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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на детското заведение,начините на 

реализирането й, както и очакваните резултати.Тя се основава на принципите и насоките  от ЗПУО,ДОС, приоритети на МОН и на РУО 

на МОН,на Общинската стратегия за развитие на образованието и на спецификата на образователната институция.  

Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните 

и бъдещите потребности на образователната институция.Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по 

посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности.Определя условията и характера на дейностите 

,ачертава вероятните трудности,установява принципите на ръководство. 

Основанията за разработванет на стратегията е продиктувано от новата динамика на социално-икономическите процеси и 

обществените очаквания за по-високо качество на образователната и възпитателната дейност. 

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. 

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; 

 Създаване на собствен облик в условията на конкурентна среда.  

 

 

 



 

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ, ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ В УПРАВЛЕНИЕТО, 

ФИНАНСИРАНЕТО, СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ  

 

2.1. ОСНОВНИ  ЦЕЛИ:  

1. Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и  равен шанс за предучилищно образование на всички деца. 

2. Утвърждаване на отличителен имидж на ДГ№ 12 „Радост“ –средище за гарантиране на пълноценна психолого – педагогическа 

подкрепа на съвременното дете. 

 

2.2. ЗАДАЧИ  :  

1. Изграждане на организационна култура , ориентирана към утвърждаване на ценности и просперитет. 

2. Утвърждаване на система от педагогически дейности в най-добър интерес на детето. 

3. Модернизиране на управлението на детската градина за адекватни отговори на постоянно променящата се среда и в 

съответствие с актуалните обществени очаквания към предучилищното образование. 

4. Привличане на родителите като партьори за изпълнение на образователните цели. 

 

2.3. Водещи принципи и споделени ценности: 

 

 



ОРИЕНТИРАНОСТ КЪМ ЛИЧНОСТТА ОСНОВНА ЗАДАЧА - успехът на отделната личност 

РАВЕН ДОСТЪП Всеки обучаем,постъпил в образователната институция има право да 
получи качествено образование,което отговаря на нуждите и 
способностите му. 

СЪТРУДНИЧЕСТВО Успешната образователна и възпитателна политика се основава на 
широка кохезия с родителите и партьорство с други образователни и 
възпитателни институции за подпомагане на дейността на 
образователната институция и подобряване на материалната база; 

ЕКИПНОСТ Етичност,колегиалност,екипен принцип в  работата на учителите и 
спазване на етичния кодекс на учителя.Компетентност и 
професионализъм, като най-сигурен начин за отстояване на авторитета 
на учителската професия. 

ОТГОВОРНОСТ Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия 
персонал,ангажирани в образователната,възпитателната и 
обслужващата дейност, осъществявана в образователната 
институция,носят отговорност за постигане на трайни ефекти с 
дългосрочно въздействие. 

ГЪВКАВОСТ Образователната и възпитателната дейност са ориентирани към 
многообразните личностни потребности и предоставя възможности за 
свободен избор на обучаемите. 

ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИЕТО Обучението,подготовкота и възпитанието на обучаемите се 
осъществяват в рамките на единна културно-образователна 
среда,която създава за защита и развитие на отделни култури и 
традиции в рамките на образователната политика на образователната 
институция. 

НОВАТОРСТВО Административното ръководство и педагогическият  колектив 
демонстрират воля и възможности за възприемане на иновационни 
подходи с цел постигане на по-добри резултати.Съчетаване на 



утвърдените традиции с отвореност към нови идеи. 

АВТОНОМНОСТ Образователната институция като част от системата на образованието 
ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на 
държавните образователни стандарти. 

ОТЧЕТНОСТ Всички участници в образователната и възпитателната дейност 
отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на 
ефективност,ефикастност и резултатност на политиките. 

ЕФЕКТИВНОСТ Динамично управление,реализация и обвързване на ресурсите с 
конкретни резултати,оценка на миналия опит и бъдещото въздействие. 

РЕЛЕВАНТНОСТ Целите трябва да стимулират образователната институция да 
изпълнява своата мисия. 

МОТИВИРАНОСТ Целите трябва стимулират дейностите в рамките на съответната 
област на политиката. 

РЕАЛИСТИЧНОСТ НА ПОДХОДА Целите трябва да бъдат реалистични,като се отчитат външните и 
вътрешните фактори. 

ПРОЗРАЧНОСТ/РАЗБИРАЕМОСТ Целите трябва да бъдат определени точно и ясно. 

ХАРМОНИЗИРАНОСТ Целите в областта на политиката и звената вътре в образователната 
институция ,трябва да бъдат в тясна взаимна връзка. 

АНГАЖИРАНОСТ Целите трябва да предопределят задълженията. 

ПРИНЦИПИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО Принципът на партьорство,принципът на пълняемост,принципът на 
концентрация. 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ Всички цели, приоритети,мерки и конкретни действия съответстват на 
Конституцията на Република България и други нормативни актове. 

 



 

2.4. МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Мисията на детската градина  е да създава ,в партьорство с родителите  модерна и благоприятна среда за развитие на всяко 

дете. 

2.5. ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Визията е – привлекателна и желана образователна институция,където детето да се чувства щастливо,защитено,разбирано и 

подкрепяно. 

 

 

 

2.6. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

 

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 8 групи-1 яслена и 7 целодневни. Групите са разпределени както следва: яслена и две целодневни 

групи в сградата на филиала; 4 целодневни в централната сграда и една сборна в с.Студена. Децата са общо 174. Деца на ресурсно 

подпомагане-11. 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  

-Възможност родителите да избират 

организацията на предучилищното 

образование;  

-Децата са физически и психически здрави и 

правилно развити;  

-Механизъм за безпроблемна адаптация на 

-Допускане на посещаемост под 

определената норма, което предполага по-

голямо напрежение  

-Неблагоприятни социални фактори-

нарастваща агресивност сред децата; 

- Много семейства са засегнати от 



децата в условията на детската среда.  

-Има приемственост между детска градина, 

-начално училище;  

-Осигурено е здравно обслужване и здравна 

профилактика;  

 -Сътрудничество и взаимопомощ с 

обществени и културни институции и 

родителите на групите; 

финансовата криза и безработица и нямат 

възможност да включват децата си в пред 

училищно възпитание;  

-Материалната база се намира в район с 
преобладаващо строителство на къщи, 
поради което съжителстват по няколко 
поколения и посещението на детска градина 
не е приоритетна потребност. 
-Недостатъчен процент на обхванати деца; 
-Недостатъчна ангажираност на 
родителите;  

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 

Общата численост на персонала в ДГ №12 “Радост”е 28.  

Педагогически персонал-15 бр., от тях:  



*1 директор  

*14 детски учители; 

Непедагогически персонал – 13; 

 

 

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.  

-Дългогодишна съвместна работа.  

-Възможност директора сам да прави подбор 

при назначаване на персонал.  

-Осигурена здравна профилактика и 
мониторинг на работното място от 
лицензирана фирма;  
Възможност учителите сами да избират 

форми,методи и средства; 

Възможност учителите сами да ицбират 

познавателните книжни; 

- 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.  

- -Недостатъчни умения на учителите за 

работа по европейски проекти.  



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. 

 

 

Силни страни  Слаби страни  

 -Създадена е оптимална образователна 

среда, осигуряваща активно участие на  

децата в различните дейности и 

способстваща за пълноценна реализация на 

детските възможности.  

-Недостатъчна превантивна педагогика.  

-Дефицит във физическото развитие.   

-Липса на адекватна корекционна дейност 

при работа с деца с прояви на агресивна 

нагласа.   



-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-

конкурси,концерти и др.  

- Наличие на възможности за допълнителни 

дейности по интереси- школи; 

-Желание у учителите за участие в 

квалификационни дейности; 

-Овладяване принципите и методите на 

позитивно възпитание чрез 

самоподготовка,вътрешна и външна 

квалификация; 

-Липса на специалисти на място за 

подпомагане на децата със СОП. 

- Проблеми с родителите – неразбиране 

целите на учебното заведение,разминаване в 

критериите за развитие на обучаемите; 

 

  

Възможности Заплахи 

-Овладяване на принципите и методите на 

позитивното възпитание чрез 

самоподготовка, вътрешна и външна 

квалификация.  

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



-Обратна връзка след всяка реализирана 

квалификация; 

 -Компетентен и критичен подбор на 

програми и помагала ; 

-Прилагане на иновативни методи и подходи 

в учебната и възпитателната работа;. 

 
-Недостатъчно взаимодействие между 
учители и родители; 

 

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,  кабинет на директора, кабинет на 

касиера, дворни площадки със спортни съоръжения и уреди.  

Набавени за всяка група технически средства , подпомагащи педагогическия процес – компютри, принтери, мултимедиен 

проектор,  копирни машини, , телевизори, музикална уредба;.  

 

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. 

-Детската градина разполага с ресурсен 

-Липсват физкултурен салон ; 

- Липса на кабинет по музика и зала за 

театър и музика  

-Морално остарели уреди и съоръжения на 

двора  

-ДГ има обширен,озеленен двор,но  няма 

спортно игрище.  



кабинет;  

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.  

- 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. 

- Липса на средства за ремонт и подновяване 
на материално-техническата база по сгради; 
; 

 

Финансиране  

Основната цел на  финансовата политика на образователната инстититуция е поддържане на финансово състояние, 

гарантиращо постигане на заложените цели в съответствие със законните правомощия и управленска отговорност на директора. 

Чрез прилагане финансова политика директорът на образователната  институция,осигурява ефективното  бюджетиране и 

финансово управление чрез: 

 Разбиране на целите,организацията и финансирането,основните процеси протичащи в образователната институция; 

 Свързване на дългосрочното виждане за образователната институция с конкретните цели и приоритети.  Осъществяване 

на многогодишно бюджетно планиране  иподходящи решения за разпределение на средствата в подкрепа на тази визия. 



 Познаване на механизмите за управление на бюджета за постигането на основната цел на образователната институция. 

 Използване на подходящи бюджетни инструменти и техники като средство за събиране на надеждна финансова 

обезпеченост. 

 Ефективен управленски контрол и отчетност за използването на държавните средства. 

 Поддържане на стабилно финансово състояние, осигуряващо баланс между приходите и разходите. 

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България от 2008 г. детската градина премина на Делегиран 

бюджет.Спреминаването на делегиран бюджет се промениха и правомощията и отговорностите на директора и 

счетоводителя на образователната институция. 

 

Силни страни  Слаби страни  

-Делегиран бюджет, управляван от 

директора по приоритетите на детското 

заведение.  

- 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.  

- Липса на средства за основен ремонт на 

оградата и благоустрояване на двора на 

детското заведение.  

- Недостатъчни средства от спонсори; 

-Липса на проекти за допълнително 

финансиране на определени дейности; 

Възможности Заплахи 

-Мотивиране и стимулиране на родителите - Спадане под санитарния минимум на 
финансовите ресурси; 



към спомоществователство.  

-Кандидатстване за включване в различни 

проекти и програми за финансиране.  

-Реализиране на благотворителни изложби, 
спектакли, концерти и д 

- Недостатъчни финансови ресурси за 
отговаряне на потребностите на местните 
хора. 

 

 

2.6.2. АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

 

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 

-Нарастване на проявите на агресивно 

поведение от децата в предучилищна 

възраст и липса на адекватна корекционна 



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 

обмен на информация със семейството, 

детската ясла и училището.  

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

система.  

-Проблеми с родителите - неразбиране 

целите на детското заведение, разминаване 

на критериите за развитие и възпитание на 

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  



a) Използване на иновативни  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 -заплащане от родителите.  



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.  

 

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.  

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 

 

 

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 

 

 

1. Интернет страница на детското 

заведение; -участие в конференции, 

фестивали ,изложби ,конкурси и други 

обществени прояви ; 

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 



 

 

5. Подобряване на работния климат. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

конфликти. 

5. Изработване и приемане на 

Правилник за работата на ПС. 

6. Постоянен диалог и партньорство 

със СБУ. 

 

 

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 



 

 

 

 

 

 

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. 

срещи, лектории, тренинги, 

консултации и др. подходящи събития. 

10.1.Взаимно уважение, партньорство, 

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 



 

 

 

 

 

 

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 

и спорта. 



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. 

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 

социално поведение и художествено-

творческо изразяване. 

 

 

 

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 

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. 

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 

 



 

 

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. 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

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 



 

7.Съхраняване и насърчаване на 

детската индивидуалност към само 

изява и създаване условия за работа 

с надарени деца. 

 

 

8.Превръщане на ОДЗ в желано място 

и притегателен център за децата. 

 

 

 

 

 

 

 

9.Повишаване качеството на 

възпитателния процес. 

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. 

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. 



 

 

 

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 



 

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 

взаимодействие. 

 

 

1.1.Учредяване на обществен съвет.. 

1.2.Създаване на сайт на детската 

градина. 

1.3.Привличане на родители като 

партньори в учебния процес, в 

празници и събития. 

1.4.Оформяне на съдържателни 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Привличане на неправителствени 

организации за реализиране на 

съвместни програми. 

3.Взаимодействие на ДГ с други 

организации и културни институции. 

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. 

 

 

 

 

 



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. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

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 
 

           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. 

 

 

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 
 
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. 

          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. 

 



 
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. 

 

 

 
 
 

VI.ФИНАНСИРАНЕ 

 

Финансирането на детското заведение е от общинския бюджет.  

Съществуват и други алтернативни решения за финансиране, разрешени от ЗПУО - проекти, дарения и спонсорство. 

 

Силни страни  Слаби страни  

-Делегиран бюджет, управляван от 

директора по приоритетите на детското 

заведение.  

- Привличане на дарения от родители.  

- Липса на средства за основен ремонт на 

оградата и благоустрояване на двора на 

детското заведение.  

- Недостатъчни средства от спонсори; 



- 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.  

-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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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. 

 

 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. 

 

 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.  

 

 

 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 
 

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  

2  2  2  2  



изкуство 
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 
организация 

11 16 13 18 15 20 17 22 

 

 

 

 

1.3.2.Организация на деня при целодневна организация. 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ФОРМИ В ДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ  
НА ДЕНЯ 

 
 В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15. 09.2020 ГОДИНА  ДО 31. 05. 2021 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 
образователни 
направления 

Реализиране на динамични 
преходи от игрово-познавателни 
форми по направленията в 
сутрешния режим/ до 2-3 
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 
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. 06.2021  ГОДИНА  ДО 14. 09. 2021 ГОДИНА 

 
 

Часови 
интервал 

Основни моменти в 
организацията на 
седмичното 
разпределение 

Игрови  форми в не учебното 
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 
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 
 

 
 

 

 

VII. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
 
 

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; 

 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”,  

 

 



 

 

VIII.ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 – 4 ГОДИШНИ)  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“ 

 

Мес. 

седм. 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ТЕМА ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАБЕЛЕЖКА 

IX-1  Проследяване постиженията 
на децата 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

IX-2  Проследяване постиженията 
на децата 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

X-3 СР, 
Речник 

Мяу,мяу, котенце –познаваш 
ли ме ти?, стр. 1 

Участва в диалог с връстници и възрастни. Назовава собственото си име и възраст, имена на 
децата в групата. Произнася думите правилно. 

 

X-4 СР, 
Речник 

В детската градина всичко, 
всичко има, стр. 2 

Участва в диалог. Посочва и назовава имената на играчки и предмети от близкото си обкръжение. 
Изговаря думите правилно. 

 

X-5 СР, 
Речник, 
ГПР 

Това е таткото – това е 
майката... , стр. 3 

Участва в диалог. Назовава имената на членове на семейството. Произнася думите правилно, 
използва кратки прости изречения. 

 

X-6 СР, 
Речник, 
ЗК 

Имам аз..., стр. 4 Участва в диалог – разбира и отговаря на въпроси по картина; разпознава, посочва и назовава 
изображения; назовава думи действия. Използва кратки прости изречения, като изговаря отчетливо 
думите в общия поток на речта. 

 

X-7 ВЛП, СР, 
Речник, 
ГПР 

Кой какъв е?,  стр. 5 Възприема кратка приказка и участва в диалог по съдържанието. Назовава героите и отделни 
техни характеристики. Използва кратки прости изречения, като изговаря отчетливо думите в потока на 
речта. 

 

XI-8 ВЛП, 
ПЛП, 
Речник, 
ЗК 

Хрупкайте, дечица, стр. 6 Възприема кратко стихотворение и наизустява текста или част от него според възможностите 
си. Разпознава, посочва и назовава изображения по картина. Изговаря отчетливо думите в потока на 
речта. 

 

XI-9 ВЛП, СР, 
Речник 

Дядо и ряпа, стр. 7 Възприема отначало докрай приказка, назовава героите, съпреживява текста и се ориентира в 
илюстрация на литературно произведение. Разбира и отговаря на въпроси. Участва в разиграване на 
приказката. 

 

XI-10 СР, 
Речник, 
ГПР 

Вятърко, къде си?, стр.8 Участва в диалог по картина – разбира и отговаря на въпроси. Посочва и назовава изображения 
и отделни характеристики; използва форми за множествено число на думи. Използва кратки прости 
изречения. 

 



XI-11 ВЛП, 
Речник, 
ЗК 

Как животните говорят?, стр.9 Възприема отначало докрай приказка. Участва в диалог по съдържанието на литературно 
произведение. Назовава и описва героите, като използва кратки и разширени прости изречения. 
Слухово възприема и артикулира звукове; отчетливо изговаря звукоподражания и думи. 

 

XII-12 СР, ЗК, 
ВЛП, 
Речник 

Картинка, стр.10 Участва в диалог по картина – посочва, назовава и описва отделни характеристики на 
изобразените предмети и обекти; изговаря отчетливо думите в потока на речта. Възприема кратко 
стихотворение и го заучава според възможностите си. 

 



XII-13 ВЛП, СР, 
Речник 

Тук е вече Баба Зима, стр. 11 Участва в диалог за анализиране на природна картина; разпознава, назовава и описва отделни 
характеристики на изображенията. Произнася думите правилно и отчетливо в потока на речта. 
Възприема кратко стихотворение и го заучава наизуст според възможностите си. 

 

XII-14 ВЛП, СР, 
Речник, 
ГПР 

Подаръци ще има , стр. 12 Участва в диалог по зададена тема и опорни въпроси. Възприема кратко стихотворение. Назовава 
отделни характеристики на играчки; използва прости кратки и разширени изречения в прав словоред. 

 

XII-15 ВЛП, 
Речник, 
СР, ГПР 

Чуй вълшебен звън! , стр. 13 Възприема кратък литературен текст и участва в диалог по конкретна тема и опорни въпроси. 
Разпознава, назовава и описва отделни характеристики на изображения в картина. Използва в речта 
си прости кратки и разширени изречения. 

 

I-16 СР, 
Речник, 
ГПР 

У дома какво се случи... , 
стр.14 

Разказва за преживяна случка; назовава имена на близки хора, приятели, предмети, играчки от 
близкото обкръжение. Разбира и употребява етикетни речеви форми съобразно конкретната ситуация; 
използва форми за множествено число. Използва в речта си изречения с правилен словоред. 

 

I-17 Речник, 
ГПР, 
СР 

Над гората сняг вали, стр.15 Участва в диалог по конкретна тема, картина и опорни въпроси. Посочва и назовава изображения и 
отделни характеристики – използва в речта си съществителни имена и глаголи. Използва в речта си 
прости изречения с правилен словоред. 

 

I-18 СР, ГПР Днес децата вън на двора... , 
стр.16 

Разбира и отговаря на въпроси в беседа по сюжетна картина. Назовава отделни характеристики 
на изображенията. Използва в речта си прости изречения с правилен словоред. 

 

I-19 ВЛП, 
ПЛП, 
СР, ЗК, 
Речник 

Няма да се простудявам, 
стр.17 

Възприема кратко стихотворение и съпреживява настроението; отговаря на въпроси по 
съдържанието на текста; заучава текста според възможностите си. Разбира значението на думи от 
литературна творба – изговаря ясно думите в потока на речта. 

 

II-20 СР, ГПР, 
Речник 

Мога сам, стр.18 Участва в диалог за систематизиране на собствения опит; разпознава, назовава и описва 
изображения. Използва в речта си прости изречения с правилен словоред и изговаря отчетливо 
думите в потока на речта. 

 

II-21 СР, 
Речник 
ГПР 

На рожден ден ела, стр.19 Разбира и отговаря на въпроси в беседа по сюжетна картина. Назовава отделни характеристики 
на изображенията. Използва в речта си прости изречения с правилен словоред и изговаря отчетливо 
думите в потока на речта. 

 

II-22 ВЛП, 
Речник, 
ГПР 

Заедно да поиграем, стр.20 Активно възприема литературен текст отначало докрай. Разбира значението на думи от 
литературния текст и участва в диалог за интерпретиране на настроението и постъпките на героите    
в текста. Определя отделни характеристики на изображенията в илюстрацията. Разбира и използва в 
речта си думи, обозначаващи качества и емоционални състояния. 

 

II-23 ВЛП, 
ПЛП, 
Речник, 
СР 

Подаръци от Баба Марта, 
стр.21 

Възприема кратко стихотворение и участва в диалог по съдържанието. Възприема традиционни 
благопожелания за празника. Разбира значението на думи от текста. Учи наизуст цялостно или част от 
литературна творба. 

 

III-24 СР, 
Речник, 
ГПР 

Къде? , стр.22 Участва в диалог по конкретна тема и картина. Използва в речта си прости изречения с правилен 
словоред. Възприема думи, обозначаващи качествени характеристики на обекти от природата. 

 



III-25 ВЛП, СР, 
ПЛП 

Най-добричка, стр.23 Активно възприема стихотворение и отговаря на въпроси по съдържанието на текста. Разбира 
и използва стандартни думи (пожелания, благодарности) съобразно конкретната комуникативна 
ситуация. Учи наизуст, според възможностите си, цялостно или част от стихотворението, като 
изговаря отчетливо думите от текста. 

 

III-26 ВЛП, СР, 
Речник, 
ЗК 

Коя е моята майка? , стр.24 Възприема кратко стихотворение; разбира думите от текста, използвани за изграждане на образа. 
Участва в диалог по картина – назовава и описва характеристики на изображенията – качества, 
действия, като си служи с интонация, звукоподражание, движения. 

 

III-27 ВЛП, СР, 
Речник 

Трите мечки, стр.25 Активно възприема приказка отначало докрай. Участва в диалог по съдържанието и 
илюстрацията. Назовава и описва отделни характеристики на героите. Следва последователността на 
случката. 

 

III-28 ПЛП, СР, 
ЗК 

Пъстра книжка имам аз, стр.26 Прави опит за преразказ на епизод, част или постъпки на герои от позната приказка, като се 
придържа към авторовия текст. Изговаря отчетливо думите в потока на речта. Пресъздава текст с 
характерни за ролята интонация и движения. 

 

IV-29 СР, 
Речник, 
ЗК 

Кога пристига пролетта? , 
стр.27 

Участва в диалог по сюжетна природна картина и литературен текст с обща тема. Назовава 
изобразеното на картината и отделни характеристики; прави опити за обяснение на изобразени 
зависимости. Използва в речта си прости изречения. Образува множествено число на думите и обратно. 

 

IV-30 ВЛП, 
Речник, 
ПЛП 

Да празнуваме, стр.28 Активно възприема и съпреживява художествен текст. Отговаря на въпроси по съдържанието на 
литературния текст. Разбира и активизира в речта си думи от текста, свързани с празника. Учи наизуст 
част или цяло стихотворение. 

 

IV-31 СР, ГПР, 
Речник 

Сутрин ставам рано, стр.29 Участва в диалог по серия от картини с общ сюжет и опорни въпроси. Използва в речта си прости 
кратки и разширени изречения и изговаря думите правилно. Разпознава и назовава изображения на 
хора и предмети; обяснява елементарни зависимости и взаимоотношения в семейството. 

 

IV-32 СР, 
Речник, 
ЗК 

Качете се, дечица, на моята 
кола , стр.30 

Участва в диалог по картина и опорни въпроси. Допълва изречения и самостоятелно съставя 
прости изречения за описване на изобразеното. Разбира и формулира кратки правила за безопасно 
поведение на улицата. Изговаря думите отчетливо. 

 

V-33 ВЛП, СР, 
ГПР 

Ярко слънце грее вън, стр.31 Активно възприема и разбира съдържанието на литературно произведение. Учи наизуст, според 
възможностите си, цялостно или част от художествен текст. Изговаря ясно и отчетливо думи от текста. 
Посочва и назовава изображения на предмети от картина. 

 

V-34 СР, 
Речник, 
ГПР, ЗК 

Най е хубаво, когато... , стр.32 Участва в диалог по сюжетна природна картина и литературен текст с обща тема. Назовава 
изобразеното на картината и отделни характеристики; прави опити за обяснение на изобразени 
зависимости. Използва в речта си прости изречения. Образува множествено число на думите и 
обратно. 

 

V-35  Проследяване постиженията 
на децата 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

V-36  Проследяване постиженията 
на децата 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

Методи и похвати за проследяване на постиженията: обучаващи и игрови ситуации; наблюдение; диалог; индивидуална работа; 

ПИ; ДИ. 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 – 4 ГОДИШНИ) 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“ 

 

Мес. 

седм. 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ТЕМА ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАБЕЛЕЖКА 

IX-1  Проследяване постиженията 
на децата 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

IX-2  Проследяване постиженията 
на децата 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

X-3 КО Добре дошли!,  стр.1 Усвоява конкретни представи за основните цветове. Подбира обекти по указание съобразно цвета 
им. Проявява желание за самостоятелна работа. 

 

X-4 КО При нас е весело, стр.2 Групира предмети по видов признак. Демонстрира знания за основните цветове. Старае се да 
изпълни правилно поставените задачи. 

 

X-5 Измер- 
ване 

Голямо и малко, стр.3 Усвоява конкретни представи за различни по големина предмети. Разпознава групи от 
големи и малки обекти. Проявява желание за участие и старание в практически упражнения и в 
самостоятелната работа. 

 

X-6 РФ Кръг, стр.4 Изгражда начални представи за геометричната фигура кръг. Формира умение за разпознаване на 
геометричната фигура кръг при назоваване. Проявява желание и любопитство при експерименталното 
откриване на кръг. 

 

X-7 Измер- 
ване 

Пазар в гората, стр.5 Демонстрира знания за голямо и малко. Ориентира се по големината на предметите и допълва 
правилно редица с липсващи елементи. Проявява увереност при изпълнение на задачите за 
самостоятелна работа. 

 

XI-8 КО Едно и много, стр.6 Разпознава едно и много. Изразява положителна нагласа към математическата дейност.  

XI-9 ПО Горе – долу, стр.7 Формира и демонстрира знания за ориентиране в пространството: горе – долу. Демонстрира 
представи за основните цветове. Определя мястото на обект в двумерното пространство – по картина. 
Реагира емоционално на поставената задача. 

 

XI-10 КО Броя до две, стр.8 Изгражда представи за числата 1 и 2. Сравнява един и два предмета. Реагира емоционално на 
поставените задачи. 

 

XI-11 ВО Есен, стр.9 Формира елементарни времеви представи за сезона есен. Формира умения за ориентиране във 
времевите промени чрез разпознаване на типичните за сезона характеристики. Изразява отношение 
към промените в сезона. 

 

XII-12 ПО Отпред, отзад, стр.10 Допълва знанията си за ориентиране спрямо собственото си тяло и в двумерното пространство 
(отпред, отзад). Показва и описва посочени обекти. Стреми се да изпълни поставената задача 
самостоятелно. 

 

XII-13 КО Мога да правя групи по две, 
стр.11 

Демонстрира елементарни представи за числата 1 и 2. Проявява прецизност при изпълнението на 
самостоятелната работа. 

 



XII-14 ВО Ден и нощ, стр.12 Формира елементарни времеви представи за ден и нощ като части на денонощието. Формира 
умения за разпознаване и ориентиране в настъпващите промени през деня и нощта. Изразява 
отношение към промените в денонощието. 

 

XII-15 КО Да подредим играчките, 
стр.13 

Демонстрира знания за образуване на различни групи. Различава предмети по вид и установява 
принадлежността им към определена група. Демонстрира внимание при изпълнение на поставената 
задача. 

 

I-16 КО Еднакви и различни, стр.14 Формира конкретни представи за сходство и разлика. Идентифицира еднакви и различни 
предмети. Старае се да работи самостоятелно. 

 

I-17 КО Броя до три, стр.15 Изгражда представи за числото 3. Сравнява два и три предмета. Образува множества с 
определена мощност. Стреми се да изпълни точно инструкциите за самостоятелната работа. 

 

I-18 ВО Зима, стр.16 Формира елементарни времеви представи за сезона зима. Формира умения за ориентиране във 
времевите промени чрез разпознаване на типичните за сезоните характеристики. Изразява отношение 
към промените в сезона. 

 

I-19 КО Мога да правя групи по три, 
стр.17 

Демонстрира елементарни представи за числото 3. Сравнява предметни групи до три предмета и 
определя къде са повече, по-малко, толкова – колкото. Старае се да работи самостоятелно. 

 

II-20 РФ Триъгълник, стр.18 Изгражда начални представи за геометричната фигура триъгълник. Демонстрира умение за 
разпознаване на триъгълник при назоваване. Проявява желание за участие и старание в практически 
упражнения и в самостоятелната работа. 

 

II-21 КО Толкова – колкото, стр.19 Демонстрира елементарни представи за числата до 3. Сравнява предметни групи до три предмета 
и определя къде са повече, по-малко, толкова – колкото. Продължава алгоритмична поредица. Реагира 
емоционално на поставените задачи. 

