа за характерните особености на 
познати обекти от действителността. 
2. Свързване в общ сюжет на вече 
рисувани, моделирани или апликирани 
изображения. 
3. Емоционално отношение към обектите 
за пресъздаване. 
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достъпни 
произведения на изобразителното 
изкуство. 

Март Малки художници. 1. Познания по посока 
осъзнаване, назоваване 
и използване на специфични изразни 
средства. 
2. Запознаване с видовете и 
жанровете в изобразителното 
изкуство чрез различни творби. 
3. Осъзнаване на връзката между 
художественото възприемане и 
художественото пресъздаване. 

1. Осъзнаване, използване и 
затвърдяване на знанията за цветовете 
като изразно средство. 
2. Формиране на представа за видовете 
изобразително изкуство. 
3. Формиране на представа за жанровете 
в живописта. 
4. Формиране на умения за пресъздаване 
на образи и използване на различни 
материали. 

Април Цветни 
вълшебства. 

Формиране на умения за  планиране 
на изобразителната дейност. 

1. Изграждане на умения за апликиране с 
различни техники по дадена тема. 
2. Изграждане на умения за моделиране 
по тема. 
3. Формиране на умения за използване на 
подходящи изразни средства. 

Май Загадка. 1. Обобщаване на предложеното 
учебно съдържание и определяне 
нивото на получените 
знания в образователно 
направление „Изобразително 
изкуство“. 
2. Развитие на творческото 
въображение. 

1. Формиране на умения за създаване на 
картини от изходни елементи. 
2. Формиране на умения за ориентиране 
във визуално -информативна среда. 
3. Формиране на умения за овладяване на 
графични елементи и детайлизация. 
4. Формиране на умения за използване на 
цветови съчетания. 
5. Проверка на знанията (изходно 
равнище) за: видовете изобразително 
изкуство, жанрове изобразително 
изкуство, връзка между изобразителното 
изкуство и други изкуства. 
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МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември Знам и мога. 1.Установяване на нивото на 
овладените умения за работа с 
хартия. 

1. Работи самостоятелно по словесно 
описана задача. 
2. Проявява творчество и изпитва 
удовлетворение от работата си. 

Октомври Игри с хартия. 1.Натрупване на знания за 
природните материали 
като особена група конструктивни 
елементи. 

1.Съединява материали чрез 
забождане и промушване. 
2. Запознаване с техниката „Оригами“. 

Ноември Изработвам сам… 1.Обогатяване жизнения 
опит и развитие на логическото 
мислене. 

1. Осъзнава логичната 
последователност в етапите на работа. 
2. Изгражда образ от отделни части. 

Декември Работя с подръчни 
материали. 

1.Натрупване на богат конструктивен 
опит за работа с хартия и природни 
материали. 

1. Създаване на модел чрез 
самостоятелно използване на овладени 
техники. 
2. Изработване на фигури от природни 
материали. 

Януари Малки строители. 1.Натрупване на конструктивен опит. 1. Самостоятелно създаване на модел 
по описание. 
2. Конструиране на умален модел от по-
малки елементи. 

Февруари Работя с подръчни 
материали. 

1.Овладяване на знания за 
многообразието от материали в бита. 

1. Осъзнаване на необходимостта от 
текстила в живота на човека. 
2. Развитие на творческите 
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способности. 

Март Подаръци. 1.Развитие на творческото 
въображение. 

1. Развитие на творчески способности 
при изработка на модел. 
2. Изграждане на умение за 
диференцирани слухови възприятия. 

Април Пролет е! 1.Усъвършенстване на умението за 
цялостно изработване на 
конструктивен продукт. 

1. Осъзнаване на необходимостта от 
последователност при осъществяване 
на цялостния 
технологичен процес. 
2. Прецизно изпълнение на сложен 
образ от хартия. 

Май Знам и мога. 1.Установяване на нивото на 
достигнати конструктивни умения. 

1.Самостоятелно и осъзнато детето 
изпълнява технологична задача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември Музиканти и 
танцьори. 

1. Стимулиране на детското 
желание за занимания с 
музикалното изкуство. 
2. Създаване на емпатия между 
детето и музиката. 

1. Детето активно възприема, преживява, 
от кликва и вербализира музикалната 
образност. 
2. Пробуждане на творческо мислене у 
детето. 

Октомври Слушаме, пеем и 
танцуваме. 

1.Формиране на основните 
музикални способности на детето. 

1. Диференциране на песен, хоро, 
приспивна песен. 
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2. Откриване и сравняване на музика за 
изпълнение с пеене, свирене, танцуване, 
слушане, за игра според метроритъм, 
настроение, съдържание. 

Ноември Песни и игри чудесни 
за дни интересни. 

1.Постигане на емоционален и 
психичен комфорт при работа с 
музиката. 

1. Проявяване на личен избор към любима 
музикална дейност или музикално 
произведение (песен или съпровод с 
детски музикални инструменти), към 
солово или групово изпълнение. 
2. Създаване на интерес към изпълнение 
на детски фолклорни музикални 
произведения чрез пеене и движения. 

Декември Музиката и зимните 
празници. 

1.Детето активно участва в 
различни видове музикални 
дейности – възприемане, 
възпроизвеждане, движение, 
танц,музикална игра. 

1. Проява на желание за пеене в група и 
индивидуално на тематично избрани песни. 
2. Диференциране на видове народни и 
детски музикални инструменти. 

Януари Малки музиканти. 1.Активно възприемане и 
съпреживяване при вокално и 
инструментално 
изпълнение на музика. 

1. Музициране, създаване на метро-
ритмичен съпровод и музикална 
импровизация при 
работа с детски музикални инструменти. 
2. Обогатяване на слуховите представи за 
силно–тихо, бавно–бързо, развитие на 
асоциативно и образно мислене чрез 
звукова комуникация. 

Февруари Пея, свиря и 
танцувам. 

1.Усвояване на богата музикална 
информация съобразно 
възрастовите и 
интелектуалните потребности. 

1. Формиране на усет за характера на 
музиката, приобщаване към народните 
обичаи. 
2. Развитие на вокални и артистични 
умения, проява на желание за участие в 
изпълнителски задачи. 

Март  Пролетта пристига с 1.Обогатяване личния 1. Участие в групови тържества и 
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песни. опит на детето чрез придобиване 
на умения за общуване с 
музикалното изкуство. 

концертни изяви, осмисляне обредното 
значение на 
народните традиции и обичаи. 
2. Развитие на активен слух, тембров усет, 
сензитивност, концентрация на 
вниманието. 

Април Песни чудесни за дни 
интересни. 

1.Обогатяване на емоционално-
образното свето- 
усещане чрез музикална дейност. 

1. Развитие на основните музикални 
способности, формиране на ладов усет, 
осмисляне 
на народните обичаи в българския 
празничен календар. 
2. Създаване на интерес и желание за 
общуване с музика чрез метроритмични 
активности и двигателна координация. 

Май Музиката и децата. 1.Изразяване на емоционална и 
интелектуална 
потребност от общуване с 
музиката. 

1. Създаване на положително отношение 
към музикалното изкуство и неговите 
форми. 
2. Формиране на любим репертоар и 
желание за участие и изяви с музика. 
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МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември Проследяване на 
постиженията на децата. 

1. Измерване на двигателни 
качества – входно равнище. 
2. Развиване на вестибуларния 
апарат. 

1. Измерване на бързина, сила, 
скоростно-силова издръжливост. 
2. Ходене, равновесно ходене. 

Октомври Бързи , смели, сръчни. 1. Измерване на двигателни 
качества – входно равнище. 
2. Разучаване на специфични 
техники. 

1. Измерване на сила, скоростно-
силова издръжливост, координация. 
2. Движения с топка. 
3. Подскачане, лазене и провиране. 

Ноември Координиране на 
движенията при 
изпълнение на двигателна 
дейност. 

1. Формиране на специфична 
координация на 
движенията. 
2. Вариативно изпълнение на 
двигателни действия. 

1. Прекатерване, лазене, изтегляне. 
2. Движения с топка. 

Декември Стремеж към постижения 
и себедоказване в игрите. 

1.Развиване на моториката 
и двигателните способности. 

1.Равновесно ходене, бягане, 
търкаляне и хвърляне на топка, 
изтегляне по гимнастическа пейка. 

Януари Малки гимнастици. 1.Овладяване на двигателни 
действия. 

1. Комбинации от движения с топка. 
2. Движения с атлетически и с 
гимнастически характер. 

Февруари Координация, бързина  и 
ловкост. 

1.Изпълнение на комбинации от 
движения 

1. Движения с атлетически и с 
гимнастически характер. 
2. Упражнения с топка. 

Март Координиране на 
движенията си с тези на 
останалите участници. 

1.Изпълняване на комбинации от 
двигателни 
действия. 

1. Движения с атлетически и с 
гимнастически характер. 
2. Ритмични упражнения и игри. 

Април Запознаване с различни 
видове спорт, местата и 
изискванията за 

1Формиране на представи 
за ролята и значението на 
двигателната дейност. 

1Комбинации от двигателни действия 
в игрова дейност. 
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провеждането им. 

Май Проследяване на 
постиженията на децата. 

1.Измерване на двигателни 
качества – изходно равнище. 

1.Измерване на бързина, сила, 
скоростно-силова издръжливост, 
координация. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница 94 от 140 
 

 

 

 

3.ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА ГЛОБАЛНИТЕ ТЕМИ ЗА ТРЕТА ГРУПА 
 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЕЛ 

Месец Глобална тема Главнацел Основнизадачи 

Септем
ври 

1.Умеемдасислу
жимсъсзвукове 
и думи 
 
 
 

1.Входяща 
диагностиканаезиковот
о и 
литературноторазвитие
. 

1.Дасеустановивладеенетоотдецатанаопределенлексикалензапа
сотдуми, активизиранизаупотребачрезконкретнитеимобрази. 
2.Дасеустановинивонаумениязаориентиране в 
звуковиясъставнадумите. 
3.Дасеустановинивонаграфичниумения. 
4.Дасеустановиумениедасеизползватсъществителни и 
глаголицеленасочено в речта. 
5.Дасеустановинивонаумениезасъставяненаизречения и 
разказпокартина. 
 

Октомв
ри 

1.В света на 
приказките 
 
 
 
2.Играя и 
разказвам. 

1.Знания, умения и 
отношенияповодещияд
ра 
„Свързанареч“, 
„Речник“,„Граматическ
иправилнареч“,„Възпр
иемане на литературно 
произведение“,„Пресъз
даване  на литературно 
произведение“. 

1.Обогатяване на лексика, свързана с изучаваните теми през 
месеца. 
2.Активизиране на уменията за съставяне на изречения по 
картина в отговор на поставен конкретен въпрос. 
3.Употреба на сложни съставни изречения с „който“, „която“, 
„което“, „които“, възпроизвеждани от децата по подаден от 
учителя модел. 
3.Актуализиране на уменията за адекватното интерпретиране на  
познати литературни произведения. 

Ноемвр
и 

1. Разбирам и 
разказвам. 
 
 

1. Знания,умения и 
отношенияповодещите
ядра: „Звуковакултура“ 
„Свързанареч“ и 

1.Активизиране на общата представа за понятия като плодове, 
зеленчуци, животни, храна и др. 
2.Работа по изграждане на умения за моделиране на звуковия 
състав на думите при думи от три и четири звука. 
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2. Любими 
приказки. 

„Речник“, 
„Възприемане на 
литературно 
произведение“, 
„Пресъздаване  на 
литературно 
произведение“. 
произведение“ 
 

3.Графични умения с фокус развитие на умения за довършване 
на извита крива линия контур. ;4.Пресъздава епизод или цяло 
литературно или фолклорно произведение, като влиза в роля и 
импровизира реплики и действия. 

Декемв
ри 

1.Разказвамепо 
картини 
 
2.Умея да 
разказвам. 
 
 
 
 
 

Знания, умения и 
отношенияповодещияд
ра: 
„Граматическиправилн
ареч“, „Свързанареч“ и 
„Звукова 
култура“,„Пресъздаван
е 
на литературно 
произведение“ 

1.Съставяненасъобщителни, въпросителни и 
възклицателниизречения с нагледнаопора. 
2.Преразказ напознатиприказки. 
3.Определяне поилюстрациипоследователността в 
сюжетаналитературнопроизведение. 

Януари 1.Съчинявам 
 
 

1. Знания, умения и 
отношенияповодещояд
ра: 
„Свързанареч“,„Грамат
ически правилна реч“, 

1.Представазаминало, сегашно и бъдещедействие. 
2.Употребанапознати и подходящизавъзрасттаглаголи в 
сегашно, минало и бъдещевреме. 
3.Проявяваненакултуразаречевообщуванечрезизползваненафор
мизавежливост. 

Февруа
ри 

1.Назоваваме с 
думи. 
 
 
 
2.В света на 
приказките. 

1. Знания, умения и 
отношенияповодещияд
ра:  „Звукова 
култура“,„Речник“и 
„Пресъздаване 
на литературно 
произведение“. 

1.Различаване наблизкипозвученесъгласнизвукове. 
2. Звукованализ и моделираненакраткидуми. 
3.Назоваване надуми с аналогичнизвуковимодели. 
4. Затвърдяваненаобщапредставазапонятиятамебели и дрехи. 
5.Пресъздаваненаприказкакатодететовлиза в роля. 
6.Съотнасяненапостъпкитенагероиотлитературнипроизведенияк
ъмсобственияопит. 

Март 1.Празнуваме Знания, умения и 1.Звуков анализ на думи в практически план; 
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заедно. 
 
 
 
2.Разказваме 
приказки 
любими. 

отношенияпоядра-
„Звуковакултура“,„Гра
матически 
правилна реч“,  
 „Пресъздаване 
на литературно 
произведение“ 
 

различаване на близки звукове; 
2.Запознаване с представата за понятието пролетни 
празници;активизиране на лексика, свързана с пролетните 
празници – Баба Марта, Осми. 
3.Пресъздаване на приказка от името на даден герой, като 
детето влиза в роля. 
4.Съотнасяне на постъпките на герои от литературни 
произведения към собствения опит. 
5.Графични умения. 

Април 1.Какво 
назоваваме с 
думите. 
 
 
2.Слушаме и 
разказваме 
приказки. 

1. Знания, умения и 
отношенияповодещите
ядра:„Звуковакултура“, 
„Граматически 
правилна 
реч“,„Възприемане 
на литературно 
произведение“,  
„Пресъздаване 
на литературно 
произведение“. 
 

1.Правилна употреба на съществителните имена от мъжки род в 
двойствено число. 
2.Откриване и преброяване на един и същ звук в една дума. 
3.Ориентиране и обосноваване на връзката между илюстрации 
на отделни моменти отпознати приказки и изображения на 
предмети, свързани със съдържанието на приказките. 
4.Пресъздаване на позната приказка, импровизирайки реплики и 
действия. 
5. Измисляне на собствени приказки, в които участват някои от 
познатите вече приказни герои. 

Май 1.Игри със 
звукове и думи. 
 
 
2.В света на 
приказките. 

1.Изходящадиагностика 
наезиковото и 
литературноторазвитие
. 

1.Да се установи владеенето от децата на определен 
лексикален запас от думи, активизирани за употреба чрез 
конкретните им образи. 
2.Да се установи ниво на умения за ориентиране в звуковия 
състав на думите. 
3.Да се установи умение да се използват съществителни и 
глаголи целенасочено в речта. 
4Да се установи нивото на графичните умения. 
5.Да се установи ниво на умение за съставяне на разказ по 
картина. 
6.Да се установи ниво на ориентиране в познати приказни герои. 
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МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 
 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Знам и мога 1. Оценяване 
представите 
на децата за 
количествени, 
пространствени и 
времеви 
отношения между 
обекти 
и умения за измерване 
на 
величини. 

1.Групиране на обекти по определен признак, 
сравняване обхвата на видово понятие с обхвата на 
подчинено понятие, сравняване и измерване на 
предмети (обекти) по даден параметър, ориентиране 
в посоки и отношения между обекти в 
пространството. 
2.Назоваване на последователност и отношения на 
наредба на сезони, описване на характерни 
особености на сезоните; части на денонощие. 

Октомври 1.Геометрични 
фигури и форми и 
времеви отношения. 

1.Изграждане на 
представи за числата 
нула и 
едно. Стимулиране на 
психомоторни умения. 
2. Уточняване и 
обобщаване на 
представи за времеви 
еталони (денонощие 
и сезон). 
3. Затвърдяване на 

1.Запознаване с числата едно и нула и с техните 
графични белези. Развиване на психомоторни 
умения. 
2.Разпознаване и обобщаване на части на 
денонощие и на сезон съобразно с конкретни 
характерни особености. 
3.Обследване, сравняване и моделиране на 
геометрични фигури (кръг, квадрат и триъгълник). 
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представи за 
геометрични фигури и 
форми. 

Ноември 1.Числа, 
пространство  и 
мерки. 

1. Затвърдяване 
уменията на децата за 
количествено 
сравняване на 
групи от предмети и 
заориентиране във 
времеви отношения. 
2. Ориентиране в 
пространствени 
ситуации по предметни 
ориентири. 
3. Изграждане на 
представа за числата 
две и три. 
4. Изграждане на 
умения 
за измерване на 
величини. 

1.Осмисляне на принципа за съхранение на 
количество. 
2.Запознаване с релациите на наредба в числовата 
редица до три. 
3.Количествено и поредно броене до три. 
4.Стимулиране на умения за ориентиране по 
предметни и знакови ориентири на схематичен 
модел. 
5.Измерване на предмети по височина и дължина. 
6.Стимулиране и развитие на зрително-моторната 
координация на детето. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декември 1.Да играем заедно с 
числата и 
геометричните 
фигури. 

1. Изграждане на 
представа за числата 
четири и 
пет и за техните 
графични белези. 
2. Ориентиране във 
времеви и 
пространствени 
отношения. 
3. Изграждане на 

1.Запознаване с числата четири и пет; количествено 
и поредно броене до пет; осмисляне на релации на 
наредба в числовата редица до пет; развиване на 
психомоторни умения. 
2.Уточняване и обобщаване на знанията за месец, 
сезон и година; умения за ориентиране в 
пространствени отношения. 
3.Запознаване с правоъгълник (страна и връх); 
затвърдяване на представи за квадрат и триъгълник. 
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представа за 
правоъгълник. 

Януари 1.Какво се промени? 1. Изграждане на 
представа за 
аритметични 
действия (събиране и 
изваждане) и за 
значението 
на знаците плюс, 
минус, равно. 
2. Изграждане на 
представа за числото 
шест и за неговия 
графичен белег. 
3. Ориентиране в 
пространствени 
ситуации. 

1.Даване на алгоритъм за действията събиране и 
изваждане; осмисляне значението на знаците. 
2.Запознаване с числото шест и с неговия графичен 
белег; стимулиране на психомоторни умения. 
3.Умения за придвижване в лабиринт и квадратна 
мрежа. 
 

Февруари 1. Занимателни 
задачи числата 7 и 8, 
геометрични фигури 
и часовника. 

1. Изграждане на 
представа за числата 
седем и 
осем и техните 
графични белези. 
2. Ориентиране във 
времеви отношения. 
3. Затвърдяване на 
представи за основни 
геометрични фигури. 

1.Запознаване с числата седем и осем; стимулиране 
на психомоторни умения; количествено и поредно 
броене до осем. 
2.Ориентиране за часовника като уред за измерване 
на времето; затвърдяване на умения за ориентиране 
в последователност на наредба на дни в седмица, на 
месеци в година и на части в денонощие. 
3.Откриване на геометрични фигури в графични 
образи на предмети/обекти. 

 Март 1.Задачи в картинки. 
 

1. Затвърдяване на 
представите за месец, 
сезон и 
година. 
2. Изграждане на 

1.Уточняване и обобщаване на представите за 
времевите еталони (месец, сезон, година). 
2.Сравняване обхвата на видово понятие с обхвата 
на подчинено понятие; логическо опериране с 
класове – мултипликация на класове; количествено и 
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представа за числото 
девет и за неговия 
графичен белег; 
стимулиране на 
логическото мислене; 
опериране с графични 
знаци. 
3. Затвърдяване на 
умението за движение 
в лабиринт. 

поредно броене в 
числовата редица до девет. 
3.Ориентиране в пространството при движение в 
лабиринт. 
 

Април 1.Задачки-закачки. 1. Затвърдяване 
знанияза основни 
геометричнифигури. 
2. Изграждане на 
представа за числото 
десет инеговия 
графичен образ. 
3. Стимулиране 
развитието на 
логическо мислене. 