 

II-22 РФ Квадрат, стр.20 Изгражда начални представи за геометричната фигура квадрат. Разпознава квадрат и кръг при 
назоваване. Свързва с подходящата геометрична форма, като ги разграничава по цвят. Проявява 
желание и любопитство при разпознаване и изследване на геометричните фигури кръг и квадрат. 

 

II-23 КО Мартенички, стр.21 Групира предмети по форма. Брои до 3. Проявява желание и старание при изпълнение на 
задачите. 

 

III-24 Измер- 
ване 

Висок – нисък, стр.22 Усвоява конкретни представи за различни по височина предмети. Разпознава и назовава висок 
и нисък обект. Практически обследва височината на два обекта. Проявява желание за участие и 
старание в практически упражнения и в самостоятелната работа. 

 

III-25 КО Цветя за мама, стр.23 Усвоява знания за групиране на обекти по вид. Обяснява принадлежността на елементи към една 
или друга група. Брои да 3. Проявява критично отношение към своите и чуждите неправилни отговори. 

 

III-26 Измер- 
ване 

Равни по височина, стр.24 Демонстрира знания за пространственото измерение височина на обектите. Сравнява обекти по 
височина и определя високи, ниски и равни по височина предмети. Проявява желание и старание при 
изпълнение на задачите. 

 

III-27 КО Загадките на Щурчо, стр.25 Демонстрира конкретни представи за сходство и разлика. Идентифицира еднакви и различни 
предмети. Проявява любознателност при изпълнението на задачите. 

 

III-28 ВО Пролет, стр.26 Формира елементарни времеви представи за сезона пролет. Формира умения за ориентиране във 
времевите промени чрез разпознаване на типичните за сезоните характеристики. Изразява отношение 
към промените в сезона. 

 



IV-29 ПО Торбата на Ежко, стр.27 Демонстрира динамични представи за ориентиране по картина. Определя и осъзнава 
последователност на събития. Проявява откривателство при изпълнение на задачите. 

 

IV-30 КО, ПО 
Измер- 
ване 

Шарени яйца, стр.28 Усвоява знания за броене до 3. Демонстрира конкретни представи за местоположения на обекти 
по картина. Сравнява предмети по височина. Оценява собственото си изпълнение на поставената 
задача. 

 

IV-31 РФ Всеки в къщата си, стр.29 Формира динамични представи за ориентиране в двумерното пространство. Допълва знания 
за геометричните фигури кръг, квадрат и триъгълник. Проследява и свързва дадена фигура с 
модел. Открива закономерност в предложена поредица от фигури и може да я продължи. Проявява 
комбинативност при изпълнението на задачата. 

 

IV-32 КО, ПО Всеки има ли си…?, стр.30 Сравнява предметни групи до три предмета и определя къде са повече, по-малко, толкова – 
колкото. Сравнява обекти по форма. Проявява любознателност при изпълнението на задачите. 

 

V-33 ВО Лято, стр.31 Формира елементарни времеви представи за сезона лято. Формира умения за ориентиране във 
времевите промени чрез разпознаване на типичните за сезоните характеристики. Изразява отношение 
към промените в сезона. Разпознава ден и нощ на илюстрации, като се ориентира по специфичните за 
тях характеристики. 

 

V-34 ПО Да поиграем с Щурчо, стр.32 Допълва конкретни представи за сходства и разлики. Разграничава еднакви и различни картини. 
Ориентира се в лабиринт. Проявява инициативност при изпълнението на задачите. 

 

V-35  Проследяване постиженията 
на децата 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

V-36  Проследяване постиженията 
на децата 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

Методи и похвати за проследяване на постиженията: обучаващи и игрови ситуации; наблюдение; диалог; индивидуална работа; ПИ; 

ДИ. 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 – 4 ГОДИШНИ)  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ОКОЛЕН СВЯТ“ 

 

Мес. 

седм. 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ТЕМА ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАБЕЛЕЖКА 

IX-1  Проследяване постиженията 
на децата 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

IX-2  Проследяване постиженията 
на децата 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

X-3 СОО Това съм аз!, стр.1 Разпознава образа си и назовава пола си. Описва себе си и назовава името си. Описва части 
от лицето и от тялото на децата. Изразява предпочитание към облеклото. Подбира дрехи по 
предпочитания. 

 

X-4 СЗС, 
СОО 

Детска градина, стр.2 Различава сградите на дома и детската градина. Описва играчки и предмети, типични за детска 
градина. Възприема предназначението на различни мебели. Включва се чрез поздрав. 

 

X-5 СОО Кой живее у дома? , стр.3 Описва членовете на семейството и техните общи дейности. Знае името на мама и на татко. 
Изразява привързаност към членовете на семейството си. Възпитава се в положително отношение 
към дома. 

 

X-6 СЗС 
ПС 
(БДП) 

Любими играчки, стр.4 Назовава игрови средства. Посочва това, което харесва или не харесва. Поставя подходящ 
стикер на белите петна на картината. Демонстрира предпочитание към играчки – топка, барабан, 
кукла, строител...Знае наименованията на някои превозни средства и се ориентира в техните части. 
Разпознава игрaови средства и ги използва по предназначение (камионче, влакче, кола и др.). 

 

X-7 СПНО Ябълки и круши, стр.5 Назовава плодове (ябълка и круша). Възприема и описва видимите признаци на познати плодове. 
Има конкретни представи за дървото и за това къде растат ябълката и крушата; поставя стикер на 
съответното дърво. Възприема плодовете като храна, полезна за децата. 

 

XI-8 СПНО Зеленчук, стр.6 Назовава зеленчуци. Различава познати зеленчуци. Описва ги. Има обща представа за това къде 
растат и за какво се използват. Наблюдава и възприема видимите свойства на зеленчуците. Може да 
групира зеленчуците по един признак (вид). Проявява наблюдателност. 

 

XI-9 СПНО, 
СЗС 

Дъжд, стр.7 Назовава в природни картини метеорологичното време – дъждовно. Възприема различни 
природни явления. Свързва поведението на детето в съответствие с времето. Описва облеклото, 
подходящо при дъжд. Формира елементи на безопасно поведение. 

 

XI-10 СПНО, 
СЗС 

Вятърко, стр.8 Наблюдава природни явления – вятър, буря. Назовава времето в достъпна природна картина. 
Възприема и разпознава есенното дърво. Различава есенните листа и назовава цвета им. Проявява 
наблюдателност и любознателност. 

 

XI-11 СПНО В гората, стр.9 Възприема средата на обитаване на дивите животни според сезона. Изброява типични признаци 
на сезона в гората. Назовава времето в природни картини. Описва животните – характерни белези 
(тяло и части). Проявява наблюдателност и интерес. 

 



XII-12 СОО, 
СЗС 
ПС 
(БДП) 

Най обичам да играя, стр.10 Назовава игрови средства и игрови роли (лекар, строител). Знае и казва имена на приятели. 
Демонстрира предпочитания към място за игра и съиграчи. Взема участие в игрите и играе с радост. 
Има нагласа за общи игри. Формира сензорни усещания и възприятия за звук и цвят. Вслушва се в 
различни звукове и ги определя по сила. Разпознава цветовете на светофара в игрова ситуация. 

 

XII-13 СПНО Първият сняг, стр.11 Назовава в природни картини метеорологичното време като снежно. Разпознава сезона по 
природна картина. Наблюдава промени във времето в близка среда. Описва снега. Изразява причини 
за харесване на снежното време. 

 

XII-14 СЗС, 
СОО 

В детската градина, стр.12 Познава професии, свързани с грижите за децата в детската градина. Разпознава по външен вид 
хората с различни професии. Назовава имената на учителките си. Проявява привързаност към тях. 
Посочва това, което харесва или не харесва. Проява положително отношение към тях. 

 

XII-15 КНЦ, 
СОО 

Елхичке зелена, стр.13 Има конкретни представи за празника. Изразява предпочитание към играчки и украса. Назовава 
игрови средства и материали. Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни празници. 
Реагира емоционално на празнична среда. 

 

I-16 СОО При баба и дядо, стр.14 Възприема типична домашна среда. Разбира връзката между хората у дома. Описва общите 
им действия. Изразява привързаност към членовете на семейството си. Формира емоционално 
отношение към близките си. 

 

I-17 СПНО, 
СЗС 

Котета игриви, стр.15 Наблюдава в естествена среда домашни животни. Описва поведението, типично за котето. 
Разбира грижите за домашни животни. Усвоява безопасно поведение при общуване с тях. Формира 
позитивно отношение към домашните животни. 

 

I-18 СПНО, 
СЗС, 
СОО, ПС 
(БДП) 

Снежен човек, стр.16 Наблюдава и разпознава сезона по природна картина. Има конкретни представи за снега и 
неговите свойства – бял, студен. Има конкретна представа за зимно облекло. Взема участие в игри и 
играе с удоволствие. Различава кое се движи и кое не се движи. Определя подвижни и неподвижни 
елементи. Проявява радостно очакване. 

 

I-19 СЗС Чисти и здрави, стр.17 Познава средства за хигиена и начини за използването им. Съотнася хигиенните средства към 
типичните действия с тях (гребен, сапун, четка и паста за зъби). Проявява положително отношение към 
хигиената. Има готовност да се грижи за здравето си. 

 

II-20 СОО, 
СЗС 

Мога сам, стр.18 Възприема самостоятелни действия на деца в реална близка среда. Описва самостоятелни 
действия. Сравнява се с правила и норми. Осъзнава собствените си действия и резултатите от тях – 
облича се, подрежда, храни се сам...Формира положително отношение към себе си. 

 

II-21 СОО, 
КНЦ 

Ден рожден, стр.19 Назовава лични празници. Разпознава празничната обстановка. Описва атрибути на празника, 
облекло и типични предмети. Упражнява поздрави и пожелания. Изразява положителни емоции чрез 
оцветяване и в игри. 

 

II-22 СОО, 
СЗС 

Мое, твое, наше, стр.20 Назовава правила за общи игри. Посочва близките си приятели. Сравнява норми на поведение. Има 
нагласа да сподели играчки и пособия с другите. Упражнява учтиви думи (моля, извинявай, ако обичаш). 

 

II-23 КНЦ, 
СОО 

Мартенички, стр.21 Има представа за празника. Упражнява чрез подражание езикови и поведенчески норми – 
подарява, поздравява, пожелава...Демонстрира желание за участие в общи празници. Проявява 
положително отношение към другите, като украсява, оцветява, прави подарък и др. 

 

III-24 КНЦ, 
СОО 

Родина, стр.22 Знае името на страната си. Възприема цветовете от знамето на България. Формира положително 
отношение към Родината. 

 



III-25 КНЦ, 
СОО 

Мила моя мамо, стр.23 Упражнява думи и изрази за поздрав, пожелание и обич. Описва близки хора – мама и баба 
– и изразява привързаност към тях. Свързва цветето с израз на обич и признателност към мама. 
Демонстрира желание да участва в празника. Емоционално съпреживява, като рисува и оцветява за 
мама. 

 

III-26 СПНО Малките животни, стр.24 Назовава животните и техните малки. Описва ги. Наблюдава и открива сходството между малките 
и големите животни. Свързва по двойки животните от един вид. Формира положително отношение към 
животните. 

 

III-27 СПНО На поляната, стр.25 Наблюдава и назовава животни в близка среда. Открива и описва външни белези на охлюв и на 
калинка. Проявява интерес и любопитство. Формира положително отношение чрез позната песен или 
чрез участие в игрови действия. 

 

III-28 СПНО Патица с дечица, стр.26 Назовава домашни животни и техните малки. Открива прилики и разлики между патицата и 
малките патенца. Наблюдава и възприема в близка среда местообитанието на патетата. Проявява 
наблюдателност и интерес. 

 

IV-29 СПНО, 
СЗС 

Слънчев ден, стр.27 Възприема картини, онагледяващи слънчевия ден. Назовава в природни картини метеорологичното 
време като слънчево. Различава кога е слънчево и кога – не. Разпознава слънцето и го свързва с 
поведението на хората и животните. 

 

IV-30 КНЦ, 
СОО 

Чук-чук, яйчице, стр.28 Назовава и описва домашни птици (петел, кокошка, пиле). Включва се в подготовката на празника, 
като оцветява яйца. Проявява радост, любопитство и желание за приобщаване към фолклорен 
празник. 

 

IV-31 СОО, ПС 
(БДП) 

Ту радостно, ту тъжно, стр.29 Различава основни емоционални изрази на лицето. Описва причините за появата им. Посочва 
това, което харесва или не харесва. Разпознава игрови средства и ги използва по предназначение. 
Разбира, че децата трябва да спазват правила при игра. Развива наблюдателност и емпатия. 

 

IV-32 СЗС, ПС 
(БДП) 

Пеша и с кола, стр.30 Има нагласа за спазване на безопасно поведение при пътуване. Знае основни достъпни правила 
за пътуване. Наблюдава и описва достъпни правила за пешеходци. Открива правила за безопасност 
в автомобил – назовава столче, предпазен колан. Има представа за сградите и пътя пред дома си. 
Знае мястото си в автомобила. Спазва норми на безопасно поведение, когато пътува с автомобил. 
Придвижва се за ръка с възрастните, когато се движи по улицата. Разпознава цветовете на 
светофара. Научава се къде и как хората се движат по улицата. 

 

V-33 СПНО, 
СЗС 

Градинка, стр.31 Наблюдава растенията в близка среда. Разбира къде растат – на дърво, храст или в земята. 
Разпознава части на растението; сравнява по видими признаци. Има конкретни представи за плодове 
и зеленчуци. Развива наблюдателност. 

 

V-34 СОО, 
СЗС 

Весели игри с приятели 
добри, стр.32 

Взема участие в игри и играе с радост и удоволствие. Назовава игрови средства. Споделя играчки 
и пособия за игра. Посочва близки приятели. Посочва причини за това, което харесва или не харесва. 
Възприема норми на поведение при общи игри. Изразява привързаност. 

 

V-35  Проследяване постиженията 
на децата УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

V-36  Проследяване постиженията 
на децата УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 – 4 ГОДИШНИ)  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ 

 

Мес. 

седм. 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ТЕМА ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАБЕЛЕЖКА 

IX-1 ИМТ 

 

Гнездо, стр.1 
Проследяване постиженията 
на децата 

Формира първоначална представа за особеностите на графичния материал молив. Извършва 
манипулативни действия в границите на рисувателното поле. Проявява интерес към изобразителната 
дейност. 

 

ИМТ Палавници, стр.2 Формира първоначална представа за особеностите на графичния материал маслен пастел. 
Овладява пространството на листа чрез непреднамерена манипулативна дейност с изобразителния 

материал. Проявява желание за изобразяване с графичен материал. 

 

IX-2 ИМТ 

 
 

 

Пица, стр.3 

 
 

 

Формира първоначална представа за особеностите на пластичния материал пластилин. Опитва 
възможностите на пластичната маса (мачкане, откъсване, налепяне). Реагира емоционално на 
реалистичното въздействие на резултата от дейността. 

 
 

 

ИМТ Прически, стр.4 Формира първоначална представа за особеностите на графичния материал флумастер. Опознава 
характеристиката на изобразителния материал – форма, цвят, предназначение. Старае се да спазва 
указанията на учителя. 

 

X-3 ИМТ 

 

Всички грабнаха метли, стр.5 Опознава свойствата на хартията като основен изобразителен материал и на лепилото като спо- 
магателен. Подрежда свободно и лепи готово изрязани хартиени елементи. Проявява готовност за 
участие в изобразителната дейност. 

 

ИМТ Бързо при боичките, стр.6 Усвоява първоначални представи за използване на четка и боя. Овладява умение за рисуване 
на права линия с живописен изобразителен материал. Стреми се да спазва изискванията на учителя 
за грижливо отношение към материалите и пособията. 

 

X-4 ИМТ 

 

Първо писъмце, стр.7 Усвоява знания за възможностите на молива като средство за изобразяване и писане. 
Импровизира с графичния материал, като съобразява правилното хващане и натиска върху листа. 
Проявява привързаност и обич към възрастен от близкото си обкръжение. 

 

ИМТ Дим, стр.8       Демонстрира знания за познати обекти от заобикалящата го среда. Опитва се да използва 
произволни графични линии на подходящите места около обектите. Проявява наблюдателност и 
активност в дейността. 

 



X-5 ИМТ Спагети, стр.9 Усвоява динамични представи за изобразяване с маслен пастел. Овладява пространствено 
рисувателното поле и разпознава начина на изобразяване на обекти от познати теми. Проявява 
самостоятелност в изпълнение на изобразителната задача. 

 

ИМТ Рибките си говорят, стр.10 Демонстрира елементарни представи за апликиране с готово изрязани хартиени елементи. 
Овла- дява правилата за правилно и чисто лепене. Проявява готовност и желание за създаване 
на апликация. 

 

X-6 ИТ Цопнаха в локвата, стр.11 Изгражда елементарни представи за използване на четка и боя. Овладява умение за рисуване на 
крива линия с живописен изобразителен материал. Реагира емоционално на темата и я свързва с лич- 
ни преживявания. 

 

ИМТ Сапунени балончета, стр.11 Демонстрира конкретни представи за апликиране с готово изрязани елементи. Спазва правилата 
за правилно и чисто лепене. Преживява настроението, провокирано от темата. 

 

X-7 ИМТ Къщичка от кестенче, стр.13 Формира представи за конкретни похвати при моделиране – разточване, извиване. Овладява уме- 
ния за разточване на пластичен материал с длан върху дъската за моделиране. Проявява любозна- 
телност към природата и нейното многообразие. 

 

ИМТ За моите ръчички, стр.14 Формира конкретни представи за боите и основните цветове. Овладява умения за рисуване на 
прави линии и кръгла форма с живописен изобразителен материал. Демонстрира внимание при съче- 
таване на правите линии с кръглото петно. 

 

XI-8 ИТ 

 

Охлювче, стр.15 Има конкретна представа за особеностите на изобразявания обект. Овладява умения за рисуване 
на кръгла форма с графичен изобразителен материал. Споделя лични впечатления от контактите си с 
близката околна среда. 

 

ИТ Слънчицето на кого е? , 
стр.15 

Допълва представите си за образи с кръгла форма. Съчетава рисуването на кръгла форма и къси 
прави линии, като използва графичен изобразителен материал (маслен пастел). Демонстрира 
емпатия при изграждане на образа съобразно персонажите в конкретната сюжетна обстановка. 

XI-9 ИМТ Като татко, като мама... , 
стр.17 

Допълва представите си за изобразяване с маслен пастел на права линия в различни посоки. 
Ориентира се във формата на рисувателното поле и обектите, разположени в него. Проявява интерес 
и реагира емоционално на изобразителния резултат. 

 

ИМТ Бастунчета, стр.18      Допълва представите си за конкретни похвати при моделиране – разточване, извиване. 
Усъвършенства уменията си за разточване на пластичен материал. Проявява комбинативност при 
използване на еднакви части за създаване на различни образи. 

 



XI-10 ИМТ 
ИТ 

 

Весело хорце, стр.19 

 

Има обща представа за характерните особености на изобразявания обект (хоро). Подрежда готово 
изрязани кръгли елементи в окръжност по подсказан ориентир. Старае се да апликира отделните 
елементи равномерно и чисто. 

 

ИТ Кой боцка? , стр.19 Формира динамични представи за доизграждането на образите чрез множество къси и прави линии. 
Проследява характерните особености на обектите и отразява с графичен материал (флумастер) 
общите им специфични белези. Реагира адекватно при изпълнение на изобразителната задача. 

 

XI-11 ИМТ 
 

Колко много колела! , стр.21 

 
 

Демонстрира систематизирани представи за апликиране с готово изрязани елементи. Разпознава 
принадлежността на елементите и правилните им места за апликиране. Проявява наблюдателност и 
активност в дейността. 

 

ИТ Къщичка в снега, стр.21 Формира конкретни представи за въздействието на белия цвят върху по-тъмна основа. 
Обогатява уменията си за рисуване на кръгла форма с боя. Проявява загриженост и съпричастност. 

 

XII-12 ИМТ 

 

Стълба за джуджета, стр.23 Усвоява първоначални представи за изграждане на конкретен образ чрез ритмично рисуване на 
наклонени и хоризонтални прави линии. Овладява линиите, тяхната посока и дължина, ориентирайки 
се в пространството на белите полета. Проявява емоционално отношение и съпричастност към изо- 
бразените персонажи. 

 

ИМТ Шейната на Дядо Коледа, 
стр.23 

Допълва представите си за конкретни похвати при моделиране – разточване, извиване. 
Разпознава в графичната следа върху изобразителната основа конкретен образ и го пресъздава 

с пластичен материал. Мотивира се в действията си, като проявява емоционално отношение и 
загриженост. 

 

XII-13 ИМТ Ръкавичка, стр.25 Усвоява обобщени представи за различните видове линии. Координира действията на зрително- 
двигателния апарат. Споделя радостта си от изобразителния резултат. 

 

ИМТ За да е по-красива, стр.27 Демонстрира динамични представи за разпръснато апликиране с готово изрязани декоративни 
елементи в очертанията на образа. Организира пространството и съобразява броя на 
декоративните елементите с формата на образа. Проявява съобразителност и активност в 
дейността. 

 

XII-14 ИМТ Снежно вълшебство, стр.27 Демонстрира знания за кръглата форма и ги свързва с алтернативни изразни средства 
за изобразяването. Развива образното си мислене. Проявява прецизност в изпълнение на 
изобразителната задача. 

 

ИМТ Път за влакчето, стр.29 Допълва представите си за изграждане на конкретен образ чрез ритмично рисуване на 
наклонени и хоризонтални прави линии с бои. Овладява линиите, тяхната посока и 
дължина, ориентирайки се в пространството на листа. Проявява емоционално отношение 
и съпричастност към героя. 

 



XII-15 ИТ Самолет, стр.29 Изгражда общи представи за характерните особености на образа. Моделира и комбинира 
различни по дължина, дебелина и брой шнурчета. Проявява комбинативност при изграждане на 
пластичния образ. 

 

ИТ Какъв е цветът на елхата? , 
стр.31 

Демонстрира знания за характерните цветове на близки до обкръжението на детето обекти. 
Опитва се да изпълни с графичен материал познат обект с обобщена форма, без да излиза от 
очертанията. Проявява любознателност към обекти от природата. 

 

I-16 ИМТ 
ИТ 
 

Топка, стр.31 Формира представа за изграждане на кълбовидна пластична форма чрез овалване. Овладява 
умения за овалване между дланите на двете ръце. Реагира емоционално при реализиране на задача, 
свързана с лични преживявания. 

 

ИМТ Къщички за птици, стр.33 Демонстрира динамични представи за апликиране с готово изрязани съставни части в 
очертанията на образа. Съотнася цвета на всяка от съставните части към принадлежащия образ. 
Проявява загриженост към птиците през зимния сезон. 

 

I-17 ИМТ 

 

С косичка е..., с бодлички 
са... , стр.34 

Демонстрира динамични представи за доизграждането на образи чрез множество прави линии в 
различни посоки. Овладява ритмично рисуване на различни прави линии (къса, дълга, вертикална, 
наклонена). Проявява старание при изобразяване на средствата за лична хигиена. 

 

ИМТ Лека нощ! , стр.35 Изгражда представи за последователно и ритмично съчетаване на два-три цвята. Прилага умения 
за изтегляне на четката в желаната посока. Споделя избора си при подбора и съчетаването на 
цветовете. 

 

I-18 ИТ 

 

Голямата къща, стр.37 

 

Формира общи представи за съставните части на конкретен образ (къща) и апликира еднослойно 
липсващите от тях. Разграничава големината и формата на елементите за апликиране и ги съотнася 
към обозначените места. Проявява старателност при апликиране в зададените ориентири. 

 

ИТ Прозорчета, вратичка, стр.38 Допълва представите си за второстепенните части на познат образ (къща) чрез рисуване. 
Координира съчетаването на вертикални и хоризонтални прави линии. Проявява 

съобразителност и увереност в изобразителната си дейност. 

 

I-19 ИМТ 

 

 

Рожден ден, стр.39 Допълва представите си за изграждане на конкретен образ чрез ритмично рисуване на наклонени, 
вертикални и хоризонтални прави линии с бои. Овладява различни видове форми (триъгълни и 
квадратни), ориентирайки се в пространството на листа. Демонстрира емпатийност при изграждане на 
образа съобразно персонажите в конкретната сюжетна обстановка. 

 

ИТ Снежен човек, стр.41 Допълва представите си за изграждане на образ от кълбовидни пластични форми. Прилага умения 
за овалване на две или три съставни части и усвоява слепването помежду им, както и на допълнителните 
елементи. Реагира емоционално при реализиране на задача, свързана с лични преживявания. 

 



II-20 ИМТ 

 

 

Камион, стр.42 Формира елементарни представи за съставните части на превозно средство (камион) и рисува 
липсващи части чрез съчетание от вертикални, хоризонтални и затворени криви линии. Овладява 
линиите, тяхната посока и дължина, ориентирайки се в свободното пространство на листа. Проявява 
съобразителност и активност в дейността. 

 

ИМТ При ветеринаря, стр.43 Изгражда конкретни представи за характеризиране на образ, състоящ се от пресечени вертикални и 
хоризонтални прави линии. Усвоява умения за получаване на тънки прави линии с върха на четката 
чрез изтегляне в определена посока. Проявява загриженост и съпричастност. 

 

II-21 ИТ 

 

Снежен човек, стр.45 

 

Демонстрира динамични представи за апликиране на познат образ с готово изрязани елементи. 
Съобразява големината, предназначението и разположението на основните и допълнителните части. 
Проявява старателност при апликирането в подсказаните ориентири. 

 

ИМТ Приятел за Снежко, стр.45 Демонстрира обобщени представи за съставните части на познат образ и пространственото 
им разположение. Прилага умения за рисуване с боя на различни по големина кръгли форми за 

изграждане на схематичен образ. Проявява емоционално отношение и съпричастност към 
персонажа. 

 

II-22 ИМТ Снежна горичка, стр.47 Усвоява знания за апликиране с различен, нетрадиционен материал. Прилага усвоени умения за 
апликиране с нови изразни средства. Проявява творчество при пресъздаване на лични впечатления от 
зимна обстановка. 

 

ИМТ ИТ Ябълчице, в теб ще си 
направя дом! , стр.49 

Изгражда обобщени представи за моделиране на образи с кълбовидна форма. Овладява умения за 
вдлъбване в овална форма с цел характеризиране на образа. Проявява откривателство в различното 
приложение на достъпни материали за обогатяване на образа. 

 

II-23 ИТ 

 

 

Аз обичам мама, стр.50 Формира елементарни представи за основните части на човешката фигура и тяхното 
разположение. Овладява умения за схематично изобразяване на човешка фигура чрез познати форми 
и съчетания на прави и криви затворени линии. Проявява привързаност и обич към близките за него 
хора. 

 

ИТ Добър апетит! , стр.51 Надгражда представите си за моделиране на образи от изходна кълбовидна форма. Овладява 
умения за сплескване на овална форма с цел характеризиране на образа. Очаква с интерес резултата 
от изобразителната дейност. 

 

III-24 ИТЧ Баба Марта ни закичи, стр.52 

 

Допълва представите си за обекти от своя близък свят и за пресъздаването им чрез познати 
форми (триъгълник). Овладява умения за схематично изобразяване на мартеничка и се съобразява с 
възможните за апликирането места. Мотивира действията си с интереса към предстоящия празник. 

 

ИТ Приятели в детската градина, 
стр.53 

Демонстрира знания за основните части на човешката фигура и тяхното разположение. 
Проследява липсващите части на човешките фигури и ги възпроизвежда по аналогия от 

образците в рисувателния лист. Проявява емпатия към близките за него хора. 

 



III-25 ИМТ 

 

Подарък за мама, стр.55 Демонстрира знания за разнообразието от цветове, характерни за познати на детето обекти. 
Избира правилния цвят и дооцветява белите полета по зададения код. Проявява признателност към 
близките за него хора. 

 

ИТ Питка, стр.57       Формира динамични представи за моделиране на образи от изходна кълбовидна форма. 
Съчетава познати техники за създаване на декорация (разточване, извиване, кръстосване). Проявява 
инициативност при интерпретиране съдържанието на познат художествен текст чрез дейностите по 
моделиране. 

 

III-26 ИМТ 

 

 

Горичка с иглички, стр.58 Демонстрира динамични представи за различните видове линии и самостоятелно изгражда и 
характеризира обект от природата. Овладява ритмично рисуване на различни прави линии (къса, 
дълга, вертикална, хоризонтална, наклонена). Проявява любознателност към природата и нейното 
многообразие. 

 

ИТ Къщички, стр.59 Има динамични представи за основните съставни части на конкретен образ (къща) и апликира 
еднослойно. Съобразява вида, формата и пространственото разположение на съставните части 
на различните видове къщи. Проявява старателност при апликиране в загатнатите ориентири. 

 

III-27 ХВ 
ИТ 
 

Селце, стр.60 Демонстрира систематизирани представи за характерните особености на познати обекти. 
Ориентира се в сюжетната обстановка и съобразява големината на липсващите части. Изразява 
положителна нагласа към произведения на народното творчество. 

 

ИМТ  
ИТ 

Сбогуване със зимата, стр.61      Формира представи за възможни начини за изобразяване на схематичен образ на дърво. Изгражда 
образа с бързи и уверени движения на ръката. Проявява любознателност към растителните видове и 
тяхното многообразие. 

 

III-28 ИТ 

 

 

Куче и коте, стр.62 Изгражда общи представи за характерни особености на познати и сходни по конструкция образи 
от действителността (животно). Апликира познати животни, като комбинира еднаквите им основни 
елементи със спецификата на второстепенните им части. Реагира емоционално на темата и я свързва 
с лични преживявания. 