1.Съотнася формата на предмети от заобикалящата 
действителност в обобщен графичен  образ на 
познати геометрични фигури. 
2.Откриване и назоваване на количествени релации 
между обекти; количествено и поредно броене до 
десет; стимулиране на психомоторни умения. 
3.Опериране с класове; решаване на задачи за 
събиране и изваждане чрез кодиране и декодиране 
на графични знаци; откриване съдържанието на 
празно поле в матрица чрез логическа 
мултипликация на класовете. 

Май 1.Знам и мога. 
 

1. Оценяване 
представите 
на децата за 
количествени, 
пространствени и 
времеви отношения 
между обекти и умения 
за измерване на 
величини. 

1. Групиране на обекти по определен признак, 
сравняване обхвата на видово понятие с обхвата на 
подчинено понятие, сравняване на предмети 
(обекти) по даден параметър, 
ориентиране в посоки и отношения между обекти в 
пространството. 
2.Идентифициране, сравняване и обозначаване на 
времеви еталони (денонощие, седмица, месец, 
сезон, година, час). 
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МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 
 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Аз и предметите. 
 
 
 
 
 
2.Природата около нас. 

1.Входяща диагностика. 
2. Констатиране на 
предварителните познания и 
опитдецата относно темите 
за природата. 
3.Обогатяване на детските 
представи за някоиприродни 
феномени. 

1. Оценяване на представи и отношение на 
детето, свързани с образователните ядра: 
„Самоутвърждаване и общуване с околните“; 
„Социална и здравословна среда“. 
„Културни и национални ценности“ 
2.Констатиране на входното равнище на 
знанията и уменията на децата. 
3.Обогатяване на представите на децата за 
промени, които настъпват в природата през 
есента. 

Октомври 1.Аз-идентификация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Осъществяване на 
обучение по съдържание към 
образователното ядро 
„Самоутвърждаване и 
общуване с околните“ 
2.Формиране на знания, 
уменията и компетентности  
за опасните ситуации, като 
участници в движението по 
пътя. 

1.Формиране на представи за общуване в 
семейството и с връстници. 
2.Формиране на отношение към 
взаимодействията и взаимоотношенията с 
връстници. 
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2.Внимание! Улица!- 
БДП 
 
 
 
 
 
 
3.Животните. 

 
3.Обогатяване на детските 
представи за флората. 

 
3. Формиране на представи у децата за  
опасните и безопасни места на улицата. 
 
  
 
 
 
4.Обогатяване на представите на децата за 
разнообразието от плодове и зеленчуци. 
5.Обогатяване на детските представи за 
разнообразието в растителния свят. 

Ноември 1.Аз и другите около 
мен. 
 
 
 
 
2.Трудът на 
пожарникари 
те и спасителите, които 
защитават хората при 
бедствени ситуации.- 
БАК 
 
3.В далечни времена. 

1. Формиране на представи 
и отношения, свързани с 
междуличностното общуване 
и очакването на 
коледните празници. 
 
2. Формиране на знания и 
отношения за хората, които 
ни помагат при бедствени 
ситуации 
 
 
 
 
3.Обогатяване на детските 
представи за природата 

1.Осъзнаване на значимостта на 
междуличностните взаимоотношения. 
2.Създаване на предпоставки за емоционално 
очакване на Коледа. 
 
 
3. Изграждане на представи у децата за 
професиите на хората, които помагат на 
хората при бедствени ситуации. 
 
 
 
 
 
4.Обогатяване на представите на децата за 
разнообразието от багри в природата. 
5.Обогатяване на детските представи за 
грижите, които човек полага за някои растения. 
6.Обогатяване на представите на децата за 
разнообразието от животински видове, които 
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обитават водна среда. 

Декември 1. Коледни 
празници. 

 
 
 
2.Сам на улицата е 
опасно.- БДП 
 
 
 
 
 
3.Раждаме се  и растем. 

1.Стимулиране на приятни 
преживявания в очакване 
на Коледните празници 
 
 
2.Изграждане на 
компетентности, ценностна 
ориентация и адекватна 
оценка на опасните ситуации, 
като участници в движението 
по пътя 
 
3.Обогатяване на детските 
представи за фауната. 
 

1.Затвърдяване на представите за 
съдържанието на празника Коледа. 
2.Осъзнаване на връзката между 
съдържанието и ритуалите за Коледа. 
 
3.Детето да осъзнае, защо на улицата е 
опасно, когато е само. 
 
 
 
 
 
3.Обогатяване на представите на децата за 
разнообразието от цветове във фауната. 
4.Развитие на умението на децата за 
разграничаване на диви от домашни животни. 
5.Обогатяване на детските представи за 
грижите, които човек полага за някои 
животински видове. 

Януари 1. Светът, който ни 
заобикаля. 
 
 
 
 
 
 
2.Дейности на човека, 
които могат да причинят 
пожари. -БАК 
 

1.Формиране на представи 
и отношение към предметите 
и тяхното предназначение в 
живота на хората, както и 
правилното им използване. 
 
 
 
2.Обогатяване на детските 
представи за някои 
природни феномени. 
 

1.Формиране на представи, свързани с 
предназначението и функциите на предметите 
за бита и труда на хората. 
2.Осъзнаване от детето причините за 
възникване на пожар. Формиране на знания и 
правила за правилно използване на 
отоплителни и нагревателни уреди. 
3. Формиране на когнитивни умения за 
сравняване и групиране на предметите  
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3.Кои как живее. 3.Представяне на някои 
измерения от връзката 
човек–природа пред децата. 

3.Обогатяване на детските представи за 
промени, които настъпват в природата през 
четирите годишни времена. 
4.Обогатяване на представите на децата 
относно грижите, които човек полага за своите 
домашни любимци. 
 

Февруари 1. За да сме 
живи и здрави. 

 
 
2.Какво знае и може 
малкият пешеходец?- 
БДП 
 
 
3.Растенията. 

1. Формиране на представи 
и отношение към здравето и 
опазването му. 
 
 
2.Формиране на знания и 
умения за безопасно  
придвижване по пътя 
 
3.Обогатяване на детските 
представи за фауната. 

1.Осъзнаване от детето на значението в 
ежедневието на основни здравно-хигиенни 
навици. 
2.Осъзнаване на значението на лекарския 
труд за опазване на здравето. 
3.Детето трябва да: 
•описва със свои думи що е пешеходец; 
• изброява правилата, които трябва да спазва 
пешеходецът. 
4.Развиване на умението на децата за 
разпознаване и назоваване на анатомични 
белези 
на различни животински видове. 
5.Развитие на умението за сравняване на 
животни според начина на тяхното движение. 
6.Обогатяване на детските представи за 
разнообразието от животински видове. 
7.Обогатяване на детските представи за някои 
природни феномени. 

Март 1.Хора, дейности и 
предмети.  
 
 
 
 

1.Формиране на представи и 
отношение към 
празниците и мястото им 
в живота на хората. 
2.Обогатяване представите 
на детето за физическите, 

1. Съпричастност на детето към радостното 
настроение, което ни носи Баба Марта. 
2.Осъзнаване от детето на различията между 
мъжа и жената. 
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2.Основни представи за 
“снеговалеж”, 
“поледица”, “снежна 
буря”.- БАК 
 
3.Игри сред природата. 
Природни материали. 

поведенческите 
и дейностните различия 
между мъжете и жените. 
 
3.Обогатяване на детските 
представи за неживата 
природа. 
 
4. Констатиране на 
равнището на детските 
представи за природата в 
края 
на годината. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.Обогатяване на представите на децата за 
някои природни феномени. 
4.Запознаване на децата с предпоставки, 
които снежната буря създава за възникване на 
бедствени ситуации. 
 
5.Развиване на детското умение за откриване 
на някои взаимовръзки между живата 
инеживата природа. 
6.Установяване на изходното равнище на 
знанията на децата. 

Април 1.Пролетни празници. 
 
2.Пътник в обществения 
транспорт.-БДП 
 
3.Поведение на детето 
при възникване на 
природно бедствие 
-БАК 
4.Пролет. 

1. Затвърдяване на 
представите на детето за 
социалния свят и 
националните ценности. 
 
 
 
2.Детето да се научи да 
възприема и разпознава 
бедствията чрез различни 
сетива. 
 
 

1.Осъзнаване на празничното настроение като 
важна част от социалния живот на хората. 
 
2.Затвърдяване на представите на детето за 
норми на поведение в различни 
социалниситуации. 
 
 
3.Запознаване на децата с безопасни места 
при дадено бедствие и тяхното правилно 
използване. 
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3.Констатиране на детските 
представи за природата. 

4.Установяване на изходното равнище на 
знанията и уменията на децата. 
 

Май 1.Проследяване 
постиженията на децата.  
 
 
2.Аз съм малък 
пешеходец.- БДП 
 
 
2.Пролет, лято, есен, 
зима. 

1.Изходяща диагностична 
дейност на детето. 
 
 
 
2.Формиране на знания и 
умения за безопасно  
придвижване по пътя 
 
2.Констатиране на детските 
представи за природата. 
 

1.Оценяване на представи и отношение на 
детето, свързани с образователните ядра: 
„Самоутвърждаване и общуване с околните “; 
„Социална и здравословна среда“; 
„Културни и национални ценности“. 
2.Детето умее да: 
•прави вербален разказ на пътна ситуация по 
картина или серия от картини. 
 
3.Установяване на изходното равнище на 
знанията и уменията на децата. 

 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Загадка. 1. Ориентиране в 
изобразенадействителност и 
диференциране на 
отделниизобразителни 
елементи. 
2. Пресъздаване на обекти от 
действителността чрез 
рисуване и оцветяване. 

1.Проверка на знанията (входно равнище) на децата 
за ориентиране в изобразена действителност и 
диференциране на отделните изобразителни 
елементи. 
2.Формиране на умения за пресъздаване на обекти и 
използване на цветове. 
 
 
 

Октомври 1. Есен. 1. Детето да покаже познания 
по посока осъзнаване, 
назоваване и използване на 
специфични 
изразни средства. 

1.Осъзнаване, използване и затвърдяване на 
знанията за цветовете като изразно средство. 
2.Формиране на представа за видовете 
изобразително изкуство. 
3.Формиране на представа за жанровете в живописта. 
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2. Запознаване с видовете и 
жанровете в изобразителното 
изкуство чрез 
различни творби. 
3. Осъзнаване на връзката 
между художественото 
възприемане и 
художественото 
пресъздаване. 

4.Формиране на умения за пресъздаване на образи и 
използване на различни материали. 

Ноември 1.Вълшебства 
в цветове, 
фигури и 
форми. 

1.Изграждане на най-обща 
визуална представа 
за видовете изобразително 
изкуство. 
2. Пресъздаване на обекти и 
явления от действителността 
чрез прилагане 
на познати средства за 
постигане на художествена 
изразителност. 

1.Детето да познава най-общите особености на 
произведения на живописта, графиката, 
скулптурата и приложните изкуства. 
2.Детето да разпознава познати произведения на 
изразителното изкуство и материалите, с които се 
изграждат. 
3.Детето да съпреживява на изобразените герои. 
 

Декември 1.Малки 
художници  

1.Усвояване на изобразителна 
грамотност при 
обогатяване, конкретизиране 
и диференциране на 
образните представи и 
изобразяване най-общо 
характерната конструкция, 
части, форма, пропорции, 
белези и цвят на обекти от 
заобикалящата среда. 
2.Диференциране на 
визуалните представи за 
видовете и жанровете в 

1.Разпознаване на творбите от различни видове 
изобразителни изкуства. 
2.Различаване по съдържание един жанр от друг. 
3.Разпознаване на материалите, от които са 
изградени творбите на видовете изобразително 
изкуство. 
4.Изразяване на емоционално отношение към 
изобразените в илюстрациите герои. 
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изобразителното изкуство. 

Януари 1.Цветни 
вълшебства. 

1. Формиране на уменияза: 
– използване на 
пособия,материали; 
– прилагане на техники 
за изобразяване. 
2. Пресъздаване на 
характерни особености 
на обекти и явления от 
действителността. 
3. Самостоятелно подбиране 
на изразни средства 
с оглед на собствения 
замисъл. 

1.Подреждане и изобразяване на пространството в 
един план с оглед на жанра еднакви или различни по 
вид изобразителни елементи. 
2.Изграждане на формата на образи: чрез линеарно-
декоративно и линеарно-плоскостно изобразяване. 
3.Изразяване на емоционално-оценъчно отношение 
към резултатите от изобразителната дейност. 
 

Февруари 1.Цветни 
мечти. 
 

1.Формиране на умения за 
планиране на 
изобразителната дейност. 

1.Изграждане на умения за апликиране с различни 
техники по дадена тема. 
2.Изграждане на умения за моделиране по тема. 
3.Формиране на умения за използване на подходящи 
изразни средства. 

Март 1.Говорещи 
картини. 

1. Детето да разпознава 
илюстрации, произведения на 
различните видове 
изобразително изкуство 
и жанровете пейзаж, 
натюрморт, портрет и 
фигурална композиция. 
2.Да  се конкретизират, 
диференцират и обогатят 
образните представи 
на детето за видовете и 
жанровете изобразително 
изкуство. 

1.Изграждане на най-обща образна представа за 
характерните особености на познати обекти от 
действителността. 
2.Свързване в общ сюжет на вече рисувани, 
моделирани или апликирани изображения. 
3.Емоционално отношение към обектите за 
пресъздаване. 
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3. Детето да общува и 
споделя емоционалното 
си отношение при 
възприемане на достъпни 
произведения на 
изобразителното изкуство. 

Април 1. Обичам да 
рисувам. 

1. Развитие на творческото 
въображение  
и изобразително творчество. 
2. Детето да покаже познания 
по посока осъзнаване, 
назоваване и използване на 
подходящи 
изразни средства. 

1.Формиране на умения за използване на изразни 
средства при изобразяване на промените в 
природата. 
2.Формиране на умения за създаване на илюстрация. 
3.Формиране на умения за художествено 
конструиране, координиране движенията на 
ръката. 

Май Загадка 1. Познаване на основните 
изразни средства за 
рисуване, апликиране и 
моделиране и използва- 
не с оглед на замисъла, 
жанра и характера на 
изобразителната задача. 
2. Усвояване на начални 
умения за работа в екип. 
3. Възпитаване у детето 
на естетически вкус, 
отношение и потребности 
и емоционално-оценъчно 
отношение към собственото 
изобразително 
творчество. 

1Формиране на обобщена представа за най-
характерните особености на подходящи за 
изобразяване обекти. 
2.Създаване на отделни образи, като най-общо 
предава типичните им особености, използвайки 
достъпни техники по рисуване (разреждане, 
печатане), по апликиране (подреждане и лепене на 
готово изрязани форми и образи) и по моделиране 
(разточване, овалване, сплескване, вдлъбване); да 
подрежда няколко изобразителни елемента в един 
план върху линия или цветна ивица. 
3.Емоционално отношение към изобразяваните 
обекти и явления. 
4.Проверка на знанията (изходно равнище) за: 
видовете изобразително изкуство, жанрове 
изобразително изкуство, връзка между 
изобразителното изкуство и други изкуства. 
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МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември Знам и мога. 1.Отчитане нивото на 
реалния познавателен 
опити овладените 
конструктивни умения. 

1.Умение за самостоятелна работа по словесно 
поставена задача. 
2.Създаване на естетичен продукт от природни 
материали. 

Октомври Малки 
строители. 

1.Обогатяване на 
представите на детето 
за различните 
възможности на 
хартиения, 
конструктивния и 
природния материал. 

1.Създаване на естетичен продукт от природни 
материали. 
2.Умение за работа с шаблон. 

Ноември Игри с хартия 1.Утвърждаване на 
личните компетенции за 
работа по зададена 
тема. 

1.Изграждане на потребност у децата да намират 
практическо приложение на създадените модели. 
2.Конструиране на сложен образ от разчленено 
изображение. 

Декември Коледа е! 1.Творческо използване 
наличния опит за 
обогатяване на 
празниците. 

1.Осъзнаване на необходимостта от спазване на точна 
последователност. 
2.Разкриване на нови възможности за работа с 
природни материали 
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Януари Работя с 
подръчни 
материали. 

1.Обогатяване на 
жизнения опит на децата 
 

1.Запознаване с основните характеристики на някои 
професии. 
2.Сътрудничество за постигане на конструктивен 
замисъл. Работа в екип. 

Февруари Изработвам 
сам… 

1.Осъзнато прилагане на 
усвоен 
конструктивнотехнически 
опит. 
 

1.Избирателно използване на конструктивния опит в 
зависимост от ситуацията. 
2.Вариативно използване на усвоен конструктивен 
опит. 
2. 

Март Пролет е! 1.Овладяване на умения 
за самостоятелно 
планиране, изпълнение 
и декориране на 
продукт. 
 

1.Усъвършенстване на опита за ръчно изработване на 
модели. 
2.Проява на творческо въображение за реализиране 
на задача. 
 

Април Кое за какво 
служи? 

1.Усъвършенстване на 
компетенциите за ръчна 
изработка на модел. 

1.Запознаване с нова техника на рязане – от две 
различни посоки до съединяване. 
2.Приложение на овладени умения за тематично 
декориране на интериора. 

Май Познавам 
материалите, с 
които работя. 

1.Установяване на 
нивото на овладени 
компетенции. 

1.Прилагане на варианти на овладени способи в 
игрови план. 
2.Затвърдяване на уменията за участие в колективна 
игра. 
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МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември Малки музиканти 1.Стимулиране на 
детско- 
то желание и интерес за 
занимания с музикалното 
изкуство.  
2.Създаване на 
емпатия между детето и 
музиката 

1.Детето открива, вербализира и осъзнава 
музикалната образност, като се идентифицира с герои 
от музикално произведение. 
 
2.Пробуждане на твореца у детето, което съчинява 
собствена музикална импровизация с глас и детски 
музикални инструменти. 

Октомври Пеем, свирим и 
играем. 

1.Формиране на основни- 
те музикални 
способности 
на детето 

1.Развитие и усъвършенстване на мелодичен слух, 
метро-ритмичен усет, ладов усет, сензитивност към 
музиката. 
 
2.Визуално, слухово, темброво запознаване, 
възприемане и откриване на музикални инструменти в 
различен вид материали – визуални (картинни), 
слухови (музикални), текстови. 

Ноември Народните 
инструменти. 

1. Осигуряване на 
психологически комфорт 
и мотивиране за 
развитие 
наслушателските и 
изпълнителските умения 

1.Разпознаване (визуално и слухово) на различни 
видове детски музикални инструменти. 
 
2.Стимулиране и усъвършенстване на основните 
музикални способности, на личния музикален 
потенциал и потребност от музициране  - 
възприемане, вокално изпълнение, свирене. 

Декември Коледни 
музикални 
вълшебства. 

1.Приобщаване към 
българския музикален 
фолклор, националната 
обредност и традиции, 
свързани 

1.Осъзнаване на обредното значение на народния 
обичай коледуване.  
2.Пресъздаване на народните обичаи коледуване и 
Сурваки чрез песни, танцови движения, народни игри 
и словесно народно творчество. 
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с празничния календар в 
България. 

 
3.Изграждане на представи за Рождество Христово 
като светски, битов и църковен празник у нас. 
Разпознаване на видовете човешки гласове. 

Януари Песента в 
сърцето на 
детето. 

1. Развитие на 
слушателски, 
изпълнителски и 
творчески умения при 
работа с музика. 

1.Осмисляне и изпълнение на ритмичен съпровод с 
детски музикални инструменти. 
 
2.Заучаване и интерпретация на нови и познати песни 
с чиста интонация и вярна метроритмика. 

Февруари Пеем, свирим и 
мечтаем. 

1. Развитие на детската 
емоционалност и 
емоционална 
интелигентност при 
общуване с музикалното 
изкуство. 

1.Осъзнаване на собствения глас и човешкото тялото 
с неговите части като звукоизразителни и 
изобразителни инструменти при работа с изкуство. 
 
2.Формиране на чувство за национална гордост и 
любов към родината чрез музикалното изкуство. 

Март България в 
образи. 

1. Ориентиране в 
социалното 
предназначение на 
музиката. 

1.Ориентиране в отличителните белези на 
музикалните жанрове. 
 
2.Подбор и селекция на познати и непознати, вокални 
и инструментални музикални произведения в 
контекста на конкретни празници. 

Април Музиката и 
децата. 

1. Употреба на музиката 
за развитие на 
музикално-слуховия, 
двигателния, 
интелектуалния и 
творческия потенциал на 
детската личност. 