 

ИМТ Криеница в гората, стр.63 Има конкретни представи за някои природни обекти и горските обитатели. Ориентира се в 
сюжетната обстановка и открива местата за апликиране на липсващите части. Старае се да постигне 
цялостно изображение, като апликира точно и чисто. 

 

IV-29 ИТ 
 

Нова къща, стр.64 Демонстрира цялостно изграждане образа на къща в конкретна обстановка. Прилага овладени 
умения за рисуване с бои. Уверено и самостоятелно изпълнява изобразителната задача. 

 

ИМТ Пролет е дошла у нас!, стр.65 Има конкретни представи за игри на открито – обстановка, участници. Ориентира се в сюжетната 
обстановка и открива местата за апликиране на липсващите части. Старае се да постигне цялостно 
изображение, като апликира точно и чисто. 

 



IV-30 ИТ 

 

Разлистено дърво, стр.66 Допълва представите си за възможните начини за изобразяване на схематичен образ на дърво 
(разлистено). Овладява умения за обогатяване на образа чрез различни начини за рисуване на 
корона. Проявява любознателност към растителните видове и тяхното многообразие. 

 

ИМТ  
ИТ 

Къща нависоко, стр.67 Формира динамични представи за изграждане и характеризиране на образи чрез познати похвати 
за моделиране. Прилага умения за вдлъбване в овална форма и изтегляне към периферията с 

цел характеризиране на образа. Проявява откривателство в различното приложение на 
достъпни материали за обогатяване на образа. 

 

IV-31 ИТ 

 

 

Цъфнало дърво, стр.68 

 

Обогатява представите си за използване на цветовете като средство за предаване на определено 
настроение. Прилага различни живописни техники при възпроизвеждане цветовете на дърветата 
(рисуване с четка; печатане с четка, тампон, пръсти). Удивлява се от красотата на природата през 
пролетта. 

 

ИТ Ябълкова градина, стр.69 Изгражда обобщена визуална представа за овощна градина. Овладява пространството и 
съобразява големината и разположението на дърветата. Оценява значимостта на връзката между 
растенията и насекомите. 

 

IV-32 ИТ 

 

Игри с приятели добри, стр.70 Демонстрира динамични представи за изобразяване на човешка фигура в конкретна обстановка 
– игри на открито. Пресъздава характерните особености на изобразяваните персонажи. Реагира 
емоционално при реализиране на задача, свързана с лични преживявания. 

 

ИМТ  
ИТ 

Сладолед на клечка, стр.71 Допълва представите си за моделиране на образи от познати изходни форми – кълбо и стълбче. 
Прилага умения за сплескване и слепване на две и повече части и използване на допълнителни 
материали за характеризиране на образа. Проявява творчество при изграждане на образа. 

 

V-33 ИМТ 

 

Кой се излюпи?, стр.72 Има конкретни представи за характерните цветове на обекти от действителността. Оцветява с 
графичен материал, без да излиза от очертанията, и възпроизвежда декоративния код в украсата на 
обектите. Проявява прецизност в изпълнение на изобразителната задача. 

 

ИТ Градинка с калинка, стр.73 Демонстрира цялостно изграждане на достъпен образ (калинка) в загатнати ориентири. 
Съчетава овладени умения за рисуване с бои – с цяла четка и с върха на четката. Уверено и 
самостоятелно изпълнява изобразителната задача. 

 

V-34 ИМТ Още цветя на поляната, стр.73 Има обобщени представи за някои растителни видове. Ориентира се в сюжетната обстановка 
и открива подходящите места за апликиране. Стреми се да постигне равновесие в композиционно 
отношение. 

 

ИМТ За моята учителка, стр.75 Демонстрира знания за различните цветове, характерни за познати обекти. Избира 
правилния цвят и оцветява картинката по зададения в образеца код. Проявява признателност 
към близките за него хора. 

 



V-35 ИТ 

 

 

Сладоледено царство, стр.77 

 

Има динамични представи за основните съставни части на конкретен образ и тяхното 
пространствено разположение. Пресъздава характерните особености на образите, като апликира 
еднослойно или с леко застъпване. Реагира емоционално при реализиране на задача, свързана с лич- 
ни преживявания. 

 

ИТ Кръгчетата оживяват, стр.77 Демонстрира знания за характерните особености на познати природни обекти. Проследява 
липсващите части на обектите и ги възпроизвежда на правилните им места. Удивлява се на 
многообразието от природни обекти, състоящи се от кръгли форми. 

 

V-36 ИТ Слънчо грее и се смее, стр.79 

 

 

Има динамични представи за изобразяване на богатство от образи (човешки фигури, растения, 
животни и др.) в конкретна природна обстановка. Пресъздава характерните особености на изобразяваните 
предмети и обекти. Реагира емоционално при реализиране на задача, свързана с лични впечатления. 

 

 Проследяване постиженията 
на децата УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

Методи и похвати за проследяване на постиженията: обучаващи и игрови ситуации; наблюдение; диалог; индивидуална работа; 

ПИ; ДИ. 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 – 4 ГОДИШНИ)  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МУЗИКА“ 

 

Мес. 

седм. 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ТЕМА ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАБЕЛЕЖКА 

IX-1  Проследяване 
постиженията на 
децата, стр.1 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

 Проследяване 
постиженията на 
децата, стр.1 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

IX-2 
 

Проследяване 
постиженията на 
децата, стр.2 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

Възпри- 
емане 

Играчките в детската 
градина 

      Конкретни представи за детски играчки: кукла и камион. (знание) Заслушва се в изпълнението на 
песента. (умение) Проявява интерес към музиката. (отношение) 

 

X-3 Възпроиз- 
веждане 

Да пеем заедно! 
 

Знае, че има песни за играчки. (знание) Опитва се да подпява с учителя. (умение) Непосредствено 
и емоционално откликва на песента. (отношение) 

 

Възпри- 
емане 

Акордеон Има общи представи за музикалния инструмент акордеон от картинки. (знание)Разпознава 
визуално музикалния инструмент акордеон. (умение) Емоционално възприема звученето на 
музикалния инструмент акордеон. (отношение) 

 

X-4 Музика и 
игра 
 

Заедно играем! Познава добре музиката, на която ще изпълнява движенията с куклата. (знание) Изпълнява 
подражателни, ритмични движения на музика в равноделен двувременен размер. (умение) Старае се 
да съгласува своето изпълнение с това на връстниците си. (отношение) 

 

Музика и 
игра 

Eсен! Знае как летят птиците. (знание) Бяга леко, ритмично под звуците на подходяща музика, 
размахвайки ръце като птица. (умение) Съобразява се с изискванията на учителя. (отношение) 

 

X-5 Възпри- 
емане 

Горска къщичка Има елементарни представи за животни. (знание) Различава някои малки и големи животни по 
гласа (тембъра). (умение) Емоционално участва в играта. (отношение) 

 

Музика 
и игра 

Мечо през есента Има елементарни представи за кръг. (знание) Изпълнява движения в кръг според текста на 
песента към играта. (умение) Изпълнява с радост движения на Мечо по подражание на педагога в 
МПИ. (отношение) 

 

X-6 Възпри- 
емане 

Приспивни песни Знае какво е бебе. (знание) Свързва бебето с приспивна песен. (умение) Емоционално слуша 
приспивна песен. (отношение) 

 

Възпроиз- 
веждане 

Весели дрънкалки Знае какво е дрънкалка. (знание) Старае се да свири подражателно с детски музикален 
инструмент. (умение) Проявява желание за свирене. (отношение) 

 



X-7 Възпри- 
емане 

Музикална кутийка 
 

Има елементарни знания за конете. (знание) Открива веселото настроение в музиката. (умение) 
Изразява съпричастност към съдържанието в музикалната пиеса. (отношение) 

 

Музика 
и игра 

Баба Меца с малките мечета Знае за образа на Баба Меца от приказките. (знание) Изпълнява ритмични движения в редица 
под звуците на музиката в бавно темпо. (умение) Емоционално откликва на музиката за Баба Меца. 
(отно- шение) 

 

XI-8 Възпроиз- 
веждане 

Познай по гласа, стр.3 Различава пеене от говорене. (знание) Подпява на учителя. (умение) Има желание за участие в 
изпълнение на песен. (отношение) 

 

Музика и 
игра 

Влак, стр.3 Знае как се върви един зад друг. (знание) Изпълнява ритмични движения заедно с децата, хванати 
един зад друг в колона. (умение) Проявява желание за участие в музикално-подвижни игри. (отноше- 
ние) 

 

XI-9 Музика и 
игра 

Хайде да играем! Знае как се образува кръг и редица. (знание) Изпълнява ритмични движения в кръг и в редица в 
познати музикално-подвижни игри. (умение) Проявява желания за участие в МПИ. (отношение) 

 

Възпри- 
емане 

Как се казва музикалният 
инструмент? 

Има общи представи за музикалния инструмент акордеон. (знание) Различава визуално музикалния 
инструмент акордеон от други инструменти. (умение) Има интерес към начина на звукоизвличане при 
акордеона. (отношение) 

 

XI-10 Възпроиз- 
веждане 

Да запеем Знае да пее групово. (знание) Опитва се да пее самостоятелно кратка песен в съпровод на 
акордеон. (умение) Проявява желание за самостоятелно изпълнение. (отношение) 

 

Музика и 
игра 

Меца и мечетата се 
приготвят за зимата 

Знае как се движи Баба Меца и как се движат мечетата. (знание) Усъвършенства умението да 
се движи в редица един до друг на музика в бавно темпо. (умение) Емоционално свързва музиката с 

образи. (отношение) 

 

XI-11 Възпри- 
емане 

Ах, тези кукли! Знае какво е „весела“ и „тъжна“ интонация в музиката. (знание) Свързва настроението в музиката 
със заглавието на пиеса. (умение) Слуша с желание програмна музика. (отношение) 

 

Възпроиз- 
веждане 

  Идва зима! Знае да пее в група. (знание) Старае се да започва и завършва песента едновременно с 
учителката. (умение) Проявява желание за изпълнение на песен. (отношение) 

 

XII-12 Възпри- 
емане 

МПИ „Малките джуджета“ 1 
 

Знае за джуджетата от приказките. (знание) Изслушва от началото до края песента към МПИ. 
(умение) Проявява предпочитания към музикални произведения. (отношение) 

 

Музика 
и игра 

МПИ „Малките джуджета“ 2 Познава музиката към МПИ „Малките джуджета“. (знание) Изпълнява ритмични движения на музика 
в кръг и в редица. (умение) Старае се да съгласува своето изпълнение с това на връстниците си. 
(отношение) 

 



XII-13 Музика и 
игра 
 

МПИ „Дядовата ръкавичка, 
стр.4 

Знае приказката „Дядовата ръкавичка“. (знание) Свързва музиката с образите от музикално- 
подвижната игра. (умение) Старае се да съгласува своето изпълнение с това на връстниците си. (отно- 
шение) 

 

Възпроиз- 
веждане 

Подаръци от Дядо Коледа, 
стр.5 

Знае да пее самостоятелно до две кратки песни. (знание) Старае се да започва и завършва песента 
заедно с връстниците си. (умение) Има желание за пеене. (отношение) 

 

XII-14 Възпроиз- 
веждане 
 

Дядо Коледа пристига 
 

Има общи представи за празник. (знание) Изпълнява учени песни и музикално-подвижни игри. 
(умение) Проявява желание за участие в празник за Дядо Коледа. (отношение) 

 

Музика и 
игра 

Весели игри Има общи представи за кръг и редица. (знание) Изпълнява ритмични движения в кръг и в редица в 
музикално-подвижни игри. (умение) Участва с желание в музикални игри с връстниците си. (отношение) 

 

XII-15 Възпри- 
емане 

 

Музикални инструменти, 
стр.6 

Има общи представи за музикалния инструмент акордеон. (знание) Разпознава визуално 
музикалния инструмент акордеон. (умение) Емоционално реагира при слушане на музика от познат 
музикален инструмент. (отношение) 

 

Възпри- 
емане 

Празнично настроение, стр.6 Знае какво е песен. (знание) Изслушва от началото до края песента. (умение) Проявява 
предпочитания към песни. (отношение) 

 

I-16 Музика и 
игра 

Да тропнем хорце 
 

Знае как да се хване за ръце в кръг. (знание) Изпълнява ритмични движения в кръг. (умение) 
Проявява желание за участие в български народни танци. (отношение) 

 

Възпри- 
емане 

Зима Заслушва се в музиката. (знание) Старае се да разбере за какво разказва музиката. (умение) 
Емоционално реагира при слушане на музика. (отношение) 

 

I-17 Музика и 
игра 

 

Зимна радост, стр.7 Познава музиката, на която ще изпълнява ритмични движения в редица. (знание) Изпълнява 
подражателно ритмични движения с ръце и със звънче в редица един до друг. (умение) Проявява 
желание за участие в занимателни игри. (oтношение) 

 

Възпри- 
емане 

Тъпан бие…, стр.7 Има общи представи за ударния музикален инструмент тъпан. (знание) Разпознава визуално 
музикалния инструмент тъпан. (умение) Проявява интерес към музикалния инструмент. (отношение) 

 

I-18 Музика и 
игра 

Зимни игри Знае за веселите снежни игри от книжките. (знание) Изпълнява движения, изразяващи зимни игри 
– замерване със снежни топки, правене на снежен човек, дърпане с шейни и пързаляне и т.н. (умение) 
Опитва се да импровизира движения. (отношение) 

 

Възпроиз- 
веждане 

Народна музика       Знае как се разучава песен. (знание) Старае се да започва и завършва песента заедно със своите 
връстници. (умение) Оформя свой любим репертоар. (отношение) 

 

I-19 Възпри- 
емане 

Хоро се вие , стр.8 
 

Има общи представи за хоро. (знание) Различава народна от маршова музика. (умение) Емоционално 
реагира при слушане на народна музика. (отношение) 

 

Възпроиз- 
веждане 

Марш, стр.8 Знае да марширува. (знание) Марширува на подходяща музика. (умение) Марширува с 
удоволствие. (oтношение) 

 



II-20 Възпри- 
емане 

 

Приспивна песен Има изградени най-общи представи за приспивна песен. (знание) Свързва бързината (темпото)     
с характера на музиката. (умение) Проявява емоционалност при възприемане на музикалното 
произведение. (отношение) 

 

Възпроиз- 
веждане 

Позна ли песента? Има общи представи за собствено изпълнение на песен. (знание) Пее според собствените си 
възможности до две кратки песни. (умение) Проявява желание за самостоятелна певческа изява. (от- 
ношение) 

 

II-21 Възпри- 
емане 

Да чуем, стр.9 
 

Има първоначални представи за маршова музика. (знание) Разпознава музика, на която може да 
марширува. (умение) Проявява предпочитания към музикални произведения. (отношение) 

 

Възпри- 
емане 

Кой музикалeн инструмент 
познаваш? , стр.9 

Има представи за музикалните инструменти акордеон и тъпан. (знание) Разпознава визуално 
музикалните инструменти акордеон и тъпан. (умение) Слуша изпълнение на познати музикални 
инструменти. (отношение) 

 

II-22 Музика и 
игра 

Най обичам да играя 1, 
стр.10 

Знае какво е кръг. (знание) Изпълняват ритмични движения в кръг хванати за ръце и един зад друг. 
(умение) Има предпочитание към музикални игри. 

 

Възпроиз- 
веждане 

Мартенички, стр.10 Има изградена представа за пеене без крясък. (знание) Пее без напрежение и в синхрон със своите 
връстници. (умение) Стреми се да научи песента. (отношение) 

 

II-23 Музика и 
игра 

Танц за мама 1 
 

Има представа за движения по двойки. (знание) Старателно изпълнява движения по двойки в 
танца. (умение) Проявява емоционалност при участието в танца. (отношение) 

 

Възпри- 
емане 

Музикални гатанки Има представа за музикалния инструмент акордеон. (знание) Разпознава акордеона визуално от 
посочени два музикални инструмента. (умение) Емоционално реагира на музиката. (отношение) 

 

III-24 Възпри- 
емане 

Баба Марта         Знае да пее. (знание) Пресъздава характера на песента в своето изпълнение. (умение) 
Емоционално пее. (отношение) 

 

Възпроиз- 
веждане 

Свиря с мама      Знае да свири с детски музикални инструменти с неопределена височина на тона. (знание) 
Изпълнява подражателни ритмични движения с музикални инструменти с неопределена височина на 
тона в кръг. (умение) Обича да свири с детски музикални инструменти с неопределена височина на 
тона. (отношение) 

 

III-25 Музика и 
игра 

Танц за мама 2 
 

Знае какво е танц по двойки. (знание) Изпълнява повтарящи се ритмични фигури в танца по 
двойки. (умение) Танцува с умиление за мама. (oтношение) 

 

Музика и 
игра 

МПИ „Нашият Мечо“ Има формирани представи за ритмични движения в кръг, редица и колона. (знание) 
Усъвършенства умението да се движи организирано в кръг, редица и колона, т.е. ориентира се в 
пространството. (умение) Съобразява се с движенията на връстнците си. (oтношение) 

 



III-26 Възпри- 
емане  

Иде пролет!  Има общи представи за пролетта като сезон. (знание) Свързва образно пролетта със звучащата 
музика. (умение) Усеща настроението в музиката. (отношение) 

 

Възпри- 
емане 

Пролет в гората! Има представи за гората и свързаните с нея звуци. (знание)Различава звука на птиците. (умение) 
Проявява интерес и участва в реализиране на звукова картина. (отношение) 

 

III-27 Възпроиз- 
веждане 

Песни за цветя, стр.11 Има представи за изпълнение на песен – индивидуално и групово. (знание) Пее до две кратки 
песни за цветя. (умение) Има свой репертоар от любими песни. (отношение) 

 

Музика и 
игра 

Най обичам да играя 2, 
стр.11 

Знае какво е редица. (знание) Изпълнява ритмични движения в редица. (умение) Има 
предпочитание към музикални игри. (отношение) 

 

III-28 Възпроиз- 
веждане 

МПИ „Кутийка с песни“, 
стр.12 

Има представа за индивидуално и групово изпълнение на песни. (знание) Пее до три научени 
песни. (умение) Проявява желание за индивидуално изпълнение. 

 

Възпри- 
емане 

Музиканти, стр.12 Има общи представи за музикални инструменти. (знание) Различава визуално музикалните 
инструменти акордеон и тъпан. (умение) С интерес слуша музика в изпълнение на познати музикални 
инструменти. (отношение) 

 

IV-29 Възпри- 
емане 

Слушам музика Има изградени навици за слушане на музика. (знание) Разпознава музикалните произведения по 
илюстрации. (умение) Съпреживява музикалния образ. (отношение) 

 

Музика 
и игра 

Весели подвижни игри Има конкретни представи за движение в кръг и редица. (знание) Изпълнява ритмични движения в 
кръг и редица. (умение) Участва с желание в музикално-подвижни игри. (отношение) 

 

IV-30 Възпроиз- 
веждане 

Български народни песни Знае български народни песни. (знание) Старае се да изпълнява народните песни по подражание 
на педагога. (умение) Емоционално реагира при слушане на народна музика. (отношение) 

 

Възпри- 
емане 

Пролетно настроение Има конкретни представи за пеене в група. (знание) Старае се да пее в ансамбъл със своите 
връстници. (умение) Изпълнява песните с желание. (отношение) 

 

IV-31 Възпроиз- 
веждане 

Песни за пролетта, стр.13 
 

Има изградени най-общи представи за пеене в група. (знание) Пее до две-три кратки песни. 
(умение) Емоционално реагира на съдържанието и на настроението на песните. (отношение) 

 

Музика и 
игра 

Шарени яйца, стр.13 Има представа от играчки, които издават звук – дървени яйца. (знание) Изпълнява ритмични 
движения с дървени яйца в редица. (умение) Изпитва удоволствие от участие в музикални дейности. 
(отношение) 

 

IV-32 Музика и 
игра 

Куклите маршируват Знае да марширува. (знание) Изпълнява ритмични движения с кукли на маршова песен. (умение) 
Изпълнява указанията на учителя. (отношение) 

 

Възпроиз- 
веждане 

На улицата Има конкретни представи за самостоятелно и групово изпълнение на песен. (знание) 
Пресъздава характера на песента при солово изпълнение. (умение) Пее с желание. (отношение) 

 



V-33 Музика и 
игра 

Кубчета Има представа от играчки, които издават звук. (знание) Изпълнява ритмични движения с кубчета в 
кръг. (умение) Изпитва удоволствие от участие в музикални дейности. (отношение) 

 

Възпроиз- 
веждане 

МПИ „Дядовата ръкавичка“ Познава детски музикални инструменти. (знание) Озвучава героите от приказката с познати детски 
музикални инструменти. (умение) Проявява предпочитания към музикални дейности. (отношение) 

 

V-34 Музика и 
игра 

 

Музикални игри Знае да изпълнява движения в кръг и редица. (знание) Изпълняват ритмични движения в кръг и 
в редица – хванати за ръце и един зад друг. (умение) Проявява желание за участие в различни игри. 
(отношение) 

 

Музика и 
игра 

Аз марширувам! Има представа за марш. (знание) Марширува на подходяща маршова музика. (умение) Реагира 
емоционално на музиката. (отношение) 

 

V-35  Проследяване 
постиженията на 
децата, стр.14 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

 Проследяване 
постиженията на 
децата, стр.14 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

V-36  Проследяване 
постиженията на 
децата, стр.15 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

 Проследяване 
постиженията на 
децата, стр.16 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

Методи и похвати за проследяване на постиженията: обучаващи и игрови ситуации; наблюдение; диалог; индивидуална работа; 

ПИ; ДИ. 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 – 4 ГОДИШНИ)  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ“ 

 

Мес. 

седм. 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ТЕМА ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАБЕЛЕЖКА 

IX-1 КМ Спомени от лятото, стр. 1 
(проследяване на постиже- 
нията) 

 
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

IX-2 ОМСС Пъстър папагал, стр. 1 
(проследяване на постиже- 
нията) 

 
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

X-3 ОМСС 
КМ 

Това съм аз, стр. 2 Промушва конци и прежда през отвор. Възпроизвежда показана от учителя последователност за 
създаване на модел. Включва изработени играчки в игрови дейности. 

 

X-4 Техника 
ГИ 

Моето работно място, 
стр. 2 

Различава инструменти, които използва в своята дейност – четка, молив и др. Има представа за 
изискванията за безопасност и чистота. 

 

X-5 ГИ, КМ 
(ПС) 
БДП 

С мама и татко на разходка, 
стр. 3 

Приема сътрудничество с деца и възрастни. Сгъва и залепва с помощта на учителя елементи за 
създаването на модел. Различава кое се движи и кое не се движи на пътя. Придвижва се за ръка с 
възрастните, когато се разхожда по улицата. Определя разстоянието до възрастния – близо и далече. 
Разпознава участници в движението. Научава къде и как се движат по улицата колите и пешеходците. 

 

X-6 Техника 
ОМСС 
ГИ 

Подреждам играчките си, 
стр. 3 

Има представа за играчките – модели на отделни превозни и товарни средства. Лепи хартиени 
елементи върху лист. Има представа за изискванията за безопасност и чистота. 

 

X-7 ОМСС 
КМ 

Плодове, стр. 4 Има представа за хартия и природни материали. Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя 
елементи за създаването на модел. 

 

XI-8 ОМСС 
КМ 

Зеленчуци, стр. 4 Има представа за хартия и природни материали. Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя 
елементи за създаването на модел. 

 

XI-9 ГИ 
ОМСС 

Под дъжда, стр. 5 Има представа за видовете дрехи, за тяхното предназначение и подреждане. Има представа за 
изискванията за безопасност и чистота. Има представа за хартия и природни материали. 

 

XI-10 ОМСС 
ГИ, КМ 

Есенни листа, стр. 6 Има представа за хартия и природни материали. Има представа за изискванията за безопасност и 
чистота. Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел. 

 

XI-11 ГИ, КМ Животните в гората, 
стр. 7 

Има представа за изискванията за безопасност и чистота. Включва изработени играчки в игрови 
дейности. 

 



XII-12 Техника 
КМ 
(ПС) 
БДП 

Моите играчки, стр. 8 Има представа за играчки – модели на отделни превозни и товарни средства. Сгъва и залепва с 
помощта на учителя елементи за създаването на модел. Формира сензорни усещания и възприятия за 
звук и цвят. Вслушва се в различни звуци и ги определя по сила. Разпознава цветовете на светофара 
– червен, жълт и зелен. Знае наименованията на някои превозни средства и се ориентира в техните 
части. Знае мястото си в автомобила и назовава предпазни средства, които използват децата. Знае 
предназначението на предпазните средства при пътуване в автомобил. Разбира, че в превозното 
средство трябва да се спазват правила. Спазва норми на безопасно поведение, когато пътува в 
автомобил. 

 

XII-13 ГИ 
КМ 

На пързалката, стр. 9 Има представа за видовете дрехи, за тяхното предназначение и подреждане. Има представа за 
изискванията за безопасност и чистота. Възпроизвежда показана от учителя последователност за 
създаване на модел. 

 

XII-14 ГИ 
КМ 

Кой какво прави в детската 
градина, стр. 9 

Има представа за видовете дрехи, за тяхното предназначение и подреждане. Има представа за 
изискванията за безопасност и чистота. Възпроизвежда показана от учителя последователност за 
създаване на модел. 

 

XII-15 ГИ 
КМ 

Да украсим елхата, стр. 10 Приема сътрудничество с деца и възрастни. Включва изработени играчки в игрови дейности.  

I-16 ГИ 
ОМСС 

За празничната трапеза, 
стр. 10 

Приема сътрудничество с деца и възрастни. Къса хартия на ленти.  

I-17 КМ 
ГИ 

Котето и кучето – приятели, 
стр. 11 

Сгъва и залепва с помощта на учителя елементи за създаването на модел. Приема 
сътрудничество с деца и възрастни. 

 

I-18 КМ 
ОМСС 
ГИ 

Снежен човек, стр. 11 Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел. Има представа 
за хартия и природни материали. Има представа за видовете дрехи, за тяхното предназначение и 
подреждане. 

 

I-19 ГИ 
КМ 

За да съм чист и здрав, 
стр. 12 

Има представа за изискванията за безопасност и чистота. Облича се и се съблича с помощта на 
възрастен. Включва изработени играчки в игрови дейности. 

 

II-20 Техника 
ГИ 

Салфетка, стр. 13 Различава инструменти, които използва в своята дейност – четка, молив, прибори за хранене и др. 
Подрежда прибори и салфетка за хранене по указания. Има представа за изискванията за безопасност 
и чистота. 

 

II-21 ГИ 
КМ 

Рожден ден, стр. 14 Приема сътрудничество с деца и възрастни. Подрежда прибори и салфетка за хранене по 
указания. Сгъва и залепва с помощта на учителя елементи за създаването на модел. 

 

II-22 ГИ 
КМ 

Правилно – неправилно, 
стр. 14 

Приема сътрудничество с деца и възрастни. Сгъва и залепва с помощта на учителя елементи за 
създаването на модел. Включва изработени играчки в игрови дейности. 

 

II-23 ОМСС 
КМ, ГИ 

Баба Марта, стр. 15 Промушва конци и прежда през отвор. Възпроизвежда показана от учителя последователност за 
създаване на модел. Приема сътрудничество с деца и възрастни. 

 

III-24 ОМСС Празнична заря, стр. 15 Къса хартия на ленти. Лепи хартиени ленти върху лист.  

III-25 КМ 
ОМСС 

Цветя за мама, стр. 16 Сгъва и залепва с помощта на учителя елементи за създаването на модел. Има представа за 
хартия и природни материали. 

 

III-26 ГИ 
ОМСС 

Кокошка с пиленца, 
стр. 17 

Има представа за изискванията за безопасност и чистота. Сгъва и залепва с помощта на учителя 
елементи за създаването на модел. 

 



III-27 ОМСС 
КМ 

Кой си носи къщичката?, 
стр. 18 

Къса хартия на ленти. Лепи хартиени ленти върху лист. Възпроизвежда показана от учителя 
последователност за създаване на модел. 

 

III-28 ОМСС 
КМ 

Какво е това?, стр. 19 Сгъва и залепва с помощта на учителя елементи за създаването на модел. Възпроизвежда 
показана от учителя последователност за създаване на модел. Включва изработени играчки в игрови 
дейности. 

 

IV-29 КМ 
ОМСС 

Великден, стр. 20 Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел. Включва изработени 
играчки в игрови дейности. Има представа за хартия и природни материали. 

 

IV-30 КМ Пролетта е вече тук, 
стр. 20 

Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел. Сгъва, залепва и 
нанизва с помощта на учителя елементи за създаването на модел. 

 

IV-31 ОМСС 
ГИ, КМ 

Радостно или тъжно?, стр. 21 Има представа за хартия и природни материали. Приема сътрудничество с деца и възрастни. 
Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване на модел. 

 

IV-32 Техника 
ГИ 
(ПС) 
БДП 

Пътувам с мама и татко, 
стр. 21 

Има представа за играчки – модели на отделни превозни и товарни средства. Има представа за 
изискванията за безопасност и чистота. Има представа за сградите и пътя пред дома си. Ориентира 
се по сградите и пътя пред дома си. Разпознава участници в движението. Различава кое се движи и 
кое не се движи на пътя. Определя подвижни и неподвижни елементи. Знае наименованията на някои 
превозни средства и се ориентира в техните части. 