1.Създаване на широки музикално-слухови представи 
за звучене на видове и жанрове музика и нейното 
приложение в живота. 
 
2.Актуализиране на слуховите, визуалните и 
интелектуалните представи и знания за класически и 
детски музикални инструменти, тяхното звучене и 
активно музициране с тях. 

Май Музикално 
пътуване. 

1.Изразяване на 
емоционално, 
познавателно и 

1.Осмисляне на потребността от общуване с музиката 
и значението и в нашия живот. 
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творческо отношение 
към 
музиката. 

2.Споделяне на лични преживявания, породени от 
музика, вербално и невербално отразяване на 
музикалната образност. Видове човешки гласове и 
музикално-изпълнителска дейност (солист, хор, 
оркестър). 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Оценка на 
двигателните 
умения. 

1.Измерване на двигателни 
качества – входно 
равнище. 
2.Строяване и 
престрояване. 

1.Измерване на бързина и сила. 
2.Видове строй, престрояване, команди. 
3.Развиване на индивидуални и групови игрови 
умения. 

Октомври 1.Оценка на 
двигателните 
умения. 
 
2.Комбинация от 
бегови упражнения 
с други 
ЕПД 

1.Измерване на двигателни 
качества – входно равнище. 
2. Усъвършенстване на 
техниката при ходене. 
3. Развиване на двигателни 
умения. 

1.Измерване на сила , скоростно-силова 
издръжливост, координационни способности. 
2.Равновесно ходене. 
3.Хвърляне и ловене на топка, водене на 
топката. Хвърляне на фрисби. 
 

Ноември 1. Катерене, вис, 
прекатерване. 
Ходене, 
прекрачване, 

1. Формиране на 
двигателни умения. 
2. Изпълняване на 
двигателни комбинации. 

1.Катерене, вис, прекатерване. 
2.Ходене, прекрачване, лазене, провиране. 
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лазене, провиране. 
 

 

Декември 1.Развиване на 
метро-ритмичен 
усет. 

1. Усъвършенстване на 
техниката на движенията. 
2. Развиване на двигателни 
качества. 
 

1.Изтегляне по гимнастическа пейка. 
2.Подскоци от клекнала опора. 
3.Изпълнение на двигателни действия с 
различен ритъм. 
4.Станционна комбинация. 
 

Януари 1.Гимнастика. 1. Формиране на 
двигателни умения и 
познавателно 
отношение към комплексна 
проява на приложените 
движения. 

1.Търкаляне на топка. 
2.Изтегляне от тилен лег. Опорен свит прескок 
на пейка. 
3.Игри за ориентиране на закрито. 
 

Февруари 1.Комбинации от 
познати 
двигателни 
действия. 

1.Развиване на двигателни 
умения и усъвършенстване 
на техниката. 
 

1.Изтегляне от тилен лег по гимнастическа 
пейка. 
2.Подхвърляне и ловене на топка. 3.Водене на 
топка. Подаване на топка по двойки. 
4.Ипълняване на комбинации от двигателни 
действия. 
5.Станционна комбинация. 
 

Март 1.Гимнастици 1.Развиване на двигателни 
умения. 
2. Развиване на фината 
моторика и ориентиране 
в пространството. 

1.Хвърляне на плътна топка от 1 кг. 
2.Ритмични игри и упражнения. 3.Игри за 
ориентиране на закрито. 
4.Оценка на техниката на изпълнение. 
 

Април 1.СПУИ 1. Развиване на двигателни 
умения. 
2. Развиване на сетивно 
перцептивни двигателни 
способности. 

1.Скачане на въже. 
2.Упражнения с топка. 
3.Вис, стоящ вис, махове във вис. 
4.Търкаляне на топка по двойки от различни 
изходни положения, търкаляне и подаване 
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по двойки с една и с две топки. 

Май 1.Диагностика на 
физическата 
дееспособност 
/ Оценка на 
двигателните 
качества на децата. 

1. Измерване на двигателни 
качества – изходно 
равнище. 
2. Усъвършенстване на 
техниката. 

1.Измерване на: бързина, сила, скоростно-
силова издръжливост, координационни 
способности. 
2.Скачане на въже, демонстрации. 
 

 
 

 

 

 

4.ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА ГЛОБАЛНИТЕ ТЕМИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 
 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЕЛ 

Месец Глобална тема Главнацел Основнизадачи 

Септември 1.Умеемдасислужим 
съсзвукове и думи 
 
 
2.Любими приказки. 

1.Входяща диагностикана 
езиковото и 
литературноторазвитие. 

1.Дасеустановинивонаумениезасъставяненаизречения 
и разказпокартина. 
2.Дасеустановиумениедасеизползватсъществителни, 
прилагателниимена иглаголицеленасочено в речта. 
3.Дасеустановинивонаориентиране в познатиприказки 
и технигерои. 
4.Дасеустановинивонаумениязазвукованализнадуми. 
5.Дасеустановинивотонаграфичнитеумения. 

Октомври 1.В света на 
приказките 
 
 
 
2.Игри със звукове 

1. Знания, умения и 
отношенияповодещиядра: 
„Възприемане 
налитературно 
произведение“и 
 

1.Разпознава и 
разказваепизодотпознатолитературноилифолклорнопр
оизведение. 
2.Назовава и в голямастепенразличава в 
практическиплансловеснихудожественипроизведения 
(приказка, басня, разказ, стихотворение, гатанка, 
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и думи. „Пресъздаваненалитератур
нопроизведение“ 

пословица, 
скороговорка). 
3.Съотнасяпостъпкитенагероиотлитературниилифолко
рнипроизведениякъмсобствениясиопит. 
4.Пресъздаваепизодилицялолитературноилифолкорно
произведение,катовлиза в роля и импровизирареплики 
и действия. 
5. Актуализиране уменията за правилна употреба на 
единствено и множествено число. 

Ноември 1.Умея да 
разказвам. 
 
 
 
2.Малки артисти. 

1. Знания, умения и 
отношенияповодещитеядра
:„Свързанареч“ и „Речник“ и 
„Възприемане 
на литературно 
произведение“, 
 „ Пресъздаване на 
литературно произведение“ 

1.Проявявакултуранаречевообщуване, 
катоизслушвасъбеседникаси и 
употребявасловесниетикетниизразизавежливост. 
2.Съставяописателен и повествователентекст с 
нагледнаопора. 
3.Възпроизвеждаповествователентекст, 
катосепридържакъмавторскиятекст. 
4.Осмислядуми с противоположнозначение. 
5.Употребата на двойствено число на съществителни 
от мъжки род. 
6.Възприема  литературно произведение и пресъздава 
епизод или цяло литературно или фолклорно 
произведение, като влиза в роля и импровизира 
реплики и действия. 

Декември 1.Разбирам и 
разказвам. 
 
 
 
 
 
2.Приказни герои. 

Знания, умения и 
отношенияповодещиядра: 
„Граматическиправилнареч“
, „речник“ и „Свързанареч“ и 
„Възприемане 
на литературно 
произведение“. 

1.Правилнаупотребанасравнителна и 
превъзходнастепеннаприлагателнитеимена. 
2.Съставяненаизреченияпокартини; 
преброяваненадумите в изреченията 
исъставяненасхематичнимоделинаизречения. 
3.Съставяненатекстпопреживяно. 
4.Пресъздава 
епизодилицялолитературноилифолкорнопроизведение
, катовлиза в роля и импровизирареплики и действия. 
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Януари 1.Разказвамепо 
картини. 
 
 

1. Знания, умения и 
отношенияповодещоядро: 
„Свързанареч“. 

1.Съчиняваненасвързантекстпосерияотилюстрации. 
2.Съчиняваненасвързантекстпопреживяно. 

Февруари 1.Думичкивълшебн
и. 
 
 
 
 
2.В света на 
приказките. 

1.Знания, умения и 
отношенияповодещиядра: 
„Свързанареч“ и „Речник“и 
„Пресъздаване 
на литературно 
произведение“. 

1.Съчиняваненасвързантекстпосерияотилюстрации и 
попреживяно. 
2.Работавърхуречниковотозначениенадумите и 
класификациятаим в 
груписпоредтяхнатасъщностилифункция. 
3.Актуализиране и обогатяваненалексиката, свързана 
с различнитевидовемагазини и продаваните в 
тяхстоки. 
4.Възприема  литературно произведение и пресъздава 
епизод или цяло литературно или фолклорно 
произведение, като влиза в роля и импровизира 
реплики и действия. 

Март 1.Играем със 
звуковете 
в думите. 
 
 
 
2.Да посрещнем 
Пролетта. 

1.Знания, умения и 
отношенияпоядро „Звукова 
култура“, „Граматически 
правилна реч“,  
„Възприемане 
на литературно 
произведение“. 
 

1.Умениязаразделяненадумитенасрички. 
2.Определяненапоредността и брояназвуковете в 
думите, съпроводеноотпострояваненазвуковмодел. 
3.Откриваненасмислоразличителнатафункцияназвуков
етенабазанаконкретнидуми, 
онагледенисъсснимкиилиилюстрации. 
4.Актуализиране уменията за правилна употреба на 
съществителни, прилагателниимена и глаголи на 
базата на позната приказка. 

Април 1.Какво назоваваме 
с 
Думите. 
 
 
 
2.Слушаме и 

1. Знания, умения и 
отношенияповодещитеядра
: 
„Звукова 
култура“, „Граматически 
правилна реч“, 
„Пресъздаване 

1.Умения за съставяне на разказ по картина. 
2.Имаотношениекъмкнигата и сеориентиравизуално в 
страниците и. 
3.Разпознава и 
назоваваграфичнизнацинанякоипечатнибукви, 
свързани с наименованиятанапознатилица и 
предмети. 
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разказваме чудни 
истории. 

на литературно 
произведение“. 
 

4.Точновъзпроизвеждафигура, знак, прави и 
кривилинии, елементиотбукви. 
5.Актуализиране на уменията за адекватното 
интерпретиране на  познати литературни 
произведения. 

Май 1.Готовисмеза 
училище 

1.Изходящадиагностика 
наезиковото и 
литературноторазвитие. 

1.Да 
сеустановинивонаумениезасъставяненаизречения и 
разказпокартина. 
2.Дасеустановиумениедасеизползватсъществителни, 
прилагателниимена иглаголицеленасочено в речта. 
3.Дасеустановинивонаориентиране в приказката и 
нейнитегерои. 
4.Дасеустановинивонаумениязазвукованализнадуми. 
5.Дасеустановинивотонаориентиране в графичнизнаци 
и нивотонаразвитиенаграфичнитеумениякатоцяло. 
6.Дасеустановинивонаумениедасеразказвачастотприк
азкапозададенаилюстрация. 

 
 
 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Знам и мога 1. Оценяване представите 
на децата за количествени, 
пространствени и времеви 
отношения между обекти 
и умения за измерване на 
величини. 

1.Групиране на обекти по определен признак, 
сравняване обхвата на видово понятие с обхвата на 
подчинено понятие, определяне мястото на елемент 
в числова редица, сравняване и измерване на 
обекти по дадени параметри, разчитане на посоки и 
предметни ориентири на карта, назоваване на 
посоки и отношения между обекти. 
2.Назоваване на последователност и отношения на 
наредба на сезони, описване на характерни 
особености на сезоните. 
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Октомври 1.Цифрите на 
числата от едно 
до четири. 

1. Изграждане на представа 
за числата от едно дочетири 
и техните графични белези; 
стимулиране 
развитието на 
зрителномоторната 
координация; 
изграждане на представа 
за времеви еталони – сезон и 
година. 

1.Групиране и сравняване до четири обекта въз 
основа на признаци, връзки и релации, количествено 
и поредно броене до четири на практическа и 
нагледнообразна основа, стимулиране на 
психомоторни умения. 
2.Изработване на есенно дърво от природни, 
текстилни и др. материали, характеризиращо 
особеностите на сезона. 

Ноември 1.Игри с числа и 
мерки. 

Изследване, 
трансформиране, 
експериментиране и 
моделиране на 
различни по големина, 
количество и пространствено 
разположение обекти; 
изграждане на представа 
за пет и петица. 

1.Стимулиране на практически умения за техника на 
действие измерване по дадени параметри; 
изграждане на представи за уреди за измерване 
съобразно представители на различни професии. 
2.Ориентиране в пространствени направления и 
посоки по дадени предметни и знакови ориентири на 
практическа и нагледно-схематична основа. 
3.Количествено и поредно броене до пет; 
моделиране на количествени отношения в реални 
житейски ситуации; стимулиране развитието на 
зрително-моторната координация чрез психомоторни 
упражнения. 

Декември 1.Вълшебствата 
на числата и 
геометричните 
фигури. 

1. Изграждане на представи 
за: времеви еталони 
час, денонощие, месец, 
сезон, година и основни 
геометрични фигури. 

1.Изграждане на умения за ориентиране във 
времеви еталони съобразно схематични и образни 
модели. 
2.Изграждане на умения за различаване на 
геометрични фигури и форми в заобикалящата 
действителност. 

Януари 1.Какво се 
промени? 

1. Изграждане на представи: 
за числото шест и графичния 
му белег, основни 
геометрични фигури; 

1.Изграждане на умения за: количествено и поредно 
броене в числовата редица до шест, моделиране на 
количествени отношения, моделиране на решение 
на 
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умения за ориентиране в 
пространствени ситуации. 

елементарна текстова задача (действие събиране). 
2.Изграждане на умения за ориентиране в 
пространството придвижване по предметни, знакови 
и вербални ориентири. 
3.Затвърдяване и обобщаване на представи за 
основни геометрични фигури. 

Февруари 1.Групиране, 
сравняване, 
измерване. 

1. Изграждане на представи 
за количествени и времеви 
отношения между 
обекти и умения за 
измерване на величини. 

1.Стимулиране на умения за ориентиране във 
времеви еталони съобразно схематични и образни 
модели на седмица, месец и година. 
2.Стимулиране на умения за количествено и поредно 
броене в числовата редица до девет. 
3.Осмисляне на принципа за съхранение на 
количество и стимулиране на умения за измерване 
на сипещи се вещества с условни мерки. 

 Март 1.Занимателни 
задачи. 

1. Изграждане на представи 
за количествени отношения и 
основни геометрични фигури. 

1.Стимулиране на умения за количествено и поредно 
броене в числовата редица до десет; ориентиране в 
квадратна мрежа. 
2.Затвърдяване представи за основни геометрични 
фигури. 
3.Стимулиране на психомоторни умения. 

Април 1.Задачи в 
картинки. 

1. Оценяване на представите 
на децата за количествени, 
пространствени и времеви 
отношения между 
обектите и на умения за 
измерване на величини. 

1.Групиране на обекти по различни признаци, 
намиране мястото на елемент в числова редица до 
десет, сравняване и измерване на обекти по дадени 
параметри, разчитане на посоки и предметни 
ориентири на карта, назоваване на посоки и 
отношения между обекти в пространството. 
2.Назоваване на последователност и отношения на 
наредба на сезоните, работа с часовник и календар, 
сравняване и обозначаване на времеви отношения. 

Май 1.Готови за 
училище. 

1. Диагностика на 
когнитивното развитие 
(класификация, сериация и 

1.Усвоеност и приложение на когнитивната операция 
класификация и принципа за съхранение на 
количество и числа. 
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принцип за съхранение) на 
детето, които са в основата 
на математи-ческата 
подготовка на детето за 
училище като елемент от 
общата 
познавателна активност. 

2.Усвоеност и приложение на когнитивната операция 
сериация. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 
 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Аз и предметите. 
 
 
2.Природата около 
нас. 

1.Входяща диагностика. 
2.Констатиране на 
предварителните познания и 
опит децата относно темите за 
природата. 

1.Оценяване на Аз-идентификацията и умението 
за общуване. 
2.Оценяване знанията и отношението на детето 
към субекти и обекти от социалната, предметната 
и културната среда. 
3.Установяване на предварителните представи на 
децата за природата. 
4.Констатиране на евентуални погрешни 
концепции и набелязване на учебни стратегии за 
тяхната промяна. 
5.Обогатяване на представите за фауната в 
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местната природа. 

Октомври 1.Аз-
идентификация. 
 
 
 
 
2.Внимание! Улица!- 
БДП 
 
 
 
 
 
3. Основни 
представи за 
наводнението като 
природно 
бедствие.-БАК 
 
 
4.Животните. 

1. Осъществяване на обучение 
по образователното съдържание 
към ядро „Самоутвърждаване и 
общуване с околните“. 
 
2.Усъвършенстване на знанията 
и уменията на децата за 
безопасно поведение на улицата. 
 
 
 
3.Запознаване на децата 
опасностите, които причиняват 
проливните дъждове. 
4. Запознаване с някои природни 
закономерности 5.Обогатяване 
на представите на децата за 
животните. 

1.Формиране на Аз-образа на детето. 
2.Обогатяване на представите на детето за 
емоционалните и социалните характеристики на 
междуличностните взаимоотношения. 
 
 
3.Разширяване и обогатяване знанията на децата 
за опасните и безопасни места на улицата. 
4.Усвояване от децата  правила за поведение при 
наводнение, когато са у дома и на открито. 
 
5.Обогатяване на представите на децата за 
разнообразието от животни. 
6. Наблюдаване, насочване на вниманието на 
децата към някои природни закономерности. 
7.Наблюдаване на промени, които настъпват в 
природата при смяната на годишните времена. 
7. Групиране на животни по дадени признаци. 

Ноември 1.Аз и другите 
около мен. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Основни 

1. Осъществяване на обучение и 
текуща диагностика по 
образователно- 
то съдържание към ядро 
„Самоутвърждаване и общуване 
с околните“,“Социална и 
здравословна среда“. 
 
2.Запознаване с  разрушителна 
сила и опасности, произтичащи 

1.Формиране на умения за самоидентификация на 
движения, действия, постъпки, 
начини за общуване 
 
 
 
 
 
 
2.Формиране на конкретни представи у децата 
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представи за 
земетресение 
то като природно 
бедствие.- БАК 
 
 
3.В далечни 
времена. 

от земетресението. 
 
 
 
 
2.Обогатяване на представите на 
децата за разнообразието във 
фауната 

заземетресението –разпознаване то му  по 
неговите характеристики (звуци, които го 
съпровождат, трептене и 
нарушаване целостта на земните пластове. 
 
 
3.Обогатяване на представите за някои 
приспособления на организмите за живот в 
определена среда. 
4.Формиране на представи за животни, живели в 
далечното минало. 

Декември 1.Коледни 
празници. 
 
 
 
 
2.Сам на улицата е 
опасно.- БДП 
 
 
3.Раждаме се  и 
растем. 

1. Осъществяване на обучение  
образователното съдържание 
към ядро „Социална и 
здравословна среда“. 
„Културни и национални 
ценности“.  
2.Изграждане на компетентности  
и ценностна ориентация за 
безопасно движение на пътя.  
2.Обогатяване на представите на 
децата за разнообразието във 
фауната. 

1.Формиране на представи за съдържанието, 
ритуалите и символите на християнския празник 
Коледа. 
 
 
 
2.Детето да може да разказва защо на улицата е 
опасно, когато е само. 
 
 
3.Обогатяване на познанията на децата за 
начините, по които различни видовеживотни се 
предпазват от своите врагове. 
4.Развитие на умението на децата за описване на 
развитието на различни животински видове. 
5.Развитие на умението на децата за 
разграничаване на животните според храната, 
която приемат. 
6.Създаване на интерес към разнообразието и към 
промените, които настъпват в природата. 

Януари 1.Светът, който ни 1. Осъществяване на обучение 1.Формиране на представи за професиите на 
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заобикаля. 
 
 
2.Кои как живее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Поведение на 
детето при пожар.-
БАК 
 
 
 
 
 

образователното съдържание 
към ядра: 
„Социална и здравословна 
среда“ и 
„Светът на природата и неговото 
опазване“ 
  
 
 
 
 
 
2.Обогатяване на представите на 
децата за някои природни 
феномени и закономерности. 

хората и социалното им предназначение. 
2.Разширяване представите на детето за труда на 
хората и функционалното предназначение на 
средствата за видовете труд. 
 
3.Обогатяване на представите на децата за някои 
промени, които настъпват в природата през 
сезоните. 
4.Обогатяване на представите на децата за 
зависимостта на организмите от условията на 
живот. 
 
3.Запознаване на децата с предмети за 
предпазване от задушаване; с действия, когато 
пожарът е в начален стадий и когато се е развил 
бурно. 
4.Формиране на умения у детето  давъзприема и 
разпознава бедствията чрез различни сетива;знае 
къде и кога е възможно да възникнат светкавици и 
гръмотевици. 
 