 

V-33 ГИ 
ОМСС 

Слънчогледи, стр. 22 Приема сътрудничество с деца и възрастни. Има представа за хартия и природни материали. 
Сгъва и залепва с помощта на учителя елементи за създаването на модел. 

 

V-34 ГИ Весели игри, стр. 22 Има представа за изискванията за безопасност и чистота. Приема сътрудничество с деца и 
възрастни. 

 

V-35 КМ В очакване на лятото, 
стр. 23 
(проследяване на 
постиженията) 

 
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

V-36 ОМСС Сред природата, стр. 24 
(проследяване на постиже- 
нията) 

 
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

Методи и похвати за проследяване на постиженията: обучаващи и игрови ситуации; наблюдение; диалог; индивидуална работа; 

ПИ; ДИ. 



ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 – 4 ГОДИШНИ)  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА“ 

 

Мес. 

седм. 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ТЕМА ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗАБЕЛЕЖКА 

IX-1  Проследяване постиженията 
на децата УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

Проследяване постиженията 
на децата 
 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

Проследяване постиженията 
на децата УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

IX-2  Проследяване постиженията 
на децата УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

Проследяване постиженията 
на децата 
 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

Проследяване постиженията 
на децата УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

X-3 ЕПДД Ходене, бягане Има представа за самостоятелно и организирано ходене в група и бягане със и без водач от и 
към определени ориентири. Ходи с еднопосочни и подражателни двигателни действия, като следва 
учителя. Бяга в различни посоки. Проявява интерес към организирано ходене и бягане. Игри: „На 
разходка“, „Догони ме“, „Ела при мен“. 

 

ИДД Игри с ходене, бягане Изпълнява естествено приложни движения в игри. Изразява емоционална удовлетвореност от 
двигателната дейност при изпълнение на упражнения и игри по избор според условията. 

 

ЕПДД Бягане, ходене Има представа за бягане, редувано с ходене. Бяга в различни посоки. Ходи самостоятелно и 
организирано в група и бяга със и без водач от и към определени ориентири до определена цел. 
Проявява положително отношение към двигателната активност. Игри: „На разходка в гората“, 
„Догони ме“, „Елате при мен“, „Влак“. 

 



X-4 ЕПДД 

 
 

 

Ходене между начертани 
линии, бягане 

Има представа за ходене между начертани линии на разстояние 20 – 25 см. Затвърдява ходене 
в колона след учителя с изправителни упражнения самостоятелно и организирано в група, със и без 
водач, от и към предварително определени ориентири и посоки. Затвърдява бягане в различни посоки. 
Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Игри: „Мини по мостчето“, 
„Гоненица“, „Влак“. 

 

ЕПДД 
 

Подскачане с два крака на 
място и с придвижване 
 

Има представа за подскачане с два крака на място и с придвижване. Ходи между начертани 
линии на разстояние 20 – 25 см, ходи с малки и големи крачки след учителя. Редува бягане с ходене. 
Проявява позитивно отношение към движенията. Игри: „По мостчето“, „Зайчета“, „Догони балончето“, 
Трамвай“. 

 

ИДД Ходене, подскачане, 
бягане 

Съчетава и прилага в подвижни игри естествено приложните движения: ходи с различен ритъм, 
с малки и големи крачки под такта на барабанче, подскача на място с два крака, бяга на малки групи. 

Проявява двигателна активност в игровата дейност. Движи се и играе безопасно в групата, в 
салона и на площадката. Игри: „По мостчето“, „Цветни автомобили“, „Влак“, „Ходи под такта“. 

 

X-5 ЕПДД Бягане в коридор до 
определена цел 
 

 

Има представа за бягане в коридор – начертани линии на разстояние 20 – 25 см, до определена 
цел. Ходи с малки и големи крачки след учителя с изправителни упражнения. Подскача с два крака 
на място и с придвижване. Затвърдява бягане, редувано с ходене. Проявява стремеж за включване в 
двигателни действия. Игри: „Донеси предмета“, „Веселата пеперуда“, „Трамвай“. 

 

   ИДД 
 

Ходене по дъска, 
разпръснато бягане 

Усъвършенства и прилага в игрова обстановка ходене в колона по един по дъска, бягане с 
развиване на бързина. Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Игри: 
„Хвърли на Мечо“, „Догони ме“, „Влак“. 

 

 ЕПДД Бягане към ориентир Има представа за бягане към ориентир. Бяга в коридор – начертани линии на разстояние 20 – 25 
см, до определена цел. Ходи с малки и големи крачки след учителя с изправителни упражнения. 
Проявява интерес към разновидностите на ходене и бягане. Игри: „Елате при мен“, „Догони топките“, 

„Влак“.  

 

X-6 ЕПДД 

 
 

 

Подскачане с два крака на 
място и с придвижване 

Има представа за подскачане с два крака на място и в движение, за групово бягане и ходене 
с изправителни упражнения. Затвърдяване: подскача с два крака на място; ходи на пръсти, пети и 
назад с изправителни упражнения с различни положения и движения на ръцете; бяга в коридор до 
определена цел. Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност и желание 
да ходи по различни начини. Игри: „Трамвай“, „Моя весела звънлива топка“, „Върви направо“. 

 

ИДД Подскачане, търкаляне на 
топка, ходене 

Прилага в игри естествено приложни движения: подскача с два крака на място, търкаля 
голяма гумена топка към цел на разстояние 1,5 – 2 м, ходи в колона с различни движения на 
ръцете. Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност и двигателна 
активност. Движи се и играе безопасно в групата, в салона и на площадката. Игри: „Моя весела 
звънлива топка“, „Търколи на Мечо“, „Елате при мен“. 

 



 ЕПДД Ходене, подскачане, бягане Усъвършенства и прилага в игри: ходи в колона и кръг, между две линии, начертани на разстояние 
20 – 25 см.;подскача с два крака на място и с придвижване;бяга в различни посоки. Проявява интерес 
към разучаваните двигателни действия, желае да ходи по различен начин. Игри: „По мостчето“, 
„Зайчета“, „Хвани пеперудата“, „Трамвай“. 

 

X-7 ЕПДД 

 

Скачане на дължина от 
място 

Има представа за скачане на дължина от място. Ходи в колона по ограничена площ (две линии на 
ширина 20 – 25 см). Подскача с два крака на място и с придвижване напред. Проявява емоционална 
удовлетвореност и стремеж за включване в двигателна активност. Движи се и играе безопасно в 
групата, в салона и на площадката. Игри: „На гости в горската детска градина“, „Зайчета“, „Пренеси 
торбичката на Мечо“, „Трамвай“. 

 

ИДД 
 

  Хвърляне, ходене 
 

Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри: хвърля в хоризонтална цел с лява 
и с дясна ръка. Ходи в колона по един по ограничена площ (дъска на земята). Проявява двигателна 
активност и емоционална удовлетвореност от извършваните двигателни действия. Игри: „Хвърли на 
Мечо“, „Мини по мостчето“, „Догони ме“, „Влак“. 

 

ЕПДД Бягане, редувано с 
ходене 

Има представа за разновидностите при бягане. Скача на дължина от място с два крака. Ходи в 
колона по един с изпълнение на изправителни упражнения. Ходи с големи и малки крачки, на пръсти, 
пети и назад с различни положения и движения на ръцете. Подскача с два крака на място. Проявява 
желание за игра в групата, в салона и на площадката. Игри: „Цветни автомобили“, „Моя весела 
звънлива топка“, „Влак“. 

 

XI-8 ЕПДД 

 

 

Лазене от коленна опора Има представа за лазене от коленна опора от и към предварително определени ориентири. Ходи 
ритмично – с пляскане на ръце и потропване с крака, и бяга в различни посоки. Скача на дължина 
от място с два крака. Проявява стремеж за включване в двигателна дейност. Игри: „Куче“, „Къде се 
звъни“. 

 

ИДД Търкаляне, подскачане, 
лазене 

Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри: търкаля голяма гумена топка между 
деца; подскача с два крака на място; лази от коленна опора. Проявява емоционална удовлетвореност 
от игровата двигателна активност. Игри: „Влак“, „Палави мишлета“, „Търколи по-далече“. 

 

ЕПДД Търкаляне от долу на плътна 
топка 1 кг с две ръце 

Има представа за търкаляне от долу на плътна топка 1 кг с две ръце. Лази от коленна опора от и 
към предварително определени ориентири. Ходи с големи и малки крачки, на пръсти, пети и назад с 
различни положения и движения на ръцете. Проявява интерес към разновидностите на ходене и 
стремеж за включване в двигателни действия. Игри: „Търколи на мен, а аз – на теб“, „Мишлета“. 

 

XI-9 ЕПДД Ходене, търкаляне Има представа за разновидностите на ходене. Търкаля плътна топка 1 кг (между две деца). Бяга 
и ходи по различен начин в комбинация. Лази от коленна опора от и към предварително определени 
ориентири. Проявява емоционална удовлетвореност от извършваната двигателна активност. Игри: 
„Търколи на мен, а аз – на теб“, „Квачка и пиленца“, „Влак“. 

 



 ИДД Лазене, търкаляне, подскоци Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри: лази от коленна опора в права 
посока; търкаля топка по двойки; разпръснато бяга. Проявява двигателна активност и емоционална 
удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Движи се и играе безопасно в групата, в салона и на 
площадката. Игри: „Трамвай“, „На теб, на мен“, „Куче“, „Ходи, ходи Баба Меца“. 

 

ЕПДД Хвърляне, бягане, търкаляне Има представа за хвърляне на гумена топка с една и с две ръце свободно и към цел между две 
деца в кръг. Бяга групово. Търкаля плътна топка 1 кг (между две деца). Лази от коленна опора от и към 
предварително определени ориентири. Проявява двигателна активност и емоционална 
удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Игри: „Догони бръмбарчето“, „Ходи, ходи Баба Меца“. 

 

XI-10 ЕПДД Лазене, хвърляне, скачане Има представа за свободно лазене в права посока и на зигзаг. Хвърля гумена топка с една и с две 
ръце свободно и към цел, между две деца в кръг. Скача на дължина от място. Проявява двигателна 
активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Игри: „Сивият вълк“, 
„Хвърли по-далече“, „Вълшебната топка“. 

 

ИДД 
 

Лазене, търкаляне, подскоци 
 

Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри: лази от коленна опора; търкаля 
топка с две ръце в права посока на разстояние 1,5 – 2 м; придвижва се с опорни подскоци с два крака 
напред. Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна 
дейност. Игри: „Палави мишлета“, „Търколи по-далече“, „Веселите врабчета“. 

 

ЕПДД Търкаляне, скачане, лазене Има представа за търкаляне, скачане, лазене. Усъвършенства естествено приложните упражнения: 
търкаля от долу топка 1 кг с две ръце към друго дете; скача на дължина от място; лази от коленна опора 
към ориентири. Движи се и играе безопасно в групата, в салона и на площадката. Проявява стремеж за 
включване в двигателни действия. Игри: „На теб, на мен“, „Куче“, „Откъде се звъни“. 

 

XI-11 ЕПДД 
 

Скачане, лазене, търкаляне Има представа за скачане в дълбочина – от високо на ниско. Лази в права посока и на зигзаг. 
Търкаля гумена топка с една и с две ръце свободно и към цел, между деца в кръг. Проявява интерес 
към двигателна дейност с организиран характер. Игри: „Сивият вълк“, „По таз пътечка“, „Куче“. 

 

ИДД 
 

Търкаляне, подскачане, 
лазене 
 

Прилага изучените двигателни действия в игри: търкаля с две ръце голяма гумена топка между 
две деца на разстояние 1,5 – 2 м; подскача с два крака на място; лази от коленна опора. Проявява 
познавателна и емоционална активност към извършваните двигателни действия. Движи се и играе 
безопасно в групата, в салона и на площадката. Игри: „Влак“, „На тебе, на мене“, „На разходка“, „Деца и 
агънца“, „Петленца“. 

 

ЕПДД Хвърляне на гумена топка       Има представа за хвърляне на гумена топка с една и две ръце свободно и към цел, между две деца. 
Скача в дълбочина – от високо на ниско. Лази в права посока и на зигзаг. Проявява емоционална 
удовлетвореност от извършваните двигателни действия. Игри: „Хвърли по-далече“, „Да наберем цветя“, 
„На тебе, на мене“. 

 



XII-12 ЕПДД 
 

Ходене, лазене, подскачане Усъвършенства и прилага в игри: бяга и ходи – разновидности; лази от коленна опора към 
ориентири; подскача с два крака на място и с придвижване напред. Проявява стремеж за включване в 
двигателни действия и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Игри: „Палави 
мишлета“, „Катерички“, „Петел“. 

 

ИДД 
 

Търкаляне, ходене, бягане 
 

Прави връзка между усвоените естествено приложни движения и ги прилага в игрова двигателна 
дейност: ходи с малки и големи крачки, на пръсти и пети с различни положения на ръцете към 
ориентир; търкаля топка от клек с две ръце между предмети на разстояние 1 – 1,5 м. Проявява 
емоционална удовлетвореност от извършваните двигателни действия. Движи се и играе безопасно в 
групата, в салона и на площадката. Игри: „Влак“, „Търколи топката на Мечо“, „Върви направо“, „Куче“, 
„Топка в кръг“. 

 

ЕПДД Търкаляне, скачане, бягане Има представа за търкаляне на гумена топка в цел и между деца. Скача в дълбочина от високо на 
ниско. Търкаля гумена топка с една и с две ръце в цел и между деца. Ходи и бяга ритмично по зададен 
ритъм с торбичка в ръце към ориентир. Скача в дълбочина от високо на ниско. Проявява познавателна 
активност към извършваните двигателни действия. Игри: „На тебе, на мене“, „Палави мишлета“, 

„Търколи на учителя“. 

 

XII-13 ЕПДД Хвърляне, лазене, бягане Има представа за хвърляне на гумена топка с една и с две ръце свободно и към цел. Лази в права 
посока и на зигзаг. Ходи в колона след учителя. Бяга разпръснато. Проявява радост от извършваните 
двигателни дейности. Игри: „Кой ще хвърли по-далече“, „Намери водача си“, „Врабчета и котка“. 

 

ЕПДД 
 

Лазене и провиране, 
търкаляне, ходене 
 

Има представа за лазене и провиране. Лази от коленна опора и се провира под въже. Търкаля 
гумена топка средна големина с лява и с дясна ръка към цел на разстояние 1,5 – 2 м. Ходи с големи и 
малки крачки, на пръсти и пети с различно положение на ръцете и бяга в различни посоки. Проявява 
емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Игри: „Пренеси ринга“, „Търколи по- 
далече“. 

 

ИДД Търкаляне, лазене, бягане Изпълнява естествено приложни движения в подвижни игри: търкаля топка от клек с две ръце; лази 
от коленна опора в коридор; бяга в права посока и разпръснато. Изразява емоционална удовлетвореност 
от двигателната дейност. Движи се и играе безопасно в групата, в салона и на площадката. Игри: „Влак“, 

„Търколи през вратата“, „Деца и агънца“, „Снежинки“, „По таз пътечка равна“. 

 

XII-14 ЕПДД 

 

Лазене, бягане, ходене Има представа за разновидностите на ходене, лазене от коленна опора, бягане в коридор до 
определена цел. Ходи с различни положения на ръцете на пръсти, пети и назад. Лази от коленна 
опора в права посока и на зигзаг. Бяга в коридор до определена цел. Проявява стремеж за включване 
в двигателни действия. Игри: „На полянката“, „Деца и агънца“, „Нахрани Зайко“. 

 

ЕПДД Скачане, лазене, търкаляне Има представа за скачане, лазене, търкаляне и ги прилага в игри. Скача в дълбочина – от високо 
на ниско. Лази от коленна опора в права посока и се провира под въже. Търкаля гумена топка с лява 
и с дясна ръка свободно и към цел. Изразява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност 
при изпълнение на упражнения и игри. Игри: „Куче“, „Петел“. Нахрани Зайко“. 

 



 СПДД Игри с топка, спускане с 
шейни, тротинетка, колело 

Изпълнява дейности от различни спортове с естествено приложен и оздравителен характер (спус- 
кане с шейни, тротинетка или колело, туристическо ходене, катерене). Проявява интерес към елементи 
от различни спортове. 

 

XII-15 ЕПДД 

 

Търкаляне, лазене, скачане Има представа за търкаляне на плътна топка. Търкаля от долу плътна топка 1 кг с две ръце. 
Лази от коленна опора към определен ориентир. Скача на дължина от място. Проявява радост от 
извършваните двигателни дейности. Игри: „Куче“, „Петел“, Нахрани Зайко“. 

 

ИДД 
 

Ходене, бягане, търкаляне 
на топка 
 

Осъществява връзка между усвоените естествено приложни движения и ги прилага в подвижни 
игри: ходи, бяга, търкаля топка с две ръце към цел. Проявява двигателна активност и емоционална 
удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Игри: „Влак“, „Пренеси ринга“, „На тебе, на мене“, 
„Догони топката“. 

 

ЕПДД Скачане, лазене, хвърляне Има представа за връзката между изучени двигателни действия и ги прилага в игри. Скача в 
дълбочина – от високо на ниско. Лази в права посока и на зигзаг със заобикаляне на кегли. Хвърля 
топка в цел с една ръка от долу. Проявява интерес към разновидностите на бягане и ходене. Игри: 

„Догони топките“, „Нашата колона“, Пренеси ринга“. 

 

I-16 ЕПДД Катерене, подскоци, 
търкаляне 

Има представа за катерене по наклонена стълба. Подскача с два крака на място и с придвижване 
напред. Търкаля от долу плътна топка 1 кг с две ръце. Изпитва удоволствие и радост от извършваните 
двигателни действия. Игри: „Догони топката“, „Деца и агънца“, „Пеперуди“. 

 

ИДД 
 

Търкаляне, лазене, бягане 
 

Прави връзка между усвоените естествено приложни движения и ги прилага в подвижни игри: 
търкаля топка с две ръце към цел; лази от коленна опора в ограничено пространство; бяга в права 
посока към ориентир и разпръснато. Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна 
дейност. Игри: „Трамвай“, „Търколи през вратата“, „Деца и агънца“, „Листа и вятър“, „По таз пътечка“. 

 

ЕПДД Хвърляне, 
катерене, бягане 

Има представа за хвърляне от долу на плътна топка 1 кг с две ръце. Катери се по наклонена 
стълба. Подскача с два крака с придвижване в различни посоки. Бяга в права посока и разпръснато. 
Проявява радост и интерес към включване в двигателни действия. Игри: „Котка и мишка“, „Догони ме“, 
музикално-подвижна игра. 

 

I-17 ЕПДД 

 

Лазене и провиране, 
хвърляне, бягане 
 

Има представа за лазене от коленна опора с провиране под въже с височина 0,50 м. Лази с торбичка 
на гърба в коридор с дължина 2 м. Хвърля от долу плътна топка 1 кг с две ръце. Бяга в коридор. Проявява 
стремеж за включване в двигателни действия. Игри: „Цветни къщички“, „Деца и петел“, „Пренеси ринга“. 

 

ЕПДД 
 

Катерене, подскоци, 
търкаляне 
 

Има представа за катерене по наклонена стълба. Подскача с два крака и се придвижва напред. 
Търкаля от долу плътна топка 1 кг с две ръце. Бяга разпръснато. Проявява емоционална удовлетвореност 
от извършваните двигателни действия. Игри: „Врабчета и котка“, „Търколи на мен“, „Снежинки“. 

ИДД Катерене, скачане Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри. Катери се и слиза по вертикална стълба 
(катерушка), скача от високо на ниско. Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност 
от игровата двигателна дейност. Игри: „Кой пръв ще достигне котето“, „Котенца и деца“, „Куче“, „Петел“. 



I-18 ЕПДД Катерене, бягане, хвърляне 

 

Има представа за катерене по вертикална стълба (катерушка) със стъпване с два крака на всеки 
напречник. Хвърля от долу плътна топка 1 кг с две ръце. Редува бягане с ходене. Проявява стремеж за 
включване в двигателни действия. Игри: „Деца и агънца“, „Цветни къщички“, „Снежинки“. 

 

ЕПДД 
 

Скачане, хвърляне, катерене 
 

Има представа за скачане от високо на ниско. Хвърля гумена топка в цел. Катери се по вертикална и 
наклонена стълба със стъпване с два крака на всеки напречник и бяга на зигзаг. Проявява интерес към 
разновидностите на бягането, изпитва удовлетвореност от извършваните двигателни действия. Игри: 
„Веселите мечета“, „По таз пътечка“, „Снежинки“. 

 

ИДД Скачане, хвърляне, лазене Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри. Лази от коленна опора на зигзаг, 
скача на дължина с два крака и хвърля торбичка в хоризонтална цел (кръг с диаметър 80 см). Проявява 
емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Игри: „Пиленца“, „Достигни зайчето“, 

„Цели се точно“, „Сивият вълк“. 

 

I-19 ЕПДД 

 

 

Търкаляне, подскоци, 
катерене 

Има представа за търкаляне на топка. Търкаля топка с две ръце към цел на разстояние 1,5 – 2     
м. Подскача с два крака с придвижване напред. Катери се по катерушка или вертикална стълба със 
стъпване с два крака на всеки напречник. Проявява емоционална удовлетвореност от игровата 
двигателна дейност. Игри: „Търколи на Мечо“, „Врабчета и котка“, „Догони топките“, „Пиленца“. 

 

ЕПДД 
 

Катерене, скачане, хвърляне 
 

Усъвършенства естествено приложни упражнения. Катери се по вертикална стълба. Скача на 
дължина. Хвърля от долу плътна топка с две ръце. Проявява стремеж за включване в двигателна 
дейност и емоционална удовлетвореност от извършената дейност. Игри: „Премини по камъчетата“, „Да 
прекатерим пънчето“, „Мишки и котка“. 

 

СПДД Ходене, хвърляне, 
ловене, търкаляне 

Проявява желание да изпълнява елементи от различни спортове и да преодолява изкуствени и 
естествени препятствия. Изпълнява бягане, хвърляне, ловене и др., които са основа за овладяване   
на елементи от спортни игри. Проявява желание да изпълнява елементи от различни спортове и да 
преодолява изкуствени и естествени препятствия. Изпълнява дейности по избор: спускане с шейни, 
колело и тротинетка. 

 

II-20 ЕПДД 

 

 

Скачане, катерене, хвърляне Има представа за скачане за достигане на предмет, окачен на височина. Катери се и слиза по 
наклонена стълба. Хвърля свободно топка с лява и с дясна ръка. Проявява интерес към разучаваните 
двигателни действия. Игри: „Врабчета и вятър“, „Деца и катерички“, „Снежинки“, „Деца и петел“. 

 

ЕПДД 
 

Скачане, лазене, хвърляне 
 

Има представа за скачане за достигане на предмет, окачен на височина. Лази в права посока, 
на зигзаг, между кегли, поставени на разстояние 1 м. Хвърля топка с две ръце от долу напред. Бяга 
в различни посоки. Проявява емоционална удовлетвореност от извършваните двигателни действия. 
Игри: „Хвърли по-далече топката“, „Листа и вятър“, „По таз пътечка“. 

 

СПДД Игри с топка, игри при зимни 
условия 

Изпълнява двигателни действия, които са основа за овладяване на елементи от спортни игри. 
Проявява интерес към елементи от различни спортове. Извършва дейности по избор според 
условията: упражнения с топка (топче за тенис), колело, тротинетка, шейни, ски 

 



II-21 ЕПДД 

 

Скачане, катерене, хвърляне Има представа за скачане за достигане на предмет. Катери се и слиза по наклонена стълба. 
Хвърля топка в цел с една ръка. Проявява интерес към разучаваните двигателни действия. Игри: 
„Скочи по-високо“, „Маймунки“, „Куче“, „Развей знаменцата“. 

 

ЕПДД 
 

Лазене и провиране, 
хвърляне, скачане 
 

Има представа за лазене от коленна опора към ориентири и провиране под въже. Хвърля плътна 
топка с две ръце от долу напред. Скача за достигане на предмет, окачен на височина. Проявява 
интерес към разучаваните двигателни действия. Игри: „По таз пътечка“, „Хвърли по-далече“, 
„Мишлета“. 

 

ИДД Хвърляне, скачане, катерене Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри. Хвърля торбичка в хоризонтална 
цел (кръг с диаметър 80 см). Скача в дълбочина (от високо на ниско). Катери се и слиза по вертикална 
стълба. Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Игри: „Криеница“, 

„Хвърли на Лиса“, „Врабчета и котка“, „Снежинки“. 

 

II-22 ЕПДД Скачане, търкаляне, 
катерене 

Има представа за скачане в дълбочина – от високо на ниско. Търкаля от долу плътна топка 1 кг с две 
ръце. Катери се по вертикална стълба и слиза, като стъпва с два крака на всеки напречник. Проявява 
емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Игри: „Хвърли на Мечо“, „Жабки в 
блато“, „Цветни автомобили“, музикално-подвижна игра. 

 

ИДД 
 

Лазене, хвърляне 
 

Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри. Лази от коленна опора на зигзаг 
между предмети. Хвърля торбичка в хоризонтална цел отдолу. Изразява емоционална удовлетвореност 
от двигателната дейност. Игри: „Следвай водача“, „Палави мишлета“, „Нахрани Врабчо“, „Снежинки“. 

 

ЕПДД Ходене, лазене, 
подскачане, 
хвърляне 

Има представа за спецификата на различните видове ходене. Лази в права посока ина зигзаг. Подскача 
последователно с два крака напред. Хвърля топка в цел. Проявява емоционална удовлетвореност от 
извършваните двигателни действия. Игри: „Бели зайчета“, „Снежинки“, музикално-подвижна игра. 

 

II-23 ЕПДД 

 

 

Хвърляне, скачане, катерене Има представа за хвърляне на торбичка в хоризонтална цел (кръг с диаметър 80 см). Скача в 
дълбочина (отвисоконаниско). Катери се по вертикална стълба. Проявява емоционална удовлетвореност 
от игровата двигателна дейност. Игри: „Криеница“, „Хвърли на Лиса“, „Врабчета и котка“, „Снежинки“, „По 
таз пътечка“. 

 

ЕПДД 
 

Ходене, скок на дължина, 
хвърляне 

Има представа за ходене с различно положение на ръцете. Скача на дължина с два крака. Хвърля 
торбичка в хоризонтална цел. Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от 
игровата двигателна дейност. Игри: „Мини по мостчето“, „Достигни Лиса“, „Слънце и дъжд“. 

 

ИДД Ходене, хвърляне, скачане Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри. Ходи с различно положение и 
движение на ръцете. Хвърля топка с две ръце от долу напред. Скача с два крака с придвижване напред 
и го прилага в игри. Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата 
двигателна дейност. Игри: „Нашата колона“, „Хвърли на мен“, „Зайчета“, „Врабчета и вятър“. 

 



III-24 СПДД 

 

Игри с топка Прави връзка между усвоените движения и ги прилага в спортни игри. Проявява желание да 
изпълнява елементи от различни спортове и да преодолява изкуствени и естествени препятствия. 
Изпълнява с топка дейности, имащи естествено приложен и оздравителен характер, от различни 
спортове: волейбол, хандбал, баскетбол. 

 

ЕПДД 
 

Скачане, хвърляне 
 

Има представа за разновидностите на скачането – скок в дълбочина (от високо на ниско). Хвърля 
торбичка в хоризонтална цел. Проявява познавателна активност към движенията на познати животни. 
Игри: „Жабки и щъркел“, „Хвърли на Зайко“, „Куче“. 

 

ЕПДД Лазене, ходене, хвърляне Има представа за движенията при лазене. Лази от коленна опора на зигзаг. Ходи с малки и големи 
крачки, на пръсти, пети и назад с различни положения и движения на ръцете. Хвърля торбичка в 
хоризонтална цел. Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Игри: 

„Нахрани Врабчо“, „Хвърли в кръга“, „Ходи Баба Меца“. 

 

III-25 ЕПДД Ходене, лазене Има представа за ходене на пръсти в колона след водач и с ръце на раменете, горе, напред. 
Лази от коленна опора с торбичка на гърба. Проявява емоционална удовлетвореност от игровата 
двигателна дейност. Игри: „Котка и мишлета“, „Ловци и зайци“, „Нашата колона“. 

 

ИДД 
 

Ходене, хвърляне, скачане 
 

Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри. Ходи с различно положение и 
движение на ръцете. Хвърля топка 1 кг с две ръце от долу напред. Скача с два крака с придвижване 
напред. Хвърля топка с две ръце към цел. Прилага в подвижни игри изучените двигателни действия. 
Проявява активност и емоционална удовлетвореност от игровата дейност. Игри: „Хвърли на мен“, 
„Зайчета“, „Врабчета и вятър“, „По таз пътечка“. 

 

ЕПДД Бягане, скачане Има представа за бягане в коридор. Скача в дълбочина. Проявява двигателна активност и 
емоционална удовлетвореност от игровата дейност. Игри: „Внимавай да не сгрешиш“, „Жабки“, 
„Листа и вятър“. 

 

III-26 ЕПДД 

 

 

Ходене, бягане, скачане Има представа за връзката между усвоените двигателни действия и приложението им в игри. Ходи 
с прекрачване на три-четири предмета. Лази от коленна опора в права посока. Скача на дължина 
от място. Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна 
дейност. Игри: „Върви, без да се отклоняваш“, „Агънца“, „Пролет“. 

 

ЕПДД 
 

Ходене, подскачане, 
търкаляне 
 

Има представа за връзката между усвоените двигателни действия. Ходи към ориентир. Подскача 
с два крака. Търкаля топка от клек с две ръце към предмет на разстояние 1,5 м. Проявява активност 
и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Игри: „Ходи след мен“, „Зайчета“, 
„Догони топката“. 