 

Февруари 1.За да сме живи и 
здрави. 
 
 
 
2.Какво знае и може 
малкият 
пешеходец?- БДП 
  
  

1. Осъществяване на обучение 
по образователното съдържание 
към ядро „Социална и 
здравословна  
среда“. 
2.Разширяване знанията и 
уменията на децата за безопасно 
поведение на улицата.  
 
3.Обогатяване на представите на 

1.Формиране на представи за превозни средства и 
правила за безопасност на движението. 
 
 
2.Развиване умението на детето да съпоставя 
пътната обстановка със съответни правила за 
безопасно движение и изброява правилата, които 
трябва да спазва пешеходецът. 
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2.Растенията. децата за разнообразието във 
фауната. 
4.Обогатяване на представите на 
децата за някои природни 
закономерности 
 

3.Обогатяване на представите на децата за 
условията, необходими за живота нарастенията. 
4.Обогатяване и конкретизиране на представите 
на децата за типични за местната 
природа растителни видове. 
5.Запознаване на децата с частите на растенията. 
 
 
 
 
 

Март 1.Лекарите. 
 
 
 
 
2.Телефон 112.- БАК 
 
3.Игри сред 
природата. 
Природни 
материали. 

1.Осъществяване на обучение по 
образователното съдържание 
към ядро„Социална и 
здравословна среда“. 
2. Запознаване на децата с тел. 
112. 
 
2.Обогатяване на представите на 
децата за разнообразието във 
флората. 
3. Обогатяване на представите 
на децата във връзка 
с някои природни 
закономерности. 

1.Разширяване представите на детето за връзката 
между здравето и дейността на хора с медицински 
професии. 
 
 
2. Децата да могат да го назовават и използват, 
когато са в беда. 
 
3.Запознаване на децата с разнообразието от 
природни материали. 
4.Обогатяване на представите на децата за 
промени, които настъпват в природата през 
пролетта. 

Април 1.Пролетни 
празници. 
 
 
 
 
2.Пътник в 

1. Осъществяване на обучение 
по образователното съдържание 
към ядро 
„Културни и национални 
ценности“. 
 
2.Формиране на знания и умения 

1.Формиране на представи и отношение към 
национални и лични празници. 
2.Формиране на умение за съпоставяне на 
знанията за съдържанието и ритуалите, свързани 
с национални и лични празници. 
 
3. Запознаване на децата  с норми на поведение и 
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обществения 
транспорт.-БДП 
 
3.Поведение при 
възникване на 
различните видове 
бедствия-БАК 
 
4.Пролет. 

за безопасно  поведение при 
пътуване. 
 
3.Изграждане  у децата умения 
за оказване „първа помощ“ и 
използване на индивидуални 
средства за защита. 
 
4.Обогатяване на представите на 
децата за някои 
природни феномени. 

култура на поведение в обществения транспорт. 
  
4. Запознаване детето сопасности за живота и 
здравето на хората и придобиване на начални 
умения за справяне в бедствени ситуации. 
 
 
6.Обогатяване на представите на децата за 
промени, които настъпват в поведението на 
животните през пролетта. 
7.Обогатяване на представите на децата за някои 
метеорологични и електромагнитни явления. 
8.Запознаване на децата с поведението на 
животните и с промените, които настъпват с 
растенията през деня и през нощта. 

Май 1.Ще бъда ученик. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Аз съм малък 
пешеходец.- БДП 
 
 
3. Пролет, лято, 
есен, зима. 

1.Развиване умението на детето 
да разбира 
преживяванията си, породени от 
конкретни ситуации. 
 
 
 
 
2.Усъвършенстванезнанията и 
уменията на децата  за 
безопасно  придвижване по пътя. 
3.Обогатяване на представите на 
децата за някои 
природни феномени. 
4. Установяване на изходното 
равнище на познанията и 
уменията на децата от 

1.Оценяване на Аз-идентификацията и умението 
за общуване. 
2.Оценяване знанията и отношението на детето 
към субекти и обекти от социалната, предметната 
и културната  и природната среда. 
3.Оценяване на социално -емоционалната 
готовност на детето за училище. 
4.Запознаване на децата с основните правила за 
безопасно поведение като пешеходци в детската 
градина и формиране на  умение да ги 
демонстрират. 
 
5.Запознаване на децата с промени, които 
настъпват с водата и въздуха при определени 
условия. 
6.Обогатяване на представите на децата за 
промени, които настъпват в природата през 
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подготвителна група. 
 
 

лятото. 
7.Констатиране на познанията и уменията на 
децата във връзка с разгърнатото през годината 
тематично разнообразие. 

 
 
 
 
 
 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Загадка. 1. Ориентиране в 
изобразена 
действителност и 
диференциране на 
отделни 
изобразителни 
елементи. 
2. Пресъздаване на 
обекти от 
действителността чрез 
рисуване и оцветяване. 

1.Проверка на знанията (входно равнище) на децата 
за ориентиране в изобразена действителност и 
диференциране на отделните изобразителни 
елементи. 
2.Формиране на умения за пресъздаване на обекти 
и използване на цветове. 

Октомври 1. Цветове и форми. 1. Детето да покаже 
познания по посока 
осъзнаване, 
назоваване и 
използване 
на специфични изразни 
средства. 
2. Запознаване с 
видовете и жанровете в 

1.Осъзнаване, използване и затвърдяване на 
знанията за цветовете като изразно средство. 
2.Формиране на представа за видовете 
изобразително изкуство. 
3.Формиране на представа за жанровете в 
живописта. 
4.Формиране на умения за пресъздаване на образи 
и използване на различни материали. 
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изобразителното 
изкуство чрез 
различни творби. 
3. Осъзнаване на 
връзка- 
та между 
художественото 
възприемане и 
художественото 
пресъздаване. 

Ноември 1.Красотата около 
мен. 

1. Запознаване с 
жанровете в 
изобразителното 
изкуство чрез различни 
творби на живописта. 
2. Осъзнаване на 
връзката между 
художественото 
възприемане и 
художественото 
пресъздаване. 

1.Формиране на представа за портрета, пейзажа, 
натюрморта като жанрове в живописта. 
2.Умения за пресъздаване на образ и предметна 
среда, подбиране и съчетаване на цветове. 
3.Умения за подреждане, изобразяване в един план 
и пресъздаване на образ по 
образец. 

Декември 1. Зима е! 1. Формиране на 
умения 
за планиране на 
изобразителната 
дейност. 

1.Изграждане на умения за апликиране с различни 
техники по дадена тема. 
2.Изграждане на умения за моделиране по тема. 
3.Формиране на умения за използване на 
подходящи изразни средства. 

Януари 1.Зимни вълшебства. 1. Запознаване с 
видовете и жанровете в 
изобразителното 
изкуство чрез 
различни творби на 
скулптурата и 

1.Изграждане на представа за скулптурата като вид 
изобразително изкуство и умения за моделиране. 
2.Изграждане на представа за приложно-
декоративното изкуство като вид изобразително 
изкуство и умения за усет при подреждане в 
определена последователно 
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приложно-
декоративното 
изкуство. 

ст. 
3.Използване на смесени техники при рисуване и 
апликиране. 

Февруари 1.Малки художници. 1. Развитие на 
творческото 
въображение  
иизобразително 
творчество. 
2. Детето да покаже 
познания по посока 
осъзнаване, 
назоваване и 
използване 
на подходящи изразни 
средства. 

1.Формиране на умения за използване на изразни 
средства при изобразяване напромените в 
природата. 
2.Формиране на умения за създаване на 
илюстрация. 
3.Формиране на умения за художествено 
конструиране, координиране движенията на ръката 
и рисуване в мрежа 

Март 1.Пролетта във 
форми и цветове. 

1. Формиране на 
умения 
за планиране на 
изобразителната 
дейност. 
2. Изграждане на 
умения за използване 
на различни техники в 
изобразителната 
дейност. 

1.Изработване на предмети (приложно-декоративно 
изкуство) чрез използване на различни изразни 
средства. 
2.Формиране на умения за изработване на различни 
апликации: по тема, многослойна, релефна, с 
изкъсване. 
3.Овладяване и затвърдяване на различни техники: 
печатане, разреждане, наслояване. 

Април 1. Обичам да рисувам. 1. Развитие на 
творческото 
въображение. 
2. Осъзнаване на 
връзката между 
изобразителното 
изкуство и 

1.Формиране на умения за ориентиране в приказния 
жанр и създаване на илюстрация. 
2.Формиране на умения за използване на цвета като 
изразно средство при довършване на илюстрация и 
изработване на маски. 
3.Използване на художествената литература при 
моделирането и развитие на умения за използване 
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художествената 
литература при 
създаване на творчески 
продукти. 

на графични елементи при подготовка за писане. 

Май 1.Загадка 1. Обобщаване на 
предложеното учебно 
съдържание и 
определяне нивото 
на получените знания в 
образователно 
направление 
„Изобразително 
изкуство“. 
2. Развитие на 
творческото 
въображение. 

1.Формиране на умения за създаване на картини от 
изходни елементи. 
2.Формиране на умения за ориентиране във 
визуално-информативна среда. 
3.Формиране на умения за овладяване на графични 
елементи и детайлизация. 
4.Формиране на умения за използване на цветови 
съчетания. 
5.Проверка на знанията (изходно равнище) за: 
видовете изобразително изкуство, жанрове 
изобразително изкуство, връзка между 
изобразителното изкуство и други изкуства. 

 
 
 
 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ  
КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември Работя и 
подреждам. 

1.Натрупване на опит за 
ръчна обработка и 
съединяване на 
материали 

1.Да се установи умението на детето за самостоятелна 
работа по даден модел. 
 
2.Да се формират навици за правилна организация на 
жизненото пространство. 

Октомври Малки строители. 1. Натрупване на 
индивидуален 
конструктивно- 
технически опит. 

1.Да се работи последователно до изграждането на 
цялостен образ. 
 
2.Обогатяване на представите за основни правила при 
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работа с различни материали. 

Ноември Игри с хартия 1. Натрупване на опит за 
създаване на модели по 
образец. 

1.Усвояване на умение за многократно прегъване на 
хартия до получаване на завършен образ. 
 
2.Развитие на творческото въображение при 
осъществяване на конкретна конструктивна задача. 

Декември Коледа е! 1. Формиране на умение 
за работа по графично 
изображение на модел 
или 
по собствен замисъл. 