 

ИДД Търкаляне, лазене, скачане Усъвършенства търкалянето на топка през врата с ширина 0,50 м от разстояние 1 м. Лази от 
коленна опора на зигзаг и скача за достигане на предмет. Проявява емоционална удовлетвореност от 
игровата двигателна дейност. Игри: „Търколи през вратата“, „Агънца“, „Хвани пеперудата“, „Петленца и 
лисица“. 

 



III-27 ИДД Катерене, скачане, бягане Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри. Катери се по катерушка, скача от 
високо на ниско, бяга разпръснато в игрова ситуация. Проявява емоционална удовлетвореност от 
игровата двигателна дейност. Игри: „Маймунки“, „Жабки и щъркел“, „Догони ме“, „Трамвай“. 

 

ЕПДД 
 

Ходене, скачане, лазене 
 

Има представа за връзката между усвоените двигателни действия. Ходи към ориентир с 
прекрачване на кубчета. Скача на дължина с два крака от място. Лази от коленна опора на зигзаг 
между предмети. Проявява познавателна активност към възможностите за комбиниране на 
двигателните действия. Игри: „Лисица и петленца“, „Поточе и река“, „Мишлета“, „Пролет“. 

 

ЕПДД Катерене, скачане, търкаляне Има представа за връзката между двигателните действия. Катери се и слиза от катерушка. Скача 
от високо на ниско. Търкаля топка от клек с две ръце към предмет на разстояние 1,5 м. Проявява 
познавателна активност към възможностите за комбиниране на двигателните действия. Игри: 

„Врабчета и котка“, „Деца и котета“, „На тебе, на мене“, „Цветни къщички“. 

 

III-28 ЕПДД Скачане, търкаляне Има представа за отскок на височина за достигане на предмет. Скача и достига предмет, окачен на 
височина 10 см над протегнатата детска ръка, и в дълбочина. Търкаля топка през врата с ширина 0,50 
м от разстояние 1 м. Проявява емоционална удовлетвореност от извършваните двигателни действия. 
Игри: „Търколи през вратата“, „Козички“, „Малкият самолет“. 

 

ИДД 
 

Ходене, търкаляне 
 

Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри. Ходи по различен начин, търкаля 
топка в полуклек към друго дете, бяга разпръснато. Движи се и играе безопасно в групата, в салона и 
на площадката. Проявява интерес и радост при извършваните двигателни действия. Игри: „Мини по 
мостчето“, „Търколи към мен“, „Достигни топките“. 

 

ЕПДД Хвърляне, лазене, търкаляне Има представа за хвърляне на торбичка по свободен начин. Лази от коленна опора и се провира 
под опънато въже на височина 0,50 м. Търкаля топка през врата с ширина 0,50 м от разстояние 1 

м. Проявява интерес към разновидностите на извършваните двигателни действия. Игри: „Догони 
пеперудата“, „Деца и агънца“, „Игра на имена“. 

 

IV-29 ЕПДД 

 

 

Скачане, катерене, бягане Има представа за скачане за достигане на предмети. Катери се и слиза по наклонена стълба. Бяга 
в коридор до определена цел. Проявява емоционална удовлетвореност от извършваните двигателни 
действия. Игри: „Катерички“, „Премини през пънчето“, „Лястовичка без гнездо“, „Петел“. 

 

СПДД 
 

Ходене, бягане, скачане, 
провиране 
 

Проявява интерес и желание да изпълнява елементи от различни спортове и да преодолява 
изкуствени и естествени препятствия. Изпълнява дейности по избор: туристическо ходене, плуване, 
каране на колело, на тротинетка. 

 

ЕПДД Хвърляне, лазене, бягане Има представа за хвърляне на гумена топка. Лази от коленна опора с провиране под въже. Бяга в 
коридор до определена цел. Проявява интерес и радост при извършване на двигателните действия. 
Игри: „Стъпвай внимателно“, „На гости при Мечо“, „Автомобили“. 

 



IV-30 ЕПДД Катерене, търкаляне, бягане Има представа за катерене по катерушка. Търкаля гумена топка. Бяга разпръснато. Проявява 
емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. Игри: „Маймунки“, „Търколи през 
вратата“, „Рибки в аквариум“. 

 

ЕПДД 
 

Ходене, скачане, бягане 

 
 

Има представа за ходене към ориентир. Скача с двата крака напред. Бяга в различни посоки. 
Проявява интерес към разновидностите на разучаваните двигателни действия. Игри: „Лисица и 
петленца“, „Жабки и щъркел“, „Листа и вятър“. 

 

СПДД Ходене, бягане, скачане, 
провиране 

Прави връзка между усвоените движения и приложението им в спортни игри. Проявява 
двигателна активност и желание да изпълнява елементи от различни спортове. Изпълнява 
дейности от различни спортове, имащи естествено приложен и оздравителен характер 
(тротинетка, колело, туристическо ходене). 

 

IV-31 ИДД Хвърляне, скачане, катерене Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри. Хвърля торбичка в цел, скача с два 
крака с придвижване напред, катери се и слиза по катерушка. Проявява познавателна активност към 
движенията на познати животни, радост от изпълнението на двигателните действия. Игри: „Хвърли по- 
високо“, „Бели зайчета“, „Маймунки“, „Рибки в аквариум“. 

 

ЕПДД 
 

Катерене, хвърляне, бягане 
 

Има представа за катерене и слизане по катерушка. Хвърля гумена топка с една ръка. Бяга в 
различни посоки. Проявява интерес и с желание изпълнява любими игри. Игри: „Врабчета и котка“, 
„Хвърли по-далече“, „Куче“. 

 

ФД Физически упражнения без 
уред, бягане, хвърляне 

Изпълнява физически упражнения без уред, които въздействат върху развитието на всички мускулни 
групи. Хвърля малка топка към цел на разстояние 1,5 – 2 м. Бяга 30 м в права посока без водач. Хвърля 
малка топка 80 г в далечината с лява и с дясна ръка. Използва естествено приложните упражнения    
за комплексно развиване на двигателните качества с приоритет развитието на двигателните качества 
бързина и сила. Включва се с радост в организирана двигателна дейност. Игри: „Цветни автомобили“, 

„Кой по-далече“. 

 

IV-32 ЕПДД Скачане, хвърляне, бягане Има представа за скок на дължина с два крака от място. Хвърля топка по начин „от долу“. Бяга 
в коридор до определена цел. Проявява интерес и емоционална удовлетвореност от извършваните 
двигателни действия. Игри: „Жабки“, „Хвърли в езерото“, „Бягай в коридора“. 

 

ИДД 
 

Лазене, провиране, скачане 
 

Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри. Лази и се провира под въже. 
Подскача с два крака от място. Включва се с интерес и желание в извършваните двигателни действия. 
Игри: „Мишки и котка“, „Поточе и река“, „Врабчета и вятър“. 

 

ФД Физически упражнения без 
уред, скачане, хвърляне 

Изпълнява физически упражнения без уред за всички мускулни групи. Скача на дължина от място 
с два крака. Хвърля плътна топка 1 кг с две ръце над глава. Включва се в организирана двигателна 
дейност. Използва естествено приложните упражнения за комплексно развиване на двигателните 
качества с приоритет развитието на двигателните качества бързина и сила. Игри: „Скочи до Мечо“, 

„Хвърли надалече“. 

 



V-33 ИДД 

 

 

Скачане, хвърляне, лазене, 
катерене 

Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри. Скача на дължина от място с два 
крака, хвърля плътна топка по начин „от долу“, лази от коленна опора, катери се и слиза по катерушка. 
Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 
Игри: „Скочи по-далече“, „Да прогоним Лиса“, „Веселите зайчета“. 

 

ЕПДД 
 

Хвърляне, ходене, бягане 
 

Има представа за хвърляне на топка с една ръка към цел. Ходи на пръсти, пети, с големи и малки 
крачки. Бяга към определена цел. Проявява интерес към разновидностите на ходене и с радост се 
включва в игрова двигателна дейност. Игри: „Върви направо“, „Прицели се точно“, „Бързо при мен“ 

 

ФД Физически упражнения без 
уред, бягане, скачане, 
хвърляне 

Изпълнява физически упражнения без уреди за всички мускулни групи. Използва естествено 
приложните упражнения за комплексно развиване на двигателните качества с приоритет развитието на 
двигателните качества бързина и сила. Бяга на 30 м, хвърля малка топка 80 г в далечина с лява и с 
дясна ръка, скача на дължина от място с два крака. Проявява желание за изпълнение на двигателни 
действия. Игри: „Деца и петел“, „Кой по-далече“. 

 

V-34 ЕПДД 

 

 

Бягане, ходене, скачане Усъвършенства естествено приложни упражнения. Редува бягане с ходене (10 + 10 м) – до 40       
м. Катери се по наклонена стълба. Скача с два крака с придвижване напред. Проявява емоционална 
удовлетвореност от извършваните двигателни действия. Игри: „Веселите врабчета“, „Зеленчуковата 
градина“. 

 

СПДД 
 

Упражнения и игри с ходене, 
бягане, скачане, провиране 
 

Изпълнява дейности от различни спортове, имащи естествено приложен и оздравителен характер. 
Проявява интерес и желание да изпълнява елементи от различни спортове и да преодолява изкуствени 
и естествени препятствия. Дейности по избор: тротинетка, колело, туристическо ходене, плуване. 

 

ФД Физически упражнения, 
скачане, хвърляне 

Изпълнява физически упражнения без уред за всички мускулни групи. Скача  на  дължина  от  
място с два крака. Хвърля плътна топка 1 кг с две ръце от долу. Проявява желание за изпълнение      
на организирана двигателна дейност. Използва естествено приложните упражнения за комплексно 
развиване на двигателните качества с приоритет развитието на двигателните качества бързина и сила. 

 

V-35  Проследяване постиженията 
на децата УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

 Проследяване постиженията 
на децата 
 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

 Проследяване постиженията 
на децата УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 



V-36  Проследяване постиженията 
на децата УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 Проследяване постиженията 
на децата 
 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 Проследяване постиженията 
на децата УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

Методи и похвати за проследяване на постиженията: обучаващи и игрови ситуации; наблюдение;  

 

 

 

 

 

                                 ТЕМАТИЧНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ                       
      ПО 

                                ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

                                                  4г.- 5г. 
 
 

 

Образователни направления Ядра – абревиатура 
 

 

1. Български език и 

литература 

- Свързана реч (СР) 

- Речник 

- Граматически правилна реч (ГПР) 

- Звукова култура (ЗК) 

-Възприемане на литературно произведение (ВЛП) 

-Пресъздаване на литературно произведение (ПЛП) 

 

 

2. Математика 

- Количествени отношения (КО) 

- Измерване 

- Пространствени отношения (ПО) 

- Времеви отношения (ВО) 

- Равнинни фигури (РФ) 

 

3. Околен свят 

-Самоутвърждаване и общуване с околните (СОО) 

-Социална и здравословна среда (СЗС) 

-Културни и национални ценности (КНЦ) 

-Светът на природата и неговото опазване (СПНО) 

 

4. Изобразително изкуство 

- Художествено възприемане (ХВ) 

- Изобразителни материали и техники (ИМТ) 

- Изобразително творчество (ИТ) 
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5. Музика 

- Възприемане 

-Възпроизвеждане 

-Музика и игра (МИ) 

- Елементи на музикалната изразност (ЕМИ) 

 

6. Конструиране и 

технологии 

- Конструиране и моделиране (КМ) 

- Обработване на материали, съединяване и свързване 

(ОМСС) 

- Грижи и инициативност (ГИ) 

- Техника 

 

7. Физическа култура 

-Естествено приложна двигателна дейност (ЕПДД) 

-Спортноподготвителна двигателна дейност (СПДД) 

- Физическа дееспособност (ФД) 

- Игрова двигателна дейност (ИДД) 
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

(4 – 5 ГОДИШНИ) 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“ 

 

Мес. 

Седм 
ТЕМА ОБРАЗ. ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

IX-1 

Проследяване 

постиженията на децата 

 
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

Проследяване 

постиженията на децата 

 
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

 

 

IX-2 

 

Весела дружина в 

детската градина,  

стр.1 

 

СР, 

Речник, ЗК 

   Участва в диалог. Назовава предмети, лица, събития от 
близкото обкръжение. Изговаря ясно и отчетливо 
думите. 

  

Тръгвам на детска 

градина,  

стр.2 

 

 

ВЛП, СР, ГПР 

   Възприема активно стихотворение. Разбира и отговаря 
на въпроси, свързани с литературния текст. Използва в 
речта си стандартни изрази в комуникацията (поздрав, 
запознаване). Говори за лични преживявания; използва 
форми за сегашно и минало време. 

 

 

 

X-3 

 

Най обичам... , 

 стр.3 

 

СР, 

Речник, ГПР 

   Участва в диалог по картина и опорни въпроси. 
Назовава правилно и описва предмети, лица по зададени 
опори. Използва в речта си кратки и разширени прости 
изречения, като изговаря ясно и отчетливо думите. 

  

Къде живеят 

играчките? ,  

стр.4 

 

СР, 

Речник 

   Участва в диалог по картина. Разпознава, назовава и 
описва отделни характеристики на играчки и предмети 
от близкото обкръжение. Използва в речта си 
съществителни и прилагателни имена. 

 

 

 

 

X-4 

 

В дядо-Петковия двор, 

 стр.5 

 

СР, 

Речник, ГПР 

   Участва в диалог по картина (възприема, отговаря и 
задава въпроси). Назовава и описва изображения, като 
използва базов речник (названия, глаголи, качествени 
прилагателни). Съставя прости изречения по картина. 
Описва играчка по зададени опори (цвят, големина). 

  

Кой е като мен?,  

стр.6 

 

СР, ЗК, 

Речник, ГПР 

   Използва базов речник (съществителни, прилагателни 
имена, глаголи). Образува множествено число на думи и 
обратно. Изговаря ясно и отчетливо думите в потока на 
речта. 

 

 

 

 

 

X-5 

 

 

От градинката на баба,  

стр.7 

 

 

СР, 

Речник, ГПР 

    
Участва в диалог по картина и опорни въпроси. 
Разпознава, посочва и назовава плодове и зеленчуци. 
Описва отделни характеристики (цвят, големина, 
предназначение). Образува множествено число на думи и 
обратно. 

  

 

Спор голям, 

 стр.8 

 

 

ВЛП, СР, 

Речник 

   Възприема стихотворение и емоционално съпреживява 
настроението в текста. Отговаря на въпроси по текста. 
Разпознава, назовава и описва отделни характеристики 
на изображения. Довършва изречение, като практически 
се ориентира в правилното съгласуване на думите. 
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X-6 

 

Да отидем весели в 

гората... ,  

стр.9 

 

 

СР, 

Речник, ГПР 

   Участва в диалог по три картини с обща тематика. 
Описва отделни характеристики на обекти и явления, 
като използва базов речник. Съставя прости разширени 
изречения с допълнения и обстоятелствени пояснения за 
място. 

 

Ехо-о-о! Чуй и 

правилно кажи!, 

 стр.10 

 

 

СР, ЗК, 

Речник 

   Разпознава, назовава и описва отделни характеристики 
на изображения. Използва базов речник – названия, 
глаголи, качествени прилагателни – и ги съгласува 
правилно. Подбира сила и височина на гласа според 
комуникативната ситуация. 

 

 

 

 

 

X-7 

 

Искам приказка 

  стр.11 

 

 

ВЛП, СР, 

Речник 

 

   Възприема отначало докрай приказка. Емоционално 
съпреживява съдържанието и отговаря на въпроси по 
текста. Разбира значението на думи и изрази от 
литературно произведение. Изразява отношение към 
постъпките на героите. 

 

За кого е ябълката? 

стр.12 

 

 

ПЛП, СР, ЗК 

   Преразказва кратка приказка или част от нея по дадени 
опори (картина, опорни въпроси). Изговаря ясно и 
отчетливо думите и подбира височина и сила на гласа. 
Изразява отношение към случката и постъпките на 
героите. 

 

 

 

 

 

XI-8 

 

 

Вън дъждецът заваля...  

 стр.13 

 

 

СР, ГПР, 

Речник 

 

   Участва в диалог по природна картина и конкретна 
тема. Описва отделни характеристики на обекти и 
явления, като използва базов речник. Съставя прости 
разширени изречения с допълнения и обстоятелствени 
пояснения за място. Разпознава, назовава и описва 
отделни характеристики на изображения. 

 

Защо обичам есента,  

стр.14 

 

ГПР, СР, 

Речник 

   Използва в речта си кратки и разширени прости 
изречения с правилен словоред и съгласуване на думите. 
Говори за лични преживявания и събития, като 
практически се ориентира в глаголните форми за минало 
и сегашно време. 

 

 

 

 

 

 

XI-9 

 

 

Що ли е гората толкоз 

мълчалива?! 

 стр.15 

 

 

СР, ГПР 

Речник, ЗК 

 

   Възприема кратък литературен текст и участва в диалог 
по конкретна тема и опорни въпроси. Използва базов 
речник за назоваване и описание на отделни 
характеристики на изображения в картина; разбира и 
назовава думи, свързани със сезонни промени. Използва 
в речта си кратки и разширени прости изречения. 
Изговаря ясно и отчетливо думите. 

 

Какво прави? Какво 

правят?,  

стр.16 

 

ГПР, 

Речник, ЗК 

   Съставя кратки и разширени прости изречения в 
нагледно-практичен план. Описва обекти и лица. 
Използва в речта си качествени прилагателни и ги 
съгласува правилно със съществителните имена. 
Изговаря ясно и отчетливо думите в изречението. 

 

 

 

 

 

XI-10 

 

 

Горски другарчета, 

стр.17 

 

 

ВЛП, СР, 

Речник 

 

   Възприема активно и емоционално съпреживява 
настроението на литературно произведение. 
Участва в диалог по текста и изразява отношение към 
постъпките на героите. Разбира значението на думи, 
обозначаващи емоционални състояния. 
 

 

Приятели, 

 стр.18 

 

ПЛП, 

Речник, ЗК 

    Преразказва кратка приказка по дадени опори 
(картина, опорни въпроси). Изговаря ясно и отчетливо 
думите и подбира височина и сила на гласа. Изразява 
отношение към случката и постъпките на героите. 
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XI-11 

 
 

Най обичам у дома, 
стр.19 

 

 

СР, 

Речник, ГПР 

Участва в диалог по картина и опорни въпроси. Назовава 
роднински връзки в семейството. 
Разказва за лични събития и преживявания, като 
използва базов речник, и практически се ориентира в 
правилната употреба на глаголните форми. 

 
Като татко – 
като мама, 

стр.20 

 

СР, ГПР, 

Речник 

         Разпознава, назовава и описва изображения. 
Разбира и отговаря на въпроси. Разбира значението на 
думите наименования на вещи – предмети от най-
близкото му обкръжение. Дава прости обяснения на 
действия и изобразени зависимости. 

 

 

 

 

XII-12 

 

 

Тъй ме учи мама, 

стр.21 

 

 

СР, 

Речник, ЗК 

Участва в диалог. Разбира и използва стандартни 
изрази при общуване – поздрав, извинение, молба, 
обръщение и др. Говори ясно и отчетливо, като 
контролира силата и височината на гласа си според 
комуникативната ситуация. 

  

 

 

Помагам много, стр.22 

 

 

 

СР, 

Речник, ГПР 

Възприема кратък литературен текст и участва в диалог 
по конкретна тема и опорни въпроси. 
Разбира и назовава думи за предмети и лица от най-
близкото си обкръжение. Използва базов речник за 
назоваване и описание на отделни характеристики на 
изображения в картина. Използва в речта си кратки и 
разширени прости изречения. 

 

 

 

 

 

 

 

XII-13 

 
 
 

Вятърът снежинки 
гони,  
стр.23 

 

 

 

СР, 

Речник, ГПР, ЗК 

Участва в диалог по природна картина, конкретна тема 
и опорни въпроси. Използва базов речник за 
назоваване и описание на отделни характеристики на 
изображения в картина; разбира и назовава думи, 
свързани със сезонни промени. Използва в речта си 
кратки и разширени прости изречения. 
Изговаря правилно думи, съдържащи звук „р“ и струпани 
съгласни. 

  

Зайко и първият сняг, 

стр.24 

 

ВЛП, СР, 

Речник, ПЛП 

Възприема стихотворение и съпреживява настроението. 
Разбира значението на думи и изрази от литературно 
произведение. Отговаря и задава въпроси по текста и 
илюстрацията. Учи наизуст, според възможностите си, 
литературен текст или част от него. 

 

 

 

 

 

 

XII-14 

 
 
 

Коледна елха,  
стр.25 

 

 

 

СР, 

Речник, ГПР 

Възприема стихотворение с коледна тематика. 
Разбира и използва в речта си думи, свързани с 
отбелязване на празника. Използва базов речник за 
описание на изображения в картина (съществителни 
имена, прилагателни имена, глаголи, свързващи 
думи). Служи си с правилно построени прости 
кратки и разширени изречения. 

  

Дядо Коледа, ела... , 

стр.26 

 

 

ВЛП, СР, 

Речник 

Възприема стихотворение и съпреживява 
настроението. Разбира значението на думи и изрази от 
литературно произведение. Участва в диалог. Използва 
базов речник за описание на изображения; правилно 
съгласува думите в речта. 

 

 

 

 

 

XII-15 

 
 

Джуджета работливи, 
стр.27 

 

 

СР, 

Речник, ГПР 

Участва в диалог по картина, конкретна тема и опорни 
въпроси. Назовава играчки, предмети, вещи и разбира 
предназначението им. Използва в речта си прости 
кратки и разширени изречения. Говори за минали и 
бъдещи събития и действия. 

  

Сурва, сурва година...  

стр.28 

 

 

СР, 

Речник, ЗК 

Участва в диалог по картина и опорни въпроси. 
Разбира и назовава думи – названия и действия, 
свързани с празничния обичай. Изговаря правилно 
думи със струпани съгласни. Говори силно или тихо, 
бързо или бавно, ясно и отчетливо, спазва паузи. 
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I-16 

 

За здраве и късмет, 

стр.29 

 

СР, 

Речник, 

   Участва в диалог. Назовава правилно лица, предмети,
събития. Говори за лични събития в сегашно и минало 
време. Съставя прости изречения по нагледна основа. 

 

В гората – около 

елхата,  

стр.30 

 

 

ГПР СР, ЗК 

   Разпознава, назовава и описва изображения от картина. 
Използва базов речник (съществителни имена,
прилагателни имена, свързващи думи, глаголи). Изговаря
думите ясно и отчетливо и ги съгласува правилно в речта 
си. Изразява отношение в илюстрация. 

 

 

 

 

 

 

I-17 

 

 

 

Бяла зима снеговита, 

стр.31 

 

 

 

СР, 

Речник, ГПР, ЗК 

   Участва в диалог по природна картина, конкретна тема
и опорни въпроси. Използва базов речник за назоваване и 
описание на отделни характеристики на изображения в 
картина; разбира и назовава думи, свързани със сезонни
промени. Използва в речта си кратки и разширени прости
изречения.Изговаря правилно думи, съдържащи 
звуковете з, с, ж, ш. 

  

 

Най-щастлив е... , 

стр.32 

 

 

ВЛП, ЗК,  

ГПР, ПЛП 

   Възприема стихотворение, съпреживява настроението и 
участва в диалог по съдържанието на литературен текст.
Изговаря ясно и отчетливо думи, в които има струпани
съгласни. Съставя изречения в минало и сегашно време. 
Заучава и изпълнява литературен текст. 

 

 

 

 

 

I-18 

 

 

С нос от морков и 

калпак,  

стр.33 

 

 

СР, 

Речник, ГПР 

   Участва в разговор по литературен текст и серия от 
картини с общ сюжет. Описва и сравнява случките от 
отделните картини с опорни въпроси. Дава прости 
обяснения на действията и качествата на изобразените 
персонажи. Използва в речта си прости изречения в 
минало време. 

  

 

Зимни гости, 

стр.34 

 

 

ВЛП, 

Речник, ГПР 

   Активно възприема стихотворение и гатанка с близка 
тематика и ги съотнася към изображения в илюстрация. 
Използва базов речник за описание на персонажите. 
Служи си с прости кратки и разширени изречения. 
Ориентира се във формите за сегашно, минало и бъдеще 
време в нагледно- практичен план. 

 

 

 

 

 

I-19 

 

 

Дружба в гората, 

стр.35 

 

 

ВЛП, 

Речник, ЗК 

   Възприема литературно произведение. Участва в диалог 
по текста и илюстрацията. Назовава героите и разбира 
взаимоотношенията им. Определя начало и край на 
литературен текст. Разбира значението на думи и изрази 
от текста. Използва подходяща интонация, като влиза в 
ролята на персонаж от текста в конкретна ситуация. 

  

 

Аз, шейната, зимата, 

стр.36 

 

 

СР, 

Речник, ГПР 

   Разпознава и назовава изображения. Дава прости 
обяснения на изобразените действия. Използва базов 
речник (съществителни, прилагателни имена, глаголи) 
съобразно речевата ситуация. Съставя изречения с думи в 
единствено и множествено число. Съгласува правилно 
думите в потока на речта. 

 

 

II-20 

 

Непослушната 

снежинка,  

стр.37 

 

 

ВЛП, СР, 

Речник 

   Възприема с разбиране литературен текст – участва в 
диалог по текста и илюстрацията. Изразява отношение 
към постъпките на даден герой. Разбира значението на 
думи и изрази от текста. Използва базов речник за 
описание на отделни характеристики и обяснение на 
действия в елементарен план. 
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II-21 

 

Спят под одеяло 

семенцата малки, 

стр.39 

 

СР, 

Речник, ГПР 

   Участва в диалог по литературен текст и картина. 
Разбира значението на думи и изрази от текста. 
Назовава изображения и описва отделни характеристики. 
Съставя въпросителни и съобщителни изречения. 

  

В магазина, 

 стр.40 

 

СР, 

Речник, ГПР 

   Разпознава и назовава изображения по картина. Участва 
в диалог. Използва базов речник (етикетни речеви форми, 
названия на стоки). Дава прости обяснения на действия. 
Съставя и използва в речта си правилно построени 
изречения от позицията на роля (купувач – продавач). 

 

 

 

 

 

II-22 

 

 

Дядовата питка,  

стр.41 

 

 

ВЛП, СР, ГПР 

   Възприема отначало докрай приказка и проследява 
сюжета по илюстрация. Емоционално съпреживява 
съдържанието и отговаря на въпроси по текста. Разбира 
значението на думи и изрази от литературно 
произведение. Изразява отношение към постъпките на 
героите. 

  

 

Приказка за лека нощ, 

стр.42 

 

 

ПЛП, 

Речник, ЗК 

   Преразказва приказка или част от нея по дадени опори 
(картина, опорни въпроси). Определя начало и край на 
литературен текст. Изговаря ясно и отчетливо думите и 
подбира височина и сила на гласа. Използва базов речник 
за описание на отделни характеристики и 
взаимоотношения между героите. 

 

 

 

II-23 

 

Марта прела цяла 

зима, 

 стр.43 

 

ВЛП, СР, 

Речник 

   Възприема и съпреживява настроението в литературно 
произведение. Отговаря на въпроси по текста и 
илюстрацията. Разбира значението на думи и изрази от 
текста и ги свързва с отбелязване на празника. 

  

 

 

На зелената морава, 

стр.44 

 

 

 

СР, 

Речник, ПЛП 

   Участва в диалог по картина, зададена тема и опорни 
въпроси. Назовава изображения и описва отделни 
характеристики и действия. Разбира значението на думи, 
обозначаващи емоционални състояния и качества. Съставя 
и използва в речта си съобщителни и въпросителни 
изречения. Учи наизуст и изпълнява изразително 
стихотворение. 

 

 

 

 

III-24 

 

Всеки на света си има 

своя майчица любима, 

стр.45 

 

ВЛП, СР, 

Речник 

   Възприема с разбиране кратък литературен текст. 
Участва в диалог по текста и илюстрацията. 
Използва базов речник съобразно конкретната речева 
ситуация. Говори за лични събития и изразява отношение. 
Дава прости обяснения на действия. 

  

 

Мама,  

стр.46 

 

 

ВЛП, СР, 

Речник, ПЛП 

   Възприема и съпреживява настроението в литературно 
произведение. Отговаря на въпроси по текста. Разбира 
значението на думи и изрази от текста и ги свързва с 
отбелязване на празника. Използва базов речник за 
обяснение на своите действия. Заучава и изпълнява 
изразително литературно произведение. 

 

 

 

 

 

 

III-25 

 

 

Къде е пролетта?, 

стр.47 

 

 

СР, 

Речник, ГПР 

   Участва в диалог по картина, конкретна тема и опорни 
въпроси. Назовава и описва изображения. Използва базов 
речник съобразно конкретната речева ситуация. Разбира 
значението им и използва в речта си думи, свързани със 
сезонни промени. Съставя въпросителни и съобщителни 
изречения. 

  

 

Мечо, събуди се!, 

стр.48 

 

 

ВЛП, СР, 

Речник 

   Възприема и съпреживява настроението в литературно 
произведение. Отговаря на въпроси по текста и 
илюстрацията. Назовава изображения и описва отделни 
характеристики и действия. Разбира значението на думи и 
изрази от текста. 
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III-26 

 

 

Пролетна премяна, 

стр.49 

 

 

СР, 

Речник,  

ГПР, ПЛП 

   Заучава и изпълнява изразително литературно 
произведение. Описва изображения с помощта на опорни 
въпроси и даден образец. Използва базов речник 
съобразно конкретна речева ситуация. Образува правилно 
множествено число на думи и обратно. Използва в речта 
си правилно построени изречения. 

  

 

Жабки с шапки,  

стр.50 

 

 

ЗК, 

Речник, ГПР 

    Участва в диалог по картина. Използва базов речник за 
назоваване и описание на основни характеристики в 
изображения. Съставя изречения по нагледна основа. 
Допълва изречение с подходяща дума. Изговаря ясно и 
отчетливо близки по звучене звукове (з – с; ж – ш) 
изолирано и в думи. 

 

 

 

 

 

III-27 

 

 

Ледената къщичка, 

стр.51 

 

 

ВЛП, СР, 

Речник 

    Възприема отначало докрай приказка и проследява 
сюжета по илюстрация. Емоционално съпреживява 
съдържанието и отговаря на въпроси по текста. Разбира 
значението на думи и изрази от литературно 
произведение. Изразява отношение към постъпките на 
героите. 

  

 

Как Лисана без къща 

остана,  

стр.52 

 

 

ПЛП, 

Речник, ЗК 

   Преразказва приказка или част от нея по дадени опори 
(картина, опорни въпроси). Определя начало и край на 
литературен текст. Изговаря ясно и отчетливо думите и 
подбира височина и сила на гласа. Използва базов речник 
за описание на отделни характеристики и 
взаимоотношения между героите. 

 

 

 

 

 

III-28 

 

 

Сладки думи,  

стр.53 

 

 

СР, 

Речник, ГПР 

   Участва в диалог по картина. Назовава и описва отделни 
характеристики на изобразени предмети и обекти от 
близка среда. Дава прости обяснения за предназначението 
им. Използва базов речник (съществителни, прилагателни 
имена, глаголи, свързващи думи). Съставя изречения по 
картина и анализираните думи. 

  

 

Вкъщи днес какво се 

случи... ,  

стр.54 

 

 

СР, 

Речник, ЗК 

   Участва в разговор по серия от картини с общ сюжет. 
Описва и сравнява случките от отделните картини с 
помощта на опорни въпроси. Дава прости обяснения на 
действията и качествата на изобразените персонажи. 
Обогатява базовия речник с думи действия. Използва в 
речта си прости изречения, като практически се ориентира 
в правилната употреба на глаголните форми. 

 

 

 

 

 

 

IV-29 

 

 

Ванко и водичката, 

стр.55 

 

 

ВЛП, СР, ГПР 

   Възприема активно текста и илюстрацията на 
литературно произведение. Разбира и съпреживява 
настроението. Изразява отношение към постъпките на 
героите. Дава прости обяснения на действия, съотнесени 
към личен опит. Съставя въпросителни и съобщителни 
изречения. 

 

 

В лекарския кабинет, 

стр.56 

 

 

СР, ГПР 

Речник 

      Участва в диалог по конкретна тема, картина и опорни 
въпроси. Използва речеви форми и поведение съобразно 
речевата ситуация. Обогатява базовия речник с названия 
на емоционални състояния и предмети, свързани с 
лекарската професия. Практически се ориентира в 
употребата на глаголните форми за минало време. 
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IV-30 

 

 

Мишка с книжка, 

стр.57 

 

 

В Л П , 

Речник, ГПР, ЗК 

    Възприема активно текста и илюстрацията на 
литературно произведение. Разбира и съпреживява 
настроението. Разбира значението на думи и изрази от 
текста. Съставя изречения с анализираните думи. 
Използва въпросителна и възклицателна интонация при 
съставяне на изречения. 

  

 

Ах, кой се показва?! , 

стр.58 

 

 

ПЛП, СР, 

Речник, ЗК 

    Разпознава, назовава и описва герои от познати 
приказки. Преразказва епизоди от литературно 
произведение с помощни въпроси. Използва различна 
интонация и невербални изразни средства от позицията на 
роля на конкретен персонаж. Обогатява базовия си речник 
и практически се ориентира в правилното съгласуване на 
думите в речта. 

 

 

 

 

 

IV-31 

 

 

Пъстър Великден, 

стр.59 

 

 

ВЛП, СР, 

Речник 

 

    Възприема и съпреживява настроението в литературно 
произведение. Отговаря на въпроси по текста. Разбира 
значението на думи и изрази от текста и ги свързва с 
отбелязване на празника. Използва речеви форми и 
обяснява поведение и действия, свързани с конкретната 
ситуация. 

 

 

Хайде да се сборим, 

стр.60 

 

 

ПЛП, ЗК 

    Заучава и изпълнява наизуст стихотворение. Изразява 
отношение чрез вербални и невербални изразни средства 
при пресъздаване на литературен текст. Изговаря думите 
ясно и отчетливо, спазва паузи. Артикулира звук „р“ – 
изолирано и в думи. 

 

 

 

 

 

 

IV-32 

 

 

Три сестрички,  

стр.61 

 

 

 

 

ВЛП, СР, 

Речник 

 

    Възприема литературен текст и проследява сюжета по 
илюстрация. Различава начало и край на литературно 
произведение. Изразява отношение към постъпките на 
героите. Задава въпроси и отговаря с думи от текста. 
Използва в речта си думи, обозначаващи качества и 
емоционални състояния. 

 

 

 

Аз избирам първата... , 

стр.62 

 

 

 

СР, ПЛП, ЗК 

    Участва в диалог по съдържанието на познати 
литературни произведения с обща тематика. Описва 
героите и дава прости обяснения за постъпките им. 
Преразказва епизод от литературно произведение с 
помощни въпроси. Използва различна интонация и 
невербални изразни средства от позицията на роля на 
конкретен персонаж. 

 

 

 

 

 

V-33 

 

 

Шарена калинка 

литнала в градинка, 

стр.63 

 

 

СР, ГПР, ЗК 

    Участва в диалог по картина и опорни въпроси. 
Назовава и описва изображения. Дава прости обяснения на 
действия. Съставя въпросителни и съобщителни 
изречения. Използва формите за единствено и 
множествено число на думи. Проявява интерес към 
графичния знак на някои букви. 

  

 

В горската детска 

градина,  

стр.64 

 

 

СР, 

Речник, ГПР 

    Участва в диалог по серия от картини с общ сюжет. 
Използва базов речник за назоваване и описание на 
изображения по картина. Дава прости обяснения на 
действия, като проследява развитието на случката. Съставя 
въпросителни и съобщителни изречения, като се 
ориентира в правилната употреба на глаголните форми 
съобразно речевата ситуация. 

 

 

 

 

 

 

Четири желания, 

стр.65 

 

СР, ГПР, 

Речник, ЗК 

    Участва в диалог по картина и конкретна тема. Назовава 
и описва изображения. Дава прости обяснения на 
действия. Използва базов речник (съществителни, 
прилагателни имена, глаголи, свързващи думи).  
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V-34 

Съставя въпросителни и съобщителни изречения. Говори 
за лични събития в миналото и в бъдещето. 

  

 

 

Хей, море! , 

 стр.66 

 

 

 

ВЛП, 

Речник,  

ЗК, ПЛП 

    Изговаря ясно и отчетливо думите в речта. Възприема и 
съпреживява настроението в литературно произведение. 
Отговаря на въпроси по текста и илюстрацията. Разбира 
значението на думи и 
изрази от текста. Използва речеви форми и обяснява 
поведение и действия, свързани с конкретната ситуация. 
Заучава и изпълнява изразително литературен текст. 
Правилно произнася звук „р“ – изолирано и в думи. 

 

 
 

 

Методи за проследяване на постиженията: обучаващи и игрови ситуации, наблюдение, диалог, 

индивидуална работа, ПИ, ДИ

 

 

 

 

 

 

 

V-35 

 

 

Как буквите са се 

родили,  

стр.67 

 

 

 

ВЛП, 

Речник, ГПР, ЗК 

    Възприема и съпреживява настроението в литературно 
произведение. Отговаря на въпроси по текста. Разбира
значението на думи и изрази от текста и ги свързва с
отбелязване на празника. Използва речеви форми и 
обяснява поведение и действия, свързани с конкретната
ситуация. 
Проявява интерес към графичния знак на букви, свързва ги 
със своето име и имената на близки в семейството си. 

 

 

Деца като цветя,  

стр.68 

 

 

ВЛП, 

Речник, ГПР 

     Възприема и съпреживява настроението в литературно 
произведение. Разбира значението на думи и изрази от 
текста и ги свързва с отбелязване на празника. Използва 
речеви форми и обяснява поведение и действия по 
картини, свързани с конкретната речева ситуация. Съставя 
въпросителни и съобщителни изречения. Оцветява 
елементи от илюстрацията, без да излиза от контура. 

 

 

V-36 

Проследяване 

постиженията на 

децата 

  

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

Проследяване 

постиженията на 

децата 

 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА (4 – 5 ГОДИШНИ) 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“ 
 

Мес. 

седм. 
ТЕМА ОБРАЗ. ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

IX-1 

Проследяване 

постиженията на 

децата 

 УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

IX-2 

Проследяване 

постиженията на 

децата 

 УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

X-3 

 

Мога да правя групи, 

стр.1 

 

КО 

   Групира предмети по форма. Групира предмети по 
видов признак и идентифицира излишен обект. 
Проявява любознателност при изпълнението на задачите. 

 

X-4 

 

Близо и далече,  

стр.2 

 

ПО 

    Формира представи за близо и далече. Разпознава и 
преоткрива обекти в посочено местоположение. 
Проявява любознателност при изпълнението на задачите. 

 

 

X-5 

 

 

Кръг,  

стр.3 

 

 

РФ 

   Има конкретни представи за геометрична фигура кръг. 
Разпознава и назовава кръг. Дава примери за познати 
предмети, които имат формата на кръг. Проявява 
активност в игрите и упражненията за разпознаване и 
групиране на предмети по форма. 

 

X-6 

 

Броя до три,  

стр.4 

 

 

КО 

   Демонстрира елементарни представи за числата до 3. 
Сравнява предметни групи до 3 предмета и определя 
къде са повече, по-малко, толкова – колкото. Проявява 
желание за самостоятелна работа. 

 

X-7 

Сутрин, обед, вечер, 

нощ,  

стр.5 

 

ВО 

   Допълва представи за частите на денонощието. 
Разпознава и обяснява по картини кои действията през
коя част на деня се случват. Споделя личен опит. 

 

 

XI-8 

 

Висок, по-висок,  

стр.6 

 

 

Измерване, ПО 

   Демонстрира знания за различни по височина 
предмети. Разпознава, назовава и сравнява ниски и 
високи предмети, като активно използва термините по-
висок, по-нисък, най-висок. Ориентира се в лабиринт. 
Проявява старание при изпълнение на задачите. 

 

XI-9 

Числото едно и 

числото две,  

стр.7 

 

КО 

   Изгражда представи за числата 1 и 2. Брои до 2. Старае 
се да изпълни правилно поставените задачи. 

 

XI-10 
 

Числото три, 

 стр.8 

 

КО 

   Изгражда представи за числото 3. Брои до 3. Групира 
предмети по видов признак. Изразява положителна 
нагласа към математическата дейност. 

 

 

XI-11 

 

 

В началото и после, 

стр.9 

 

 

ВО, КО 

   Формира представи за последователност на събитията 
във времето. Установява поредност на действия.
Идентифицира поредност в редица от обекти. Моделира
количествени отношения. Проявява готовност за 
изпълнение на поставените задачи. 

 

XII-12 
 

Числото четири, 

стр.10 

 

КО 

   Изгражда представи за числото 4. Брои до 4. Групира 
предмети по видов признак. Реагира емоционално на 
поставените задачи. 

 

XII-13 
 

Сезони,  

стр.11 

 

ВО, КО 

 Изгражда динамични представи за сезоните и промените 
във времето. Сравнява сезоните, като идентифицира
промените в природата и поведението на животните.
Реагира емоционално при споделяне на личен опит. 
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XII-14 

 

 

 

 

Квадрат и 

триъгълник,  

стр.12 

 

 

 

 

РФ 

   Има конкретни представи за геометричните фигури 
квадрат и триъгълник. Разпознава и назовава триъгълник 
и квадрат. Показва с обследване страните и връхчетата 
на квадрата/ триъгълника. 
Дава примери за познати предмети, които имат формата 
на триъгълник и квадрат. Довършва чрез оцветяване 
поредност в редица от обекти, различни по форма и цвят. 
Проявява старателност и активност при изпълнение на 
познавателните задачи, заложени в игрите. 

 

XII-15 

 

Броя до четири,  

стр.13 

 

КО 

   Демонстрира представи за числата до 4. Брои 
количествено и поредно до 4. Проявява прецизност при 
изпълнението на самостоятелната работа. 

 

 

 

 

I-16 

 

 

 

 

Фигури, 

 стр.14 

 

 

 

 

РФ 

   Има конкретни представи за геометричните фигури 
кръг, квадрат и триъгълник. Познава формата на 
предмети от заобикалящата го среда и ги съотнася към 
еталона за форма (кръг, триъгълник или квадрат). Дава 
примери за познати предмети, които имат формата на 
кръг, триъгълник и квадрат. 
Разпознава и назовава кръг, триъгълник и квадрат. 
Проявява активност в игрите и упражненията за 
разпознаване и групиране на предмети по форма. 

 

I-17 

 

Числото пет,  

стр.15 

КО    Изгражда представи за числото 5. Сравнява предметни
групи до 5 предмета и определя къде са повече, по-малко, 
толкова – колкото. Стреми се да изпълни точно 
инструкциите за самостоятелната работа. 

 

 

I-18 

 

 

По-рано, по-късно, 

стр.16 

 

 

ВО, ПО 

   Изгражда динамични представи за последователността 
във времето и пространството. 
Разпознава и осмисля последователността на събития, 
отразени в различни картини. Изразява увереност при 
отговорите си. 

 

I-19 

Напред,назад. Нагоре, 

надолу,  

стр.17 

 

ПО, КО 

   Демонстрира знания за пространствените направления 
нагоре, надолу, напред, назад. Брои до 4. 
Проявява комбинативност в работата по задачите. 

 

II-20 

 

По-малко, повече, 

стр.18 

 

КО 

    Демонстрира представи за числото 5. Сравнява 
предметни групи до 5 предмета и определя къде са 
повече, по-малко, толкова – колкото. Старае се да работи 
самостоятелно. 

 

 

 

II-21 

 

 

 

Познавам фигурите, 

стр.19 

 

 

 

РФ 

    Формира познание за групиране по два познати 
признака едновременно – големина и форма. 
Разпознава и назовава кръг, триъгълник и квадрат. В 
картинен образец открива и групира геометрични фигури 
по два признака едновременно (форма и големина). 
Показва желание и удовлетвореност от игрите за 
групиране по два признака. 

 

II-22 

 

По-дълъг, по-къс, 

стр.20 

 

 

Измерване ПО 

    Формира конкретни представи за дължина на обекти. 
Сравнява и подрежда по дължина обекти до3. 
Демонстрира знания за близо и далече. Демонстрира 
внимание и прецизност при изпълнение на задачите. 

 

II-23 

 

Кое следва? , 

стр.21 

 

КО 

    Допълва представите си за алгоритмични поредици. 
Разпознава закономерността и подбира следващата фигура в 
редицата. Изразява предпочитания и реагира адекватно. 

III-24 Малката русалка, 

стр.22 

ПО, КО     Усвоява конкретни представи за числителни редни. 
Моделира количествени отношения. Реагира адекватно на 
поставените задачи. 



14 

 

III-25 Колко са…?,  

стр.23 

КО    Брои до 5. Моделира пространствени измерения. 
Реагира емоционално на поставените задачи. 

III-26 Броя до пет, 

 стр.24 

КО    Брои до 5. Групира обекти по видов признак. Моделира 
цветово количествени отношения. 

 

III-27 

 

Спомням си. Мечтая 

си,  

стр.25 

 

ВО 

   Демонстрира знания за годишните сезони. Осъзнава 
промените, свързани със смяната на сезоните. Определя 
последователността на събития във времето. Изразява 
предпочитание към конкретен годишен сезон. 

 

III-28 

 

Еднакви и различни, 

стр.26 

 

КО, ПО 

   Формира елементарни представи за числата до 5. 
Ориентира се в двумерното пространство – по картина. 
Брои до 5. Проявява откривателство при намиране на 
верния отговор. 

 

 

 

 

 

IV-29 

 

 

 

 

 

Спазвам правилата, 

стр.27 

 

 

 

 

 

РФ КО, 

Измерване 

    Има конкретни представи за кръг, квадрат и 
триъгълник; има познания за комбиниране на фигури в 
стилизирани композиции (картинка от фигурки). 
Разпознава, назовава и брои фигури от един вид 
в картина от геометрични фигури (кръг, триъгълник и 
квадрат). Брои до 5 в прав ред и отброява предмети до 5. 
Разпознава, назовава и сравнява ниски и високи 
предмети. Определя равни по височина. С удоволствие 
използва геометричните фигури като средство за 
конструктивно-творческо изразяване и игрово 
пресъздаване. 

 

 

IV-30 

 

 

Великденска суматоха, 

стр.28 

 

 

КО, ПО 

   Демонстрира конкретни представи за пространство и 
местоположение. Допълва знания за числата до 5. Брои 
до 5. Графически моделира количества (до 5). Сравнява 
групи до пет елемента. Допълва липсващ елемент в 
поредица. Изразява положителна нагласа към 
поставените задачи. 

 

IV-31 

Спортен празник в 

гората,  

стр.29 

 

КО, ПО 

    Затвърдява първоначалните представи за числата до 5. 
Брои до 5. Сравнява количества. 
Моделира количества. 

 

IV-32 

 

Преди и след това, 

стр.30 

 

ВО, КО 

    Затвърдява знанията си за числата до 5. Ориентира се в 
последователността на събитията във времето. Сравнява 
количества. Проявява критично отношение към 
изпълнението на задачите си. 

 

V-33 

 

Морски приключения, 

стр.31 

 

КО 

   Брои до 5. Моделира цветово количествени отношения. 
Проявява желание и старание при изпълнение на 
задачите. 

 

V-34 

 

Загадките на Щурчо, 

стр.32 

 

КО 

     Затвърдява знанията си за числата до 5. Брои до 5. 
Разграничава сходства и разлики. Проявява 
откривателство при намиране на разликите между двете 
изображения. 

 

V-35 

Проследяване 

постиженията на 

децата 

  

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

V-36 

Проследяване 

постиженията на 

децата 

  

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

Методи за проследяване на постиженията: обучаващи и  игрови ситуации, наблюдение, 

диалог, индивидуална работа, ПИ, ДИ 
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА (4 – 5 ГОДИШНИ) 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ОКОЛЕН СВЯТ“ 
 

Мес. 

седм. 
ТЕМА ОБРАЗ. ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

 

IX-1 

Проследяване 

постиженията на 

децата 

 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

Проследяване 

постиженията на 

децата 

 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

 

 

IX-2 

 

Нашата детска 

градина, 

 стр.4 

 

 

СОО, СЗС 

 

   Има конкретни представи за деца с различия. Съдейства 
на другите в процеса на самоутвърждаване. Посочва 
съиграчи. Различава сградите на дома и детската градина. 
Описва собствени преживявания и постъпки, създава 
приятелства. 

Кое за какво е,  

стр.5 

 

СЗС, СОО 

   Разбира функциите и предназначението на предметите, 
които ползва ежедневно. Описва собствени постъпки и 
действия. Назовава начини на самообслужване. 

 

 

 

X-3 

 

С мен играй,  

стр.6 

 

СОО, СЗС 

 

    Посочва съиграчи, като се съобразява с темата и игровия
замисъл. Комбинира игрови средства и материали за 
постигане на игрови цели. Дава идеи за игра. Изразява 
причини за това, което харесва или не харесва. 

 

Заедно е весело, 

 стр.7 

 

 

СОО 

    Споделя преживявания и постъпки. Има конкретни 
представи за деца с различия. Съдейства на другите в 
процеса на самоутвърждаване. Дава идеи за игра. Създава 
приятелства. Изразява положително отношение към другите 
деца и децата с различия. 

 

 

 

X-4 

На дядовия пъстър 

двор,  

стр.8 

 

СПНО 

 

    Описва домашни животни (тяло и части). Познава 
основни жизнени потребности на животните. Разбира 
необходимостта от грижа за животните. Знае с какво се 
хранят някои домашни животни. 

Животните на двора, 

 стр.9 

 

СПНО 

    Описва домашни животни (тяло и части). Познава 
основни жизнени потребности на животните. Разбира 
необходимостта от грижа за животните. Отгатва гатанки 
като обобщен образ – представа за домашни животни. 

 

 

X-5 

Пълните кошници, 

стр.10 

 

СПНО 

 

    Различава плодове, като ги класифицира в предметни 
игри по нагледни признаци. Назовава и описва плодове. 
Рисува плодове с типичните им цветове. 

 

Вкусни и полезни, 

стр.11 

 

СПНО, СЗС 

    Различава зеленчуци, като ги класифицира в предметни 
игри по нагледни признаци. Описва зеленчуци на нагледна 
основа. Изпълнява дидактична задача, като се съобразява с 
правилата. Разбира полезността на зеленчуците. 

 

 

 

X-6 

 

Нарисувано от 

есента,  

стр.12 

 

 

СПНО 

   Познава типични признаци на времето в природна 
местност и сезон. Описва есенна картина. 
Изразява причини за това, което харесва и не харесва. 
Рисува, като използва типични есенни цветове. 

Лястовичке, накъде? 

стр.13 

 

СПНО, СОО 

    Описва животни (тяло и части). Проявява интерес към 
живото. Описва птиците (тяло и части). 
Опитва да обясни тяхното поведение. Проявява интерес към 
птиците в природата. 
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X-7 

 

Весел, тъжен и 

сърдит, 

 стр.14 

 

 

СОО 

 

     Описва собствените си преживявания и постъпки. 
Изразява причини за това, което харесва и не харесва. 
Създава приятелства. Изразява отношение към другите. 

 

Искам – може ли, 

стр.15 

 

СОО 

    Разбира правила. Опитва емоционално да свърже 
желанията си с възможностите на другите за осигуряването 
им. Описва собствени преживявания и постъпки. 

 

 

 

XI-8 

 

В есенната гора, 

 стр.16 

 

 

 

СПНО 

    Описва диви животни. Познава основни жизнени 
потребности. Възприема промени в природата. 
Наблюдава ги. Сезони – метеорологично време. Рисува 
неоцветените части с подходящ цвят. 

Животните в 

гората,  

стр.17 

 

СПНО 

      
     Описва диви животни. Познава основни жизнени 
потребности. Ориентира се в лабиринт. 

 

 

 

XI-9 

 

Вятърко немирен, 

стр.18 

 

 

СПНО, СЗС 

      
      Разпознава явления от неживата природа. Познава 
типични признаци на времето в местност и в сезон. Описва 
собствени преживявания. Познава правила за безопасност. 

Когато завали,  

стр.19 

 

СПНО, СЗС 

   Разпознава явления от неживата природа. Познава типични 
признаци на времето в природна местност и в сезон. Познава 
правила за безопасност. Предлага подходящо облекло. 

 

 

 

XI-10 

 

Думички чудесни, 

стр.20 

 

СОО, СЗС 

    Съдейства на другите в процеса на самоутвърждаване. 
Създава приятелства. Споделя собствени постъпки и 
преживявания. Изразява причини за това, което харесва или 
не харесва. 

 

Приятелите правят 

ли така?,  

стр.21 

 

 

СОО 

     Създава приятелства. Съдейства на другите в процеса на 
самоутвърждаване. Споделя собствени постъпки и 
преживявания. Изразява причини за това, което харесва или 
не харесва. Има конкретна представа за деца с различия и им 
съдейства в процеса на самоутвърждаване. 

 

 

 

 

XI-11 

 

 

Моето семейство, 

стр.22 

 

 

СОО, СЗС 

 

    Определя полово-ролева принадлежност на членовете на 
семейството и рода си. Разбира функциите и 
предназначението на предметите от ежедневието. Описва 
членовете на семейството. Свързва лични предмети по 
принадлежност. Изразява привързаност. 

 

У дома,  

стр.23 

 

СОО 

    Включва се в общи дейности. Съпреживява позитивно 
общи дейности у дома. Описва чувствата и преживяванията 
си. 

 

 

 

 

XII-12 

 

Задача има всеки,  

стр.24 

 

 

 

СОО 

 

   Назовава отговорности на близките си към него и своите 
към тях. Разбира функцията и предназначението на 
предметите, които използва ежедневно. Има представа за 
труда на своите родители и за това, че работят, за да са 
полезни и да се грижат за семейството си. 

 

Прибирам, 

подреждам, 

 стр.25 

 

СОО, СЗС 

   Назовава отговорности на близките си към него и своите 
към тях. Разбира функцията и предназначението на 
предметите, които използва ежедневно. Съотнася предмети 
по двойки и вид. 

 

 

 

XII-13 

Зимата дошла,  

стр.26 

 

 

 

СПНО, СЗС 

 Познава типични признаци на времето в природна местност 
и в сезон. Описва зимна картина. 
Посочва подходящо облекло. 

 

Снежинки, 

 стр.27 

 

СПНО, СЗС 

     Познава типични признаци на времето в природна 
местност и в сезон. Открива разликата в картините на два 
близки сезона. Изразява емоционално отношение към 
зимните игри. 
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XII-14 

 

Коледно дърво, 

стр.28 

 

 

 

КН, СОО 

     Разпознава празнична среда и показва умения и готовност 
да се включи в честването на празника. 
Има конкретна представа за децата с различия. Съдейства им 
в процеса на самоутвърждаване. 

 

Чакан гост,  

стр.29 

 

КНЦ 

     Разпознава празнична среда и показва умения и готовност 
да се включи в честването на празника. 
  Има умения за включване в празника. Емоционално 
съпреживява чрез рисуване и оцветяване. 

 

 

 

XII-15 

 

Пъстра сурвачка, 

стр.30 

 

 

 

КНЦ 

    Демонстрира готовност и желание за участие във 
фолклорни празници. Сравнява предмети, които са част от 
фолклорната празнична среда. Изразява положително 
отношение, като рисува. 

Сурва, весела 

година!,  

стр.31 

 

КНЦ 

    Разбира смисъла на националния празник. Демонстрира 
готовност и желание за участие във фолклорни празници. 
Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична 
среда. Използва поздрави. 

 

 

 

I-16 

 

Празник имам днес, 

стр.32 

СОО, СЗС, 

КНЦ 

     Изразява привързаност към членовете на семейството. 
Отбелязва календар на празниците за рождени и имени дни 
на деца в групата. Създава приятели. Знае за сезона, в който 
се е родил. 

 

 

Щом порасна, 

стр.33 

 

 

 

 

СОО, СЗС 

(ПС) БДП 

     Определя полово-ролевата принадлежност. Разбира 
функциите и принадлежността на предметите, които ползва 
ежедневно. Свързва рисунките по двойки според пола и 
възрастта. Знае къде се движат пешеходците, къде – 
превозните средства. Знае улицата и нейните съставни 
елементи. Знае и спазва правила за пресичане. Знае къде е 
опасно да играе и защо. 

 

 

 

I-17 

 

Зимата в гората, 

стр.34 

 

СПНО 

     Познава типични признаци на времето в природна 
местност и в сезон. Описва диви животни. 
Познава основни жизнени потребности на животните. Знае 
кой не спи зимен сън. 

 

Трохи за Врабчо, 

стр.35 

 

 

СПНО, СОО 

      Познава основни жизнени потребности на животните от 
близката среда. Разбира необходимостта  от грижа за 
животните. Желае да се грижи. Проявява отзивчивост. 
Открива прилики и разлики в две картини. 

 

 

 

I-18 

 

Веселба в снега, 

стр.36 

 

СПНО, СОО 

 

 

     Познава типични признаци на времето в природна 
местност и в сезон. Посочва съиграчи, като се съобразява с 
общия замисъл/ идея за игра. Комбинира игрови средства и 
материали за постигане на игрови цели. Дава идеи за игра. 

Какво е времето? , 

стр.37 

 

СПНО, СЗС 

    Познава типични признаци на времето в природна 
местност и в сезон. Описва облеклото според сезона. Разказва 
за различното сезонно време. 

 

 

I-19 

 

Приятелче у дома, 

стр.38 

 

СПНО 

    Описва домашни животни. Познава основни жизнени 
потребности. Проявява желание да се грижи. 
Знае правила за безопасност при общуване с куче и коте. 

 

Цвете в саксия, 

стр.39 

 

СПНО, СЗС 

      Разбира необходимостта от грижи за растенията. Разбира 
функцията и предназначението на предметите в близка среда. 
Проявява желание да се грижи за тях с достъпни средства. 

 

 

II-20 

Чисти и здрави, 

стр.40 

 

 

СЗС 

 

    Назовава и спазва елементарни хигиенни правила. Разбира 
функциите и предназначението на предметите. Комбинира 
игрови материали и средства за постигане на игрови цели. 

В лекарския 

кабинет,  

стр.41 

 

СЗС 

     Има представа за труда на лекаря и медицинската сестра. 
Назовава/ описва действията им. 
Разбира функциите и предназначението на предметите. 
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II-21 

 

Това не е за игра,  

стр.42 

 

 

СЗС, СОО 

    Разбира функциите и предназначението на предметите. 
Назовава и различава опасните предмети и места. Може да 
обясни кое е опасно. Разбира отговорностите си към дома и 
семейството. 

 

Кой помага при 

беда,  

стр.43 

 

 

СЗС, СОО 

     Има представа за различни професии в полза на хората. 
Открива опасни ситуации в картинки. Знае кой идва на 
помощ при пожар. Разбира функциите и предназначението на 
предмети и уреди на огнеборците. Комбинира игрови 
средства за постигане на игрова цел. 

 

 

 

 

II-22 

 

Слънце и луна, 

стр.44 

 

 

СПНО, СЗС 

    Разпознава Слънцето, Луната и звездите в природните 
картини. Ориентира се в значението на дневния режим за 
здравето на децата. Открива връзката между частите на 
денонощието и дейността на хората. Формира готовност да 
спазва дневен режим. 

 

Един чудесен ден, 

стр.45 

 

СЗС 

    Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и 
здравословен режим. Разбира последователността на 
дейностите през деня. Демонстрира готовност да спазва 
здравословен режим и задължителните дейности. 

 

 

 

 

 

II-23 

 

 

Баба Марта,  

стр.46 

 

 

КНЦ, СЗС, 

СОО 

    Демонстрира желание за участие в общи празници. 
Разпознава празнична среда и показва умения и готовност да 
се включи в честването на празника. Сравнява предмети, 
които са част от фолклорната празнична среда, и използва 
поздрави при употребата им. Отбелязва в календар на 
празниците имени дни. 

 Пролетна закачка, 

стр.47 

 

СПНО, СЗС 

      Познава типични признаци на времето в природна 
местност и в сезон. Познава предвестниците на пролетта. 
Ориентира се в нагледна проблемна ситуация. 

 

 

 

 

III-24 

 

 

Нашата Родина, 

стр.48 

 

 

КНЦ, СОО, 

СЗС 

     Определя националността си. Показва умения и готовност 
да се включи в честването на националния празник. 
Ориентира се в българските символи – знаме, носии... 
Разпознава битова и празнична среда. Показва готовност за 
включване в национални празници. 

  

 

Празникът на мама, 

стр.49 

 

 

КНЦ, СОО, 

СЗС 

    Разпознава празничната среда и показва умения и 
готовност да се включи в честването на празника. Използва 
поздрави при употреба на предмети като елементи на 
празничната среда. Описва собствените си преживявания и 
постъпки. 

 

 

 

III-25 

Професиите на 

мама и татко,  

стр.50 

 

СЗС, СОО 

     Има представа за професиите на своите родители и за това,
че работят, за да са полезни и да се грижат за семействата си. 
Назовава отговорностите на близките към детето и обратно. 

 

 

Кой какво работи, 

стр.51 

 

 

 

СЗС, СОО 

      Има представа за професиите на своите родители и за 
това, че работят, за да са полезни и да се грижат за 
семействата си. Назовава отговорностите на близките си към 
него и своите отговорности към тях. Дава идеи за игра.
Разбира функциите и предназначението на различни
предмети и уреди. 
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III-26 

 

 

На улицата,  

стр.52 

 

 

 

 

СЗС 

(ПС) БДП 

 

      Познава някои правила за пресичане на улица. Ориентира 
се в нагледна ситуация за уличното движение. Възпитава се в 
задължително спазване на правилата. Изброява основни 
елементи на улицата. Знае къде се движат пешеходците, къде 
– превозните средства. Знае улицата и нейните съставни 
елементи. Разбира къде се движат хората и къде – превозните 
средства. Назовава и разграничава: улица, тротоар, бордюр, 
платно, пешеходна пътека „зебра“. 

 

 

 

Къде играят децата, 

стр.53 

 

 

 

СЗС, СОО 

 

(ПС) БДП 

     Опитва емоционално да свърже желанията си с 
възможностите на другите за осигуряването им. Познава 
правила за безопасна игра с ролери, тротинетка и др. Знае 
къде не може да се играе – на уличното платно и в близост до 
него, между паркирали коли... Изброява части на велосипеда 
и знае за какво служат. Знае защитните и обезопасителните 
средства. Оценява нагледна ситуация като опасна или 
безопасна. 

 

 

 

III-27 

 

Пролетна картина, 

стр.54 

 

 

СПНО 

 

     Познава типичните признаци на времето в природна 
местност и в сезон. Открива конкретни признаци на 
пролетта. Описва диви животни. Проявява любопитство и 
интерес към природата. 

 

Гост от юг,  

стр.55 

 

 

СПНО, КНЦ 

     Описва диви животни и птици. Познава основни жизнени 
потребности на животните. Познава типични признаци на 
времето в природата. Проявява положително отношение към 
природата. 

 

 

 

III-28 

 

Децата на 

животните,  

стр.56 

 

 

СПНО, СЗС 

      Познава основни жизнени потребности на животните. 
Разбира необходимостта от грижи за животните. Свързва 
животните по двойки и вид. Назовава животните и техните 
малки. Показва загриженост и интерес към животните. 

 

Криеница в гората, 

стр.57 

 

СПНО 

     Описва диви животни – тяло и частите му. Познава 
основни жизнени потребности на животните. Проявява 
наблюдателност и съобразителност при решаване на 
дидактични задачи. 

 

 

 

 

 

 

IV-29 

 

 

Светофар другар, 

стр.58 

 

 

 

СЗС 

(ПС) БДП 

     Познава правилата за пресичане на улицата. Свързва цвета 
на светофара с емоциите. Знае значението на светофара като 
помощник в движението.Разпознава сигналите на светофара 
и спазва правилата за пресичане. Разбира къде се движат 
хората и превозните средства. Познава пешеходна пътека 
„зебра“. Проявява желание и готовност да спазва сигналите 
на светофара. 

 

 

 

 

Пресичам 

безопасно,  

стр.59 

 

 

 

 

СЗС 

(ПС) БДП 

      Познава правилата за пресичане на улицата. Ориентира се 
самостоятелно в цветовете на светофара, като рисува. 
Проследява и показва безопасен път до дома. Усвоява 
червения цвят като забрана, а зеления – като разрешено. Знае 
правила за пресичане без светофарна уредба. Предвижда 
опасностите при пресичане на улица. Изброява частите на 
детски велосипед и знае за какво служат. Знае как да потегля, 
да спира, да паркира и да регулира темпото на велосипеда с 
помощни колела. 
Кара с умерено темпо и пази равновесие при потегляне, 
движение напред и спиране. 
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IV-30 

 

 

Празник на цветята, 

стр.60 

 

 

 

КНЦ, СПНО 

      Разпознава празнична среда и показва умения да се 
включи в честването на празника. Сравнява предмети, които 
са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави 
при употребата им. Описва собственото си поведение. 
Отбелязва в календара на празниците имени дни на деца с 
имена на цветя. 

 

Да нашарим яйцата, 

стр.61 

 

КНЦ, СЗС 

      Разпознава празнична среда и показва умения да се 
включи в честването на празника. Сравнява предмети, които
са част от фолклорната празнична среда, и използва поздрави
при употребата им. Показва радост в очакване на празника. 
Проявява желание да участва. 

 

 

 

IV-31 

 

Опасно време, 

стр.62 

 

СПНО, СЗС 

      Познава типични признаци на времето в природна 
местност и в сезон. Познава правила за безопасно поведение. 
Назовава отговорностите си пред другите. Разбира защо 
времето е опасно. 

 

Дъга,  

стр.63 

 

СПНО 

     Познава типични признаци на времето в природна 
местност и в сезон. Разкрива разлики в две последователни 
картини. Назовава цветовете на дъгата. Оцветява дъга в 
последователни цветове по образец. 

 

 

IV-32 

 

Малки и работливи, 

стр.64 

 

СПНО 

     Познава и назовава различни насекоми. Описва 
насекомите по външен вид. Проявява интерес към 
животинския свят. 

 

Градинка, 

 стр.65 

 

СПНО 

    Проявява желание да се грижи за растенията в природния 
кът и на двора. Разбира необходимостта от грижи за 
растенията. Разграничава плодове и зеленчуци. Открива 
подобие. 

V-33  

Идвай, лято,  

стр.66 

 

СПНО, СОО, 

СЗС 

     Разпознава Слънцето и връзката му с времето и сезона. 
Познава типични признаци на времето в природна местност –
слънчево. Изразява причини за това, което харесва и не 
харесва. 

Къде живеят 

рибките?,  

стр.67 

 

СПНО 

      Познава основни жизнени потребности на животните в 
близка среда. Проявява желание да се грижи за животните. 
Демонстрира интерес към морски животни. Участва чрез 
рисуване. 

 

 

 

V-34 

 

Книжките,  

стр.68 

 

КНЦ, СЗС 

     Комбинира игрови и материални средства за постигане на 
игрови цели. Изразява причини за това, което харесва. 
Описва собствени преживявания. Разбира, показва желание 
да пази книжките и да ги съхранява. 

 

Имало едно време, 

стр.69 

 

КНЦ 

      Споделя преживяванията си. Разказва за познати 
приказки. Познава героите на тези приказки. 
  Възпитава у себе си обич към книгите и желание да ги 
притежава, да ги има у дома. 

 

 

 

V-35 

 

Весели игри за 

топли дни,  

стр.70 

 

СПНО, СОО, 

СЗС 

      Посочва съиграчи, като се съобразява с игровия замисъл. 
Има конкретна представа за различни игри навън. Познава 
правила за безопасни игри. Разбира функциите и 
предназначението на предмети и уреди за игра. 

 

Обичам,  

стр.71 

 

 

СОО, СЗС 

     Опитва емоционално да свърже желанията си с 
възможностите на другите. Ориентира се самостоятелно в 
поставената практическа задача. Може да разкаже за 
предпочитанията си. Изразява причини за това, което харесва 
и не харесва. 
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V-36 

Проследяване 

постиженията на 

децата 

 
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

Проследяване 

постиженията на 

децата 

 
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

Методи и похвати за проследяване на постиженията: обучаващи и игрови ситуации; наблюдение; диалог; индивидуална работа; ПИ; ДИ. 
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

към програмна система „Чуден свят“ на издателство „Просвета“,  за III   подготвителна възрастова група (5 – 6-ГОДИШНИ) 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Месец Седмица 
Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати 

Методи и 

форми 
1 2 3 4 5 6 

IX 1 
Довиждане, 
лято! 
(входящо 
проследяване) 

Свързана реч 
Възприемане на 
литературно 
произведение 
Пресъздаване на 
литературно 
произведение 

1/1 
Знам и мога 

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра: 
Свързана реч: 

– участва в диалогична комуникация, съобщава трите си имена, адрес, имена на 
родители и близки; 

– описва кратко познат предмет или лесен път до вкъщи; 
– разбира сюжетната линия в познати текстове. 
Възприемане на литературно произведение: 

– възприема с интерес художествена литература за деца – проза или поезия; 
– демонстрира степен на познаване на изучавани приказки и техните герои. 
Пресъздаване на литературно произведение: 

– преразказва приказка или разказ, като използва реплики и подходящи невербални 
средства за комуникация. 

 

Граматически 
правилна реч 
Звукова култура 
Речник 

1/2 
Знам и мога 

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра: 
Граматически правилна реч: 

– служи си с прости изречения; 
– съставя изречения по нагледна опора; 
– използва в ежедневната си реч подходящ „времеви речник“. 
Звукова култура: 

– изговаря правилно думите в речевата си комуникация; 
– разпознава изречение и дума; 
– открива писмена информация и демонстрира ниво на графични умения. 
Речник: 

– разбира значението на думи и ги използва правилно в различни ситуации. 

 

2 
Аз се движа 
безопасно 

Свързана реч 
Звукова култура 

2/1 
„Баба и Пепи“, Марко 
Ганчев – съставям 
изречения по картини 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Баба и Пепи“ от Марко Ганчев; 
затвърждаване в практически план на представата за дума и изречение, както и на 
разликата между тях. 
Умения: 
Активизиране на уменията за съставяне на изречения по картина – при зададено 
допълнително условие за изречение от три, четири и пет думи; активизиране на 
уменията за разграничаване на отделните думи в изречението и определяне на 
техния брой; онагледяване на словесния анализ със схематичен модел. 

 



23 

Отношение: 
Възпитаване на положително отношение към правилата за безопасно движение по 
пътищата. 
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1 2 3 4 5 6 
  Възприемане на 

литературно 
произведение 
Свързана реч 

2/2 
„Автобусчето, 
което се страхуваше 
от тъмното“, 
Доналд Бисет 

Знания: 
Запознаване с приказката „Автобусчето, което се страхуваше от тъмното“ от 
Доналд Бисет. 
Умения: 
Определяне по илюстрации на последователността в сюжета на литературно 
произведение; преразказване на приказката. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно 
произведение; съпреживяване и изразяване на чувствата си с думи и изрази. 

 

X 3 
Есен е! 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Пресъздаване на 
литературно 
произведение 
Звукова култура 

3/1 
„Художници“, Ана 
Александрова 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Художници“ от Ана Александрова; 
обогатяване на представата за есента чрез конкретизиране на нейния образ и 
определяне на въздействието ѝ върху природата; умения за дорисуване по 
пунктир; умения за оцветяване в рамките на контур. 
Умения: 
Осмисляне на промените в природата, отразени чрез художествените образи; умения 
за словесно изразяване на чувства; заучаване на стихотворението наизуст. 
Отношение: 
Емоционално отношение към есента. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 
Речник 

3/2 
„Есенна приказка“, 
Ангел Каралийчев 

Знания: 
Възприемане на приказката „Есенна приказка“ от Ангел Каралийчев; 
запознаване със значението на непознати думи от произведението, 
като: лозина, тъмнонога, мъхната коруба, синор, пладне. 
Умения: 
Определяне по илюстрации на последователността в сюжета на литературно 
произведение; преразказване на приказката, като довършва нейния край от 
позицията на герой (врабчето). 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно 
произведение; изразяване на отношението си към постъпките на героите в него. 

 

4 
Правила за 
безопасност 

Свързана реч 
Речник 
Граматически 
правилна реч 

4/1 
„С огъня шега не 
бива“ – разказвам 
по картини 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Весело пламъче“ от Атанас Димитров; 
активизиране на обща представа за понятия като: „пожар“, 
„пожарникар“, „противопожарна кола“. 
Умения: 
Ориентиране в последователността на действието и съставяне на кратък 
повествователен текст по серия от сюжетни картини. 
Отношение: 
Възпитаване на положително отношение към правилата за пожарна безопасност. 
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1 2 3 4 5 6 
 Възприемане на 

литературно 
произведение 
Свързана реч 
Граматически 
правилна реч 

4/2 
„Въгленчето и 
водната капка“, 
Иван Паунов 

Знания: 
Запознаване с разказа „Въгленчето и водната капка“ от Иван Паунов. 
Умения: 
Ориентиране във връзката между текста на разказа и илюстрациите към него; 
описване на герой по характерни негови белези и действия; 
преразказване на литературно произведение, като се импровизират реплики и 
действия и се влиза в роля; умения за съгласуване по род и число на 
съществителни и прилагателни имена. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно 
произведение и героите от него. 

 

5 
Есенни 
плодове и 
зеленчуци 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 
Граматически 
правилна реч 

5/1 
„На пазар“ – 
съставям изречения 
по картини 

Знания: 
Възприемане на стихотворението „Колко прави“ от Тодор Атанасов; 
разширяване на представата за есенни плодове и зеленчуци и конкретизиране 
на нейното съдържание чрез активизиране на названия; 
активизиране на знанията за множествено число на съществителните имена от 
мъжки род по посока на разграничаване на двойственото им число. 
Умения: 
Участва активно в диалог по картини; правилна употреба на съществителни 
имена от мъжки род в двойствено число (картоф, морков, домат – много 
картофи, моркови, домати – два картофа, моркова, домата). 
Отношение: 
Емоционално отношение към есента и есенните плодове и зеленчуци. 

 

Звукова култура 
Речник 

5/2 
Откривам звукове в 
думи 

Знания: 
Активизиране на общата представа за понятия като „есенни плодове и 
зеленчуци“; активизиране на представа за смислоразличителната функция на 
отделните звукове. 
Умения: 
Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука; умения за 
онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и четири звука); 
различаване на близки звукове в състава на едносрични, двусрични и трисрични 
думи; умения за дорисуване на права и крива линия по пунктир; умения за 
оцветяване в рамките на контур. 
Отношение: 
Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на 
звуковете. 
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1 2 3 4 5 6 
 6 

Животните – 
мои приятели 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

6/1 
„Бърза помощ“, Ран 
Босилек 

Знания: 
Запознаване с приказката „Бърза помощ“ от Ран Босилек. 
Умения: 
Определяне по илюстрации на последователността в сюжета на литературно 
произведение; откриване на липсваща илюстрация; 
преразказване на литературно произведение от позицията на герой (кокошката); 
съотнасяне на постъпките на героите към собствения си опит. 
Отношение: 
Изразява емоционално-оценъчно отношение към постъпките на героите. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Граматически 
правилна реч 
Звукова култура 

6/2 
Кой какво прави? 

Знания: 
Възприемане на стихотворението „Чудни случки“ от Йордан Друмников; 
разширяване на представата за понятието „диви животни“ чрез активизиране на 
названия; затвърждаване на представата за думи – действия. 
Умения: 
Съставя прости разширени изречения от три, четири и пет думи по нагледна 
опора; отделя думите в изречението; онагледява словесния анализ със 
схематичен модел на изречение; умения за дорисуване на права и крива линия 
по пунктир; умения за оцветяване в рамките на контур. 
Отношение: 
Положително отношение към дивите животни. 

 

XI 7 
Моето здраве 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 
Граматически 
правилна реч 

7/1 
„Съдружие“, Асен 
Разцветников 

Знания: 
Добиване на представа за приказка в стихотворна форма, като възприема от 
начало до край приказката „Съдружие“ от Асен Разцветников; 
затвърждаване на знанията за частите на човешкото тяло. 
Умения: 
Ориентиране във връзката между текста на приказката и илюстрацията към нея; 
активно участие в беседа по картина; различаване и назоваване на различните 
части на човешкото тяло; правилна употреба на единствено и множествено 
число на съществителни имена, назоваващи частите на човешкото тяло, и 
съгласуването им с глаголи. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно 
произведение – приказка в стихотворна форма; възпитаване на положително 
отношение към частите на човешкото тяло и техните функции. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 
Речник 

7/2 
Кой се грижи за 
моето здраве? 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Лекарка“ от Иван Милев; обогатяване на 
представата за професията на лекаря чрез конкретизиране на нейния образ. 
Умения: 
Активно участва в беседа по картина; разпознава обстановката и участващите 
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1 2 3 4 5 6 
лица в случката; употребява адекватно лексика, свързана с конкретната тема 
(лекар, слушалки, термометър, спринцовка, рецепта); 
съставя разказ с включване на ключови думи и диалог; използва думи с 
обобщаващо значение (лекарства); съгласува съществителни и прилагателни 
имена по род и число. 
Отношение: 
Положително отношение към лекарската професия. 

8 
Моето 
семейство 

Свързана реч 
Граматически 
правилна реч 
Речник 

8/1 
Разказвам за своето 
семейство 

Знания: 
Затвърждаване на представата за понятията „семейство“, „член на семейство“, 
„домашен любимец“. 
Умения: 
Разказва за своето семейство по нагледна опора; съгласува бройни числителни 
(един, една, едно) и съществителни имена по род и число. 
Отношение: 
Изразяване на внимание и загриженост към членовете на семейството. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Пресъздаване на 
литературно 
произведение 
Звукова култура 

8/2 
„Обич“, Веска 
Тоскова 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Обич“ от Веска Тоскова. 
Умения: 
Обогатяване на умения за словесно изразяване на чувства; заучаване на 
стихотворението наизуст; умения за оцветяване в рамките на контур. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално отношение към членове на семейството – мама и татко. 

 

9 
Грижи за 
растенията и 
животните 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

9/1 
„Мързеливското 
лозе“, Георги 
Райчев 

Знания: 
Запознаване с приказката „Мързеливското лозе“ от Георги Райчев; 
запознаване със значението на непознатите думи от произведението: бурени, 
ленив, рало. 
Умения: 
Определяне по илюстрации на последователността в сюжета на литературното 
произведение; откриване на сгрешена илюстрация; 
преразказване на приказката от позицията на герой (лисицата). 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към героите в литературно 
произведение. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 
Речник 

9/2 
Моят домашен 
любимец – 
съставяне на 
описание по 
картини 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Ново другарче“ от Дядо Пънч; 
активизиране на знания за храната и „къщите“ на домашните любимци. 
Умения: 
Съставяне на подробен описателен текст (описание на животно); 
съгласуване на прилагателни и съществителни имена по род и число. 
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Отношение: 
Изразяване на обич и загриженост към домашните любимци. 

10 
Иде зима 

Граматически 
правилна реч 
Звукова култура 

10/1 
Времето вчера, днес 
и утре 

Знания: 
Затвърждаване на представата за понятието „синоптична прогноза“ и нейното 
значение в живота на хората. 
Умения: 
Образува на практическа основа сегашно, минало свършено и бъдеще време; 
използва трите времена в потока на речта в контекста на говорната ситуация; 
умения за оцветяване в рамките на контур. 
Отношение: 
Положително отношение към професията на синоптика. 

 

Звукова култура 
Речник 

10/2 
Откривам звукове в 
думи 

Знания: 
Активизиране на общата представа за зимно облекло; активизиране на 
представа за смислоразличителната функция на отделните звукове. 
Умения: 
Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука; умения за 
онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и четири звука); 
различаване на близки звукове в състава на едносрични, двусрични и трисрични 
думи; умения за дорисуване на права и крива линия по пунктир; умения за 
оцветяване в рамките на контур. 
Отношение: 
Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на 
звуковете. 

 

ХII 11 
Нашата 
детска 
градина 

Граматически 
правилна реч 
Речник 

11/1 
Играем заедно – 
съставям изречения 
по картини 

Знания: 
Разширяване на представата за понятието „детски играчки“ чрез активизиране 
на названия. 
Умения: 
Съставяне на съобщителни, въпросителни и възклицателни изречения по 
картинка; съгласуване на прилагателно и съществително име по род и число; 
употреба на думи с обобщаващо значение (играчки). 
Отношение: 
Съпреживява и изразява чувствата си с думи. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Граматически 
правилна реч 
Звукова култура 

11/2 
„Пуфи в детската 
градина“, Кирил 
Писарски 

Знания: 
Запознаване с разказа „Пуфи в детската градина“ от Кирил Писарски. 
Умения: 
Съставяне на прости разширени изречения с предлози (на/върху, под, зад, пред, 
до). 
Отношение: 
Положително отношение към детската градина като място за забавление и игри. 
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12 
Радост и тъга 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

12/1 
„Къщичка под 
снега“, Емилиян 
Станев 

Знания: 
Запознаване с приказката „Къщичка под снега“ от Емилиян Станев. 
Умения: 
Ориентиране в последователността на сюжетното действие по илюстрации, 
изобразяващи основните моменти; откриване на липсващи илюстрации; умения 
за изразяване на чувства; преразказване на приказката от позицията на герой 
(заека). 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към героите на литературно 
произведение. 

 

Свързана реч 
Граматически 
правилна реч 
Звукова култура 

12/2 
Какво ме радва? 

Знания: 
Активизиране на общата представа за понятието „чувство“ – радост, щастие, 
вълнение. 
Умения: 
Участва активно в диалог по сюжетни картини; съставя кратък повествователен 
текст по памет; съставя прости разширени изречения по нагледна опора; отделя 
думите в изречението; онагледява звуковия анализ със звуков модел. 
Отношение: 
Изразяване на чувствата с думи и изрази. 

 

13 
В очакване на 
Коледа 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Речник 
Свързана реч 

13/1 
Празнуваме заедно 
– разказвам по 
картини 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Веселият сурвакар“ от Асен Босев; 
активизиране на лексика, свързана с Бъдни вечер, Коледа и Нова година 
(постни ястия, коледна елха и сурвакари). 
Умения: 
Участва активно в диалог по сюжетна картина; съотнася постъпките на героите 
от литературното произведение със собствения си опит; 
проявява култура на речево общуване чрез отправяне на благопожелания във 
фолклорна форма при сурвакане. 
Отношение: 
Положително отношение към сурвакането. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 
Речник 

13/2 
„Срещу Нова 
година“, Ран 
Босилек 

Знания: 
Възприемане на стихотворната приказка „Срещу Нова година“ от Ран Босилек; 
запознаване със значението на непознатите думи от произведението – млин 
(баница). 
Умения: 
Съотнасяне на действията и постъпките на героите със собствения опит; 
преразказване на приказка. 
Отношение: 
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Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно 
произведение – приказка в стихотворна форма. 

I 14 
Зимна 
приказка 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Пресъздаване на 
литературно 
произведение 
Звукова култура 

14/ 1 
„Зима“, Младен 
Исаев 

Знания: 
Възприемане на стихотворението „Зима“ от Младен Исаев; обогатяване на 
представата за зимата чрез конкретизиране на нейния образ и определяне на 
въздействието ѝ върху природата. 
Умения: 
Осмисляне на промените в природата, отразени чрез художествените образи; 
умения за словесно изразяване на чувства; заучаване на стихотворението 
наизуст; дорисуване на криви линии по пунктир (снежинки); оцветяване в 
рамките на контур. 
Отношение: 
Емоционално отношение към зимата. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

14/2 
„Бяла приказка“, 
Валери Петров 

Знания: 
Запознаване с началото на приказката „Бяла приказка“ от Валери Петров. 
Умения: 
Умения за създаване на кратък повествователен текст по дадено начало на 
непознато литературно произведение без завръзка; ориентиране във връзката 
между началото на приказката и предложената илюстрация. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално отношение към сезона зима. 

 

15 
Играем 
заедно 

Свързана реч 
Граматически 
правилна реч 

15/1 
Спортисти – 
разказвам по 
картини 

Знания: 
Разширяване на представата за понятието „зимни спортове“ чрез активизиране 
на названия. 
Умения: 
Умение за съставяне на въпросителни изречения с думите: кой, къде, какво; 
умения за съставяне на кратък повествователен текст по серия от сюжетни 
картини; разработване на сюжетната линия на разказ съобразно 
последователността на серията от картини; правилна употреба на сегашно и 
минало време на глаголите. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към спорта. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

15/2 
„Ти гониш“, Лиляна 
Стефанова 

Знания: 
Възприемане на стихотворението „Ти гониш“ от Лиляна Стефанова. 
Умения: 
Съставяне на кратък текст разсъждение по темата на стихотворението и 
нагледна опора. 
Отношение: 
Съпреживяване и изразяване на чувствата с думи и изрази. 
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16 
В услуга на 
хората 

Звукова култура 
Речник 

16/1 
Откривам звукове в 
думи 

Знания: 
Активизиране на общата представа за професиите в сферата на услугите; 
активизиране на представата за смислоразличителната функция на отделните 
звукове. 
Умения: 
Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука; 
умения за онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и 
четири звука); различаване на близки звукове в състава на едносрични, 
двусрични и трисрични думи; умения за оцветяване в рамките на контур. 
Отношение: 
Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на 
звуковете. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

16/2 
Майстор готвач – 
разказвам по 
картини 

Знания: 
Възприемане на стихотворението „Неочакван зъбобол“ от Петя Александрова; 
разширяване на представата за професията на готвача. 
Умения: 
Съчиняване на кратък повествователен текст по нагледна опора и ключови 
думи (готвач, кухня); съставяне на кратък повествователен текст по темата; 
формиране на умения за изразяване на бъдещи действия. 
Отношение: 
Положително отношение към професията на готвача. 

 

17 
Опасности 
през зимата 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Пресъздаване на 
литературно 
произведение 

17/1 
„Малък Сечко“, Гео 
Милев 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Малък Сечко“ от Гео Милев; 
разширяване на представите за климатичните промени на времето и 
опасностите, свързани с тях, през месец февруари. 
Умения: 
Съпреживяване на гневното настроение на Малък Сечко, изразено в 
стихотворението; разбиране и употребяване на думи с преносно значение; 
заучаване на стихотворението наизуст; 
Отношение: 
Изразява емоционално отношение към зимата и положително отношение към 
красотата на римуваното слово. 

 

Звукова култура 
Речник 

17/2 
Откривам звукове в 
думите 

Знания: 
Затвърждаване на представата за значението на думите, на които се базира 
работата по звукова култура; активизиране на представата за отделните звукове 
с акцент на позицията на звука к в началото на думата. 
Умения: 
Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука; 
умения за онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и 
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четири звука); различаване на близки звукове в състава на едносрични, 
двусрични и четирисрични думи; разграничаване и определяне на звук в 
началото на дума; умения за оцветяване в рамките на контур. 
Отношение: 
Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на 
звуковете. 

II 18 
Моят рожден 
ден 

Свързана реч 
Речник 
Звукова култура 

18/1 
Празнуваме заедно 
– разказвам по 
картини 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Рожден ден“ от Евтим Евтимов; 
обогатяване на представите за рождения ден като личен празник чрез 
активизиране на лексика, свързана с празнуването на рождените дни. 
Умения: 
Разказване по преживяно; формиране на умения за изразяване на минали 
действия; използване на речев етикет и проявява култура на речево поведение; 
умения за дорисуване на крива линия по пунктир. 
Отношение: 
Изразява емоционално отношение към рождения ден като личен празник. 

 

Звукова култура 
Речник 

18/2 
Откривам звукове в 
думи 

Знания: 
Затвърждаване на представата за значението на думите, на които се базира 
работата по звукова култура; активизиране на представа за отделните звукове с 
акцент на позицията на звука р в началото на думата; 
Умения: 
Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука; 
умения за онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и 
четири звука); различаване на близки звукове в състава на едносрични, 
двусрични и четирисрични думи; разграничаване и определяне на звук в 
началото на дума; умения за оцветяване в рамките на контур. 
Отношение: 
Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на 
звуковете. 

 

19 
Познати и 
непознати 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

19/1 
„Загубеното нещо“, 
Радой Киров 

Знания: 
Запознаване с приказката „Загубеното нещо“ от Радой Киров; 
активизиране на лексика, свързана с речевия етикет и културата на речево 
общуване с близки и познати хора. 
Умения: 
Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, 
изобразяващи основните моменти. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно 
произведение и герои в него. 
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Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

19/2 
Вълшебните думи 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Как да поздравя“ от Васил Ив. Стоянов; 
активизиране на лексика, свързана с речевия етикет и културата на речево 
общуване с непознати възрастни и връстници. 
Умения: 
Разбира и използва лексика по темата; активно участва в беседа по картини и 
ключови думи; използва етикетни думи и изрази за учтивост. 
Отношение: 
Проявява уважително отношение към събеседника си. 

 

20 
Еднакви и 
различни 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 
Звукова култура 

20/1 
„Бялото и черното 
агънце“, Йордан 
Милтенов 

Знания: 
Възприемане на разказа „Бялото и черното агънце“ от Йордан Милтенов; 
запознаване с непознатите думи: катран, ведро. 
Умения: 
Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, 
изобразяващи основните моменти; преразказване на приказката от името на 
герой (овчаря); художествено-творческо пресъздаване. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно 
произведение. 

 

Звукова култура 
Речник 

20/2 
Откриваме звукове 
в думите 

Знания: 
Затвърждаване на представата за значението на думите, на които се базира 
работата по звукова култура; активизиране на представата за отделните звукове 
с акцент на позицията на звука и в края на думата; 
Умения: 
Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука; умения за 
онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и четири звука); 
различаване на близки звукове в състава на двусрични, трисрични и 
четирисрични думи; разграничаване и определяне на звук в края на дума; 
умения за оцветяване в рамките на контур. 
Отношение: 
Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на 
звуковете. 

 

21 
Моята 
безопасност 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

21/1 
„Трите прасенца“, 
английска приказка 

Знания: 
Възприемане на приказката „Трите прасенца“; 
затвърждаване на представа за понятия за материали, от които се строят къщи 
(слама, дърво, тухли). 
Умения: 
Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, 
изобразяващи основните моменти. 
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Отношение: 
Изразява емоционално-оценъчно отношение към постъпките на героите. 

Свързана реч 
Звукова култура 

21/2 
„Нова приказка за 
трите прасенца“, 
английска приказка 

Знания: 
Актуализиране на приказката „Трите прасенца“. 
Умения: 
Творчески преразказ на познато литературно произведение чрез трансформация 
на един от героите – вълка, който се опитва да помогне на прасенцата; 
оцветяване в рамките на контур; изобразително-творчески умения; 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към героите в 
произведението. 

 

III 22 
Обичаи и 
празници 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

22/1 
„Бабомартенска 
приказка“, Мая 
Дългъчева 

Знания: 
Възприемане на стихотворната приказка „Бабомартенска приказка“ от Мая 
Дългъчева. 
Умения: 
Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, 
изобразяващи основните моменти. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно 
произведение – приказка в стихотворна форма; изразяване на емоционално-
оценъчно отношение към герои на литературно произведение. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Пресъздаване на 
литературно 
произведение 
Звукова култура 

22/2 
„Паметник“, Радой 
Киров 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Паметник“ от Радой Киров; обогатяване на 
представата за Трети март като Национален празник. 
Умения: 
Съпреживяване на признателността към руските войници, изразена в 
стихотворението; осмисляне на Трети март като Национален празник; заучаване 
на стихотворението наизуст; дорисуване на прави и криви линии по пунктир; 
оцветяване в рамките на контур. 
Отношение: 
Проявява емоционално отношение към Трети март като Национален празник. 

 

23 
Идва 
пролетта 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Пресъздаване на 
литературно 
произведение 
Речник 

23/1 
„Трите пеперуди“, 
немска народна 
приказка 

Знания: 
Запознаване с приказката „Трите пеперуди“; разширяване на представите за 
пролетни цветя чрез активизиране на названия. 
Умения: 
Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, 
изобразяващи основните моменти; пресъздаване на приказката, като се 
интерпретират реплики и действия на героите и се влиза в роля. 
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Отношение: 
Изразява емоционално-оценъчно отношение към задружността на пеперудите. 

Звукова култура 
Речник 

23/2 
Откриваме звукове 
в думите 

Знания: 
Затвърждаване на представата за значението на думите, на които се базира 
работата по звукова култура; активизиране на представата за отделните звукове 
с акцент на позицията на звука а в края на думата; 
Умения: 
Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука; умения за 
онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и четири звука); 
разграничаване и определяне на звук в края на дума; умения за оцветяване в 
рамките на контур. 
Отношение: 
Възпитаване на отговорно отношение по посока на правилното произнасяне на 
звуковете. 

 

24 
Пролетно 
събуждане 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

24/1 
„Вълкът и седемте 
козлета“, Братя 
Грим 

Знания: 
Възприемане на приказката „Вълкът и седемте козлета“ от Братя Грим. 
Умения: 
Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, 
изобразяващи основните моменти. 
Отношение: 
Изразява емоционално-оценъчно отношение към постъпките на героите. 

 

Свързана реч 
Звукова култура 

24/2 
„Нова приказка за 
вълка и седемте 
козлета“, Братя 
Грим 

Знания: 
Актуализиране на приказката „Вълкът и седемте козлета“. 
Умения: 
Творчески преразказ на познато литературно произведение чрез промяна на 
някой от сюжетните елементи – бакалинът отказва да продаде тебешир на вълка 
и той решава да влезе през комина. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно 
произведение. 

 

25 
Животните и 
техните 
малки 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Пресъздаване на 
литературно 
произведение 

25/1 
„Най-хубавото 
птиче“, Георги 
Райчев 

Знания: 
Запознаване с приказката „Най-хубавото птиче“ от Георги Райчев. 
Умения: 
Определяне по илюстрации на последователността в сюжета на приказката; 
откриване на герой по характерни негови белези; пресъздаване на литературно 
произведение, като се интерпретират реплики и действия и се влиза в роля. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно 
произведение и герои в него. 
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Възприемане на 
литературно 
произведение 
Граматически 
правилна реч 
Речник 

25/2 
„Кой какво казва“, 
Петя Александрова 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Кой какво казва“ от Петя Александрова. 
Умения: 
Съставяне на прости разширени изречения с предлога „на“ по нагледна опора; 
отделяне на думите в изречението; онагледяване на словесния анализ със 
схематичен модел на изречение; правилна употреба на умалителни 
съществителни имена. 
Отношение: 
Изразява емоционално отношение към малките животни и положително 
отношение към красотата на римуваното слово. 

 

IV 26 
Пролетни 
празници 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Пресъздаване на 
литературно 
произведение 

26/1 
„Лазарки“, 
Ангелина Жекова 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Лазарки“ от Ангелина Жекова; 
разширяване на представите за пролетните празници. 
Умения: 
Съпреживяване на радостта от настъпването на празника, изразена в 
стихотворението; осмисляне и правилна употреба на думи с преносно значение; 
заучаване на стихотворението наизуст. 
Отношение: 
Изразява емоционално отношение към пролетните празници и положително 
отношение към красотата на римуваното слово. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 
Звукова култура 

26/2 
„Великден“, Атанас 
Цанков 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Великден“ от Атанас Цанков; 
разширяване на представите за празника Великден и традициите, свързани с него. 
Умения: 
Съпреживяване на радостта от настъпването на Великден, изразена в 
стихотворението; разказване по преживяно. 
Отношение: 
Изразява емоционално отношение към пролетните празници и положително 
отношение към красотата на римуваното слово. 

 

27 
На село 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

27/1 
„Най-работливият“, 
Кина Къдрева 

Знания: 
Запознаване с приказката „Най-работливият“ от Кина Къдрева. 
Умения: 
Умения за ориентиране в последователността на действията и преразказване по 
илюстрации, изобразяващи основните моменти; правилно употребяване на 
сравнителна и превъзходна степен. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно 
произведение. 
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Пресъздаване на 
литературно 
произведение 

27/2 
„Най-работливият“, 
Кина Къдрева 

Умения: 
Пресъздаване на литературно произведение, като се импровизират реплики и 
действия и се влиза в роля. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно 
произведение. 

 

28 
Разходка в 
града 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

28/1 
„Червената 
шапчица“, Братя 
Грим 

Знания: 
Възприемане на приказката „Червената шапчица“ от Братя Грим. 
Умения: 
Ориентиране в последователността на действията и преразказване по 
илюстрации, изобразяващи основните моменти. 
Отношение: 
Изразява емоционално-оценъчно отношение към постъпките на героите. 

 

Свързана реч 28/2 
Червената шапчица 
в града 

Умения: 
Творчески преразказ на познато литературно произведение чрез промяна на 
някой от сюжетните елементи и премахване на герои – действието се развива в 
града. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно 
произведение. 

 

V 29 
Забавления в 
парка 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 

29/1 
„Пързалка за 
облаче“, Радой 
Киров 

Знания: 
Възприемане на стихотворната приказка „Пързалка за облаче“ от Радой Киров. 
Умения: 
Ориентиране в последователността на действията и преразказване по 
илюстрации, изобразяващи основните моменти; съчиняване на продължение с 
предложени герои – птичка, хвърчило, балонче; съставяне на кратък 
повествователен текст по нагледна опора. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно 
произведение – приказка в стихотворна форма; изразяване на емоционално-
оценъчно отношение към герои на литературно произведение. 

 

Свързана реч 29/2 
В парка 

Знания: 
Актуализиране на знанията за опасностите при игри на открито. 
Умения: 
Участва активно в диалог по сюжетни картини; разказва по преживяно. 
Отношение: 
Възпитаване на положително отношение към правилата за безопасност при 
игри на открито. 
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30 
Книгата 
говори 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Пресъздаване на 
литературно 
произведение 

30/1 
„Добрите книжки“, 
Радой Киров 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Добрите книжки“ от Радой Киров. 
Умения: 
Съпреживяване на любовта към книжките, изразена в стихотворението; 
заучаване на стихотворението наизуст. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално отношение към детските книжки и положително 
отношение към красотата на римуваното слово. 

 

Свързана реч 30/2 
Нова приказка за 
Червената шапчица 

Знания: 
Актуализиране на приказките „Вълкът и седемте козлета“ и „Червената 
шапчица“. 
Умения: 
Творчески преразказ на приказката „Червената шапчица“ от Братя Грим чрез 
добавяне на нов герой – козата. 
Отношение: 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към постъпките на героите. 

 

31 
Лято 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
Пресъздаване на 
литературно 
произведение 
Звукова култура 

31/1 
„Ех, че лято!“, Ана 
Александрова 

Знания: 
Запознаване със стихотворението „Ех, че лято“ от Ана Александрова; 
разширяване на представите за лятото като време за почивка и безгрижни игри. 
Умения: 
Съпреживяване на радостта от игрите на плажа, изразена в стихотворението; 
заучаване на стихотворението наизуст; дорисуване на прави и криви линии по 
пунктир; оцветяване в рамките на контур. 
Отношение: 
Изразява емоционално отношение към сезона лято и положително отношение 
към красотата на римуваното слово. 

 

Свързана реч 31/2 
На море и планина 

Знания: 
Активизиране на представите за почивка и забавления през лятната ваканция. 
Умения: 
Активно участие в диалог по сюжетни картини; разказване по преживяно. 
Отношение: 
Има положително отношение към предстоящата лятна ваканция. 

 

32 
Празник на 
детето 

Свързана реч 
Възприемане на 
литературно 
произведение 
Пресъздаване на 
литературно 
произведение 

32/1 
Знам и мога 

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра: 
Свързана реч; 
Възприемане на литературно произведение; 
Пресъздаване на литературно произведение. 
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Граматически 
правилна реч 
Звукова култура 
Речник 

32/2 
Знам и мога 

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра: 
Граматически правилна реч; 
Звукова култура; 
Речник. 
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МАТЕМАТИКА 

 

Месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати 
Методи и 

форми 

1 2 3 4 5 6 
IX 1 

Довиждане, 
лято! 

Измерване 
Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 
Времеви отношения 
Равнинни фигури 

1/1 
Това го знам! 
1/2 
Това го знам! 

1. Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина; 
Определя реда на обект в редица от три предмета; Сравнява две 
предметни групи (до пет предмета) и ги назовава: поравно, повече и 
по-малко. 
2. Определя мястото на предмет спрямо собственото си 
местоположение, като използва „близо“ и „далече“; Разпознава и 
назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ; 
Разпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник. 

Диагностични 
задачи – 
входно ниво 

2 
Аз се движа 
безопасно 

Количествени отношения 
Времеви отношения 
Пространствени 
отношения 

2/1 
Числата 1 и 2 
2/2 Днес или утре 

1. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра 
на числото. 

2. Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре); 
Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна 
мрежа, лабиринт). 

Целенасочено 
наблюдение 

X 3 
Есен е! 

Количествени отношения 
Времеви отношения 
Пространствени 
отношения 
Равнинни фигури 

3/1 
Редицата на числата до 2 
3/2 
Съседни фигури 

1. Подрежда редицата на числата до 5; Ориентира се в 
последователността на сезоните. 
2. Определя мястото на предмети в пространството, като използва 
„съседство“, „вътре“, „вън“; Комбинира познати геометрични фигури. 

Текущо 
оценяване 

4 
Правила за 
безопасност 

Количествени отношения 
Измерване 
Пространствени 
отношения 
Равнинни фигури 

4/1 
Едно или две 
4/2 
Къде е? 

1. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра 
на числото; Измерва дължина, като използва лентичка или друг 
предмет. 
2. Установява пространствени отношения между обекти (между два 
обекта, между повече обекти, на всеки спрямо всеки); Продължава 
алгоритмични поредици от познати геометрични фигури. 

Детско 
портфолио 

5 
Есенни 
плодове и 
зеленчуци 

Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 
Количествени отношения 
Равнинни фигури 

5/1 
Числото 3 
5/2 
Редицата на числата до 3 

1. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра 
на числото. 
2. Подрежда редицата на числата до 5; Комбинира познати 
геометрични фигури. 

Детско 
портфолио 
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 6 

Животните – 
мои 
приятели 

Измерване 
Времеви отношения 
Равнинни фигури 
Пространствени 
отношения 

6/1 
Аз измервам 
6/2 
Правоъгълник 

1. Измерва дължина, като използва лентичка или друг предмет; 
Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре). 
2. Различава и назовава правоъгълник; Ориентира се в двумерното 
пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт). 

Целенасочено 
наблюдение 

XI 7 
Моето 
здраве 

Количествени отношения 
Измерване 
Пространствени 
отношения 
Количествени отношения 

7/1 
Числото 4 
7/2 
Първи, втори... 

1. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра 
на числото. 
2. Определя реда на обект в редица от пет предмета; Определя 
посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно. 

Детско 
портфолио 

8 
Моето 
семейство 

Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 
Измерване 
Равнинни фигури 

8/1 
Редицата на числата до 4 
8/2 
Късо, дълго... 

1. Подрежда редицата на числата до 5; Установява пространствени 
отношения между обекти (между два обекта; между повече обекти; на 
всеки спрямо всеки). 
2. Подрежда пет предмета във възходящ ред по дължина; Комбинира 
познати геометрични фигури. 

Текущо 
оценяване 

9 Грижи за 
растенията и 
животните 

Количествени отношения 
Времеви отношения 
Измерване 
Пространствени 
отношения 

9/1 
Броя и групирам 
9/2 
По височина 

1. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях 
(до десет обекта); Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, 
утре). 
2. Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина 
или дължина; Ориентира се в двумерното пространство (по план, в 
квадратна мрежа, лабиринт). 

Детско 
портфолио 

10 
Иде зима 

Количествени отношения 
Времеви отношения 
Пространствени 
отношения 

10/1 
Числото 5 
10/2 
Календар 

1. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра 
на числото. Ориентира се в последователността на сезоните. 
2. Разбира информацията, която съдържа календарът; Определя 
мястото на предмети в пространството, като използва „съседство“, 
„вътре“, „вън“. 

Текущо 
оценяване 

XII 11 
Нашата 
детска 
градина 

Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 
Количествени отношения 
Равнинни фигури 

11/1 
Редицата на числата до 5 
11/2 
Кой е подред? 

1. Подрежда редицата на числата до 5; Определя посоките нагоре, 
надолу, напред, назад, наляво, надясно. 
2. Определя реда на обект в редица от пет предмета; Комбинира 
познати геометрични фигури. 

Детско 
портфолио 

12 
Радост и 
тъга 

Измерване 
Пространствени 
отношения 
Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 

12/1 
По-нисък или по-висок? 
12/2 
Броя до 6 

1. Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина 
или дължина; Назовава части на собственото си тяло, като определя 
лява/дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око. 

2. Брои до 10 в прав ред; Ориентира се в двумерното пространство 
(по план, в квадратна мрежа, лабиринт). 

Целенасочено 
наблюдение 
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1 2 3 4 5 6 
13 
В очакване 
на Коледа 

Количествени отношения 
Измерване 
Времеви отношения 
Равнинни фигури 

13/1 
Броя и отброявам 
13/2 
Вчера, днес, утре 

1. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до 
десет обекта); Измерва дължина, като използва лентичка или друг 
предмет. 

2. Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре); 
Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични 
фигури. 

Детско 
портфолио 

I 14 
Зимна 
приказка 

Равнинни фигури 
Измерване 
Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 

14/1 
Като правоъгълник 
14/2 
Толкова, колкото... 

1. Различава и назовава правоъгълник; Подрежда пет предмета във 
възходящ и низходящ ред по височина или дължина. 
2. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях 
(до десет обекта); Установява пространствени отношения между 
обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо 
всеки). 

Детско 
портфолио 

15 
Играем 
заедно 

Количествени отношения 
Измерване 
Количествени отношения 
Равнинни фигури 

15/1 
Броя до 7 
15/2 
Шест или седем? 

1. Брои до 10 в прав ред; Измерва дължина, като 
използва „лентичка“ или друг предмет. 
2. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях 
(до десет обекта); Комбинира познати геометрични фигури. 

Целенасочено 
наблюдение 

16 
В услуга на 
хората 

Измерване 
Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 

16/1 
По дължина 
16/2 
Числата до 5 

1. Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина 
или дължина; Определя реда на обект в редица от пет предмета. 
2. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра 
на числото; Ориентира се в двумерното пространство (по план, в 
квадратна мрежа, лабиринт). 

Детско 
портфолио 

17 
Опасности 
през зимата 

Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 
Измерване 
Равнинни фигури 

17/1 
Броя до 8 
17/2 
Дълги, по-дълги 

1. Брои до 10 в прав ред; Установява пространствени отношения 
между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки 
спрямо всеки). 

2. Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина 
или дължина; Продължава алгоритмични поредици от познати 
геометрични фигури. 

Целенасочено 
наблюдение 

II 18 
Моят 
рожден ден 

Количествени отношения 
Времеви отношения 
Количествени отношения 
Равнинни фигури 

18/1 
Есен, зима, пролет 
18/2 От геометрични 
фигури 

1. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях 
(до десет обекта); Ориентира се в последователността на сезоните. 

2. Комбинира познати геометрични фигури. Определя броя на обекти 
до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото. 

Детско 
портфолио 

19 
Познати и 
непознати 

Количествени отношения 
Пространствени 
отношения Количествени 
отношения 

19/1 Подреждам числата 
до 5 
19/2 
Къде е мястото му? 

1. Подрежда редицата на числата до 5; Назовава части на 
собственото си тяло, като определя лява/ дясна ръка, ляв/десен крак, 
ляво/дясно ухо/око. 

2. Определя реда на обект в редица от пет предмета; Ориентира се в 
двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт). 

Текущо 
оценяване 

20 
Еднакви и 
различни 

Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 

20/1 
Броя до 9 
20/2 

1. Брои до 10 в прав ред; Установява пространствени отношения 
между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки 
спрямо всеки). 

Детско 
портфолио 
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1 2 3 4 5 6 
Количествени отношения 
Равнинни фигури 

Колко са? 2. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със 
съответната цифра на числото; Комбинира познати геометрични 
фигури. 

21 
Моята 
безопасност 

Измерване 
Пространствени 
отношения 
Количествени отношения 
Равнинни фигури 

21/1 
Наляво, надясно 
21/2 
Броя до 9 

1. Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно; 
Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина 
или дължина. 
2. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях 
(до десет обекта); Продължава алгоритмични поредици от познати 
геометрични фигури. 

Целенасочено 
наблюдение 

III 22 
Обичаи и 
празници 

Измерване 
Количествени отношения 
Равнинни фигури 

22/1 
Широко, по-широко 
22/2 
От едно до пет 

1. Назовава и показва широчината на предмет; Определя реда на 
обект в редица от пет предмета. 
2. Подрежда редицата на числата до 5. Комбинира познати 
геометрични фигури. 

Целенасочено 
наблюдение 

23 
Идва 
пролетта 

Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 
Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 

23/1 
Ляво, дясно 
23/2 
Колко са? 

1. Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна 
ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око; Подрежда две множества в 
зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта). 
2. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра 
на числото; Ориентира се в двумерното пространство (по план, в 
квадратна мрежа, лабиринт) 

Целенасочено 
наблюдение 

24 
Пролетно 
събуждане 

Времеви отношения 
Пространствени 
отношения 
Измерване 
Равнинни фигури 

24/1 
Месец от календара 
24/2 
Високо или дълго 

1. Разбира информацията, която съдържа календарът; Определя 
посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно. 
2. Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина 
или дължина; Комбинира познати геометрични фигури. 

Текущо 
оценяване 

25 
Животните и 
техните 
малки 

Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 
Пространствени 
отношения 

25/1 
Броя до 10 
25/2 
Лабиринт 

1. Брои до 10 в прав ред; Установява пространствени отношения 
между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки 
спрямо всеки). 
2. Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна 
мрежа, лабиринт); Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със 
съответната цифра на числото. 

Детско 
портфолио 

IV 26 
Пролетни 
празници 

Пространствени 
отношения 
Количествени отношения 
Количествени отношения 
Равнинни фигури 

26/1 
Определям посоки 
26/2 
Броя и добавям 

1. Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно; 
Подрежда редицата на числата до 5. 
2. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях 
(до десет обекта); Продължава алгоритмични поредици от познати 
геометрични фигури. 

Детско 
портфолио 

27 
На село 

Количествени отношения 
Количествени отношения 
Равнинни фигури 

27/1 
Кои са 10? 
27/2 

1. Брои до 10 в прав ред. 
2. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра 

на числото; Комбинира познати геометрични фигури. 

Детско 
портфолио 
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1 2 3 4 5 6 
Числата до 5 

28 
Разходка в 
града 

Измерване 
Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 
Равнинни фигури 

28/1 
Широко, по-широко, 
Най-широко 
28/2 
По план 

1. Назовава и показва широчината на предмет; Определя броя на 
обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото. 
2. Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна 
мрежа, лабиринт); Продължава алгоритмични поредици от познати 
геометрични фигури. 

Детско 
портфолио 

V 29 
Забавления в 
парка 

Количествени отношения 
Равнинни фигури 
Количествени отношения 

29/1 
Кое е мястото му? 
29/2 
Правоъгълни форми 

1. Определя реда на обект в редица от пет предмета. 
2. Различава и назовава правоъгълник; Комбинира познати 

геометрични фигури; Определя броя на обекти до пет и ги свързва 
със съответната цифра на числото. 

Детско 
портфолио 

30 
Книгата 
говори 

Количествени отношения 
Времеви отношения 
Пространствени 
отношения 

30/1 
Мога да броя до 10 
30/2 
Вчера, днес, утре 

1. Брои до 10 в прав ред; Подрежда две множества в зависимост от 
броя на обектите в тях (до десет обекта). 
2. Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре); 
Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна 
мрежа, лабиринт). 

Текущо 
оценяване 

31 
Лято 

Времеви отношения 
Количествени отношения 
Пространствени 
отношения 
Равнинни фигури 

31/1 
Сезони 
31/2 
Къде се намира? 

1. Ориентира се в последователността на сезоните. Определя реда на 
обект в редица от пет предмета. 
2. Определя мястото на предмети в пространството, като използва 
„съседство“, „вътре“, „вън“; Продължава алгоритмични поредици от 
познати 
геометрични фигури. 

Детско 
портфолио 

32 
Празник на 
детето 

Количествени отношения 
Измерване 
Пространствени 
отношения 
Равнинни фигури 
Времеви отношения 

32/1 
Какво научих? 
32/2 
Какво научих? 

1. Брои до 10 в прав ред; Определя реда на обект в редица от 5 
предмета; Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната 
цифра на числото; Назовава и показва широчината на предмет. 
2. Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна 
мрежа, лабиринт); Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, 
наляво, надясно; Комбинира познати геометрични фигури; Разбира 
редуването на три денонощия (вчера, днес, утре). 

Диагностични 
задачи – 
изходно ниво 
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 ОКОЛЕН СВЯТ 

Месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 

1 2 3 4 5 6 
IX 1 

Довиждане, 
лято! 

Самоутвърждавaне и 
общуване с околните 
Социална и здравословна 
среда 
Светът на природата и 
неговото опазване 

1/1, 2 
Семейна разходка 

Определя полово-ролевата принадлежност на членовете на 
семейството и на рода си. 
Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва 
ежедневно. 
Показва познаване на правилата на пресичане на улицата. 
Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части). 

Диагностични 
задачи 

2 
Аз се движа 
безопасно 

Социална и здравословна 
среда 

2/1 
Движение по улицата 
2/2 
В магазина 

Показва познаване на правила за движение по 
улицата, по коридора, на ескалатора. 

Наблюдение, 
текущо оценяване 

X 3 
Есен е! 

Светът на природата и 
неговото опазване 

3/1, 2 
Времето през есента 

Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени в 
два сезона. 

Наблюдение, 
текущо 
оценяване, детско 
портфолио 

4 
Правила за 
безопасност 

Светът на природата и 
неговото опазване 

4/1 
Буря 
4/2 
Пожар 

Познава някои правила за безопасност при поледица, буря, 
наводнение, силен снеговалеж и пожар. 

Наблюдение, 
текущо оценяване 

5 
Есенни 
плодове и 
зеленчуци 

Светът на природата и 
неговото опазване 

5/1, 2 
Есенна трапеза 

Има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци. Текущо 
оценяване, детско 
портфолио 

6 
Животните – 
мои 
приятели 

Светът на природата и 
неговото опазване 

6/1 Кой къде живее 6/2 
Кой с какво се храни 

Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им. 
Описва начина на хранене на познати животни. Посочва грижите, 
които трябва да се полагат за растения и животни от близкото 
обкръжение. 

Текущо 
оценяване, детско 
портфолио 

XI 7 
Моето 
здраве 

Социална и здравословна 
среда 

7/1 
Аз се храня 
здравословно 
7/2 
Грижа за здравето 

Познава правила за собствена защита на здравето и за 
здравословно хранене. 
Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда 
(поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк). 
Има представа за професии от близкото си обкръжение – 
образование, медицина, услуги и др. 

Наблюдение, 
текущо оценяване 
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1 2 3 4 5 6 
 8 

Моето 
семейство 

Самоутвърждавaне и 
общуване с околните 

8/1, 2 
Всички се обичаме 

Изразява привързаност към деца и възрастни в семейството и в 
близкото си обкръжение. 
Разбира семейните отношения и мястото си в семейството. 
Осъзнава различните чувства. 

Наблюдение, 
текущо оценяване 

9 
Грижи за 
растенията и 
животните 

Светът на природата и 
неговото опазване 

9/1, 2 
Те ни радват 

Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им и ги 
полива. 
Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и 
животни от близкото обкръжение. 
Описва начина на хранене на познати животни. 

Наблюдение, 
текущо 
оценяване, детско 
портфолио 

10 
Иде зима 

Светът на природата и 
неговото опазване 

10/1 
Времето през зимата 
10/2 
Животните през зимата 

Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени в 
два сезона. 
Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и 
животни от близкото обкръжение. 

Наблюдение, 
текущо 
оценяване, детско 
портфолио 

XII 11 
Нашата 
детска 
градина 

Социална и здравословна 
среда 

11/1 
Тук растем и играем 
11/2 
Те се грижат за нас 

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда 
(поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк). 
Има представа за професии от близкото си обкръжение – 
образование, медицина, услуги и др. 

Наблюдение, 
текущо оценяване 

12 
Радост и 
тъга 

Самоутвърждавaне и 
общуване с околните 

12/1, 2 
Как се чувствам? 

Осъзнава различните чувства. Наблюдение, 
текущо оценяване 

13 
В очакване 
на 
Коледа 

Културни и национални 
ценности 

13/1 
В работилницата на Дядо 
Коледа 
13/2 
Добре дошъл при нас 

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на 
общността (напр. Коледа, Великден и др.). 
Поздравява по повод на конкретен празник, като се стреми да 
спазва обичаи в общността. 

Текущо 
оценяване, детско 
портфолио 

I 14 
Зимна 
приказка 

Културни и национални 
ценности 

14/1 
Нова година 
14/2 
Къщички в снега 

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на 
общността (напр. Коледа, Великден и др.). 
Поздравява по повод на конкретен празник, като се стреми да 
спазва обичаи в общността. 

Текущо 
оценяване, детско 
портфолио 

15 
Играем 
заедно 

Самоутвърждавaне и 
общуване с околните 
Социална и здравословна 
среда 

15/1 
Нашите игри 
15/2 
Ние сме в отбор 

Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи. 
Сравнява действията си с тези на другите и активно 
взаимодейства с възрастни и връстници. 
Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност 
към другия. 
Работи продуктивно в партньорство и екипност