1.Развитие на креативност и проява на 
индивидуалност при изпълнение на групови задачи. 
 
2.Умение да се възпроизвеждат варианти на 
конструктивно-технически дейности. 

Януари Работя с подръчни 
материали. 

1. Натрупване на 
индивидуален 
конструктивно- 
технически опит. 

1.Да се осмислят и планират отделните етапи на 
конструктивната задача. 
2.Развитие на творческото въображение. 

Февруари Изработвам сам… 1. Натрупване на опит за 
ръчна обработка и 
съединяване на 
материали. 

1.Самостоятелно обработване и съединяване на 
материали чрез използване наразлични дейности: 
рязане, лепене, преплитане, нанизване и др. 
 
2.Създаване на празнично настроение и желание за 
личностна творческа изява. 

Март Пролет е! 1.Установяване на ниво 
на усвоени знания. 

1.Да се установи нивото на овладени конструктивни 
знания. 
 
2.Да се установи възможността на детето да работи 
самостоятелно за решаване на логическа задача. 

Април Кое за какво служи? 1. Диагностика на 
усвоени конструктивно-
технически умения. 

1.Диагностика на изходно ниво за овладени Държавни 
образователни изисквания по направлението. 

Май Познавам 
материалите, с 
които работя. 

1. Диагностика за 
училищна готовност по 
раздела. 

1.Диагностика на изходно равнище за овладени 
Държавни образователни изисквания по 
направлението. 
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МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември Малки 
музиканти 

1.Стимулиране на детско- 
то желание и интерес за 
занимания с музикалното 
изкуство. Създаване на 
емпатия между детето и 
музиката 

1.Детето открива, вербализира и осъзнава 
музикалната образност, като се идентифицира с герои 
от музикално произведение. 
 
2.Пробуждане на твореца у детето, което съчинява 
собствена музикална импровизация с глас и детски 
музикални инструменти. 

Октомври Пеем, свирим и 
играем. 

1.Формиране на основните 
музикални способности 
на детето 

1.Развитие и усъвършенстване на мелодичен слух, 
метроритмичен усет, ладов усет, сензитивност към 
музиката. 
 
2.Визуално, слухово, темброво запознаване, 
възприемане и откриване на музикални инструменти в 
различен вид материали – визуални (картинни), 
слухови (музикални), текстови. 

Ноември Народните 
инструменти. 

1. Осигуряване на 
психологически комфорт и 
мотивиране за развитие на 
слушателските и 

1.Разпознаване – визуално и слухово, на народните 
инструменти гайда, кавал, гъдулка, тъпан. 
 
2.Стимулиране и усъвършенстване на основните 



Страница 134 от 140 
 

изпълнителските умения музикални способности, на личния музикален 
потенциал и потребност от музициране  - 
възприемане, вокално изпълнение, свирене. 

Декември Коледни 
музикални 
вълшебства. 

1.Приобщаване към 
българския музикален 
фолклор, националната 
обредност и традиции, 
свързани 
с празничния календар в 
България. 

1.Осъзнаване на обредното значение на народния 
обичай коледуване. 2.Пресъздаване на народните 
обичаи коледуване и Сурваки чрез песни, танцови 
движения, народни игри и словесно народно 
творчество. 
 
3.Изграждане на представи за Рождество Христово 
като светски, битов и църковен празник у нас. 
Разпознаване на видовете човешки гласове. 

Януари Песента в 
сърцето на 
детето. 

1. Развитие на 
слушателски, 
изпълнителски и творчески 
умения при работа с 
музика. 

1.Осмисляне и изпълнение на ритмичен съпровод с 
детски музикални инструменти. 
 
2.Заучаване и интерпретация на нови и познати песни 
с чиста интонация и вярна метроритмика. 

Февруари Пеем, свирим и 
мечтаем. 

1. Развитие на детската 
емоционалност и 
емоционална 
интелигентност при 
общуване с музикалното 
изкуство. 

1.Осъзнаване на собствения глас и човешкото тялото 
с неговите части като звукоизразителни и 
изобразителни инструменти при работа с изкуство. 
 
2.Формиране на чувство за национална гордост и 
любов към родината чрез музикалното изкуство. 

Март България в 
образи. 

1. Ориентиране в 
социалното 
предназначение на 
музиката. 

1.Ориентиране в отличителните белези на 
музикалните жанрове. 
 
2.Подбор и селекция на познати и непознати, вокални 
и инструментални музикални произведения в 
контекста на конкретни празници. 

Април Музиката и 
децата. 

1. Употреба на музиката 
за развитие на музикално-
слуховия, двигателния, 

1.Достъп и създаване на широки музикално-слухови 
представи за звучене на видове и жанрове музика и 
нейното приложение в живота. 
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интелектуалния и 
творческия потенциал на 
детската личност. 

 
2.Актуализиране на слуховите, визуалните и 
интелектуалните представи и знания за класически и 
детски музикални инструменти, тяхното звучене и 
активно музициране с тях. 

Май Музикално 
пътуване. 

1. Изразяване на 
емоционално, 
познавателно и 
творческо отношение към 
музиката. 

1.Осмисляне на потребността от общуване с музиката 
и значението и в нашия живот. 
 
2.Споделяне на лични преживявания, породени от 
музика, вербално и невербално отразяване на 
музикалната образност. Видове човешки гласове и 
музикално-изпълнителска дейност (солист, хор, 
оркестър). 

 
 
 
 
 
 
 

МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
 

Месец Глобална тема Главна цел Основни задачи 

Септември 1.Оценка на 
двигателните 
умения. 

1. Диагностика на 
физическата дееспособност 
и двигателни умения. 
– входно равнище. 
 

1. Диагностика на двигателните качества: 
бързина, сила, издръжливост. 
2. Изпълнение на двигателни комбинации. 

3.Развиване на индивидуални и групови игрови 
умения. 

Октомври 1.Оценка на 
двигателните 
умения. 
 

1.Диагностика на 
физическата дееспособност 
и двигателни умения. 
 

1.Диагностика на двигателните качества: 
бързина, сила, издръжливост. 
2.Формиране на познавателно отношение към 
двигателните действия. 
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2.Комбинация от 
бегови упражнения 
с други ЕПД 

2.Формиране и 
усъвършенстване на 
двигателни умения и 
навици. 
 

3. Развиване на умения за изпълняване на 
физически упражнения индивидуално и 
в група. 

Ноември 1. Игри с топка. 1. Формиране и 
усъвършенстване на 
двигателни 
умения. 
 
2. Подобряване на 
физическата 
дееспособност. 

1.Овладяване на нови естествено-приложни 
умения и игри. 
2.Усъвършенстване на двигателни умения. 
3.Изпълняване на двигателни комбинации. 

Декември 1.Развиване на 
метро-ритмичен 
усет. 

1.Усъвършенстване на 
двигателната функция 
чрез развиване на 
естествената моторика и на 
вестибуларната функция. 

1.Изпълняване на ритмични движения и 
танцови стъпки. 
2.Прилагане на комбинации от овладени 
естествено-приложни движения в игрова, 
гимнастическа и спортно-подготвителна 
дейност. 

Януари 1.Гимнастика. 1. Формиране на 
двигателни умения и 
познавателно 
отношение към комплексна 
проява на приложените 
движения. 

1.Формиране на двигателни умения от 
гимнастиката за деца. 
2.Изпълняване на двигателни комбинации. 
3.Закаляване. 

Февруари 1.Комбинации от 
познати 
двигателни 
действия. 

1. Формиране и 
усъвършенстване на 
двигателни 
умения. 

1.Усъвършенстване на ЕПД и повишаване на 
функционалните способности на децата. 
2.Изпълняване на комбинации от познати 
двигателни действия. 

Март 1.Гимнастици 1. Формиране на специална 
готовност за обучението и 
обучението  

1.Формиране на двигателни и социални умения. 
2.Формиране на умения за ориентиране чрез 
участие във форми за туристическа 
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в І клас. практика. 

Април 1.СПУИ 1. Формиране на игрови 
исоциално-комуникативни 
умения. 

1.Овладяване на набор от подвижни игри. 
2.Развиване на мотивация за постижение. 
3.Усвояване на СПУИ за хандбал, баскетбол и 
усъвършенстване на ЕПД. 

Май 1.Диагностика на 
физическата 
дееспособност 
/ Оценка на 
двигателните 
качества на децата. 

1. Диагностика на 
физическата дееспособност 
– изходно равнище. 

1.Диагностика на двигателните качества: 
бързина, сила, издръжливост. 
2.Развиване на кондиционни способности. 
Диагностика на мотивацията за постижение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 
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Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при 

взаимодействие и сътрудничество с родителите и други институции. 

 

 
 Връзки с родителите 

 

Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директора и 

другите педагогически специалисти. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директора и другите 

педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите на учебно-възпитателния процес, 

както и за формиране на положително отношение към детската градина и мотивация за учене. Взаимоотношения между 

семейството и детска градина трябва да са изградени върху основата на взаимно доверие, разбиране, взаимно уважение, 

непрекъснат диалог за практическо реализиране на общите възпитателни цели. Тясното взаимодействие между 

семейството и детската градина ще даде възможност за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес. 

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището, се осъществяват при условия и по ред, 

определени с Правилника за дейността на училището, чрез: 

 

 Индивидуални срещи в удобно за двете страни време; 

 Родителски срещи; 

 Проучване желанията и мненията на родителите; 

 Поддържане на родителски кътове с информация за работата в групата и индивидуалните постижения на всяко 

дете; 
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 Провеждане на открити моменти; 

 Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование; 

 Повишаване на родителската активност чрез участие в дейностите, осъществявани в детската градина. 

 Съвместна работа Родителските  активи; 

 Други форми за комуникация. 

 

 

 

   Външни връзки 
 

 Срещи с лекари, психолози и специалисти в различни области за отговори на въпроси, поставени от родители; 

 Връзки с фондации, агенции и други институции с цел търсене на възможности за изяви на деца със заложби в 

различните видове изкуства. 

  Създаване и поддържане на трайни връзки с институции и организации, подпомагащи дейността на детската 

градина: 

 Общински център за психологическа подкрепа в извънучилищната общност; 

 Дирекция закрила на детето; 

 Дирекция Превенции; 

 Дирекция Младежки дейности и спорт; 

 Районната и общинската комисия за борба срещу обществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

 Дирекция „Социално подпомагане”,  
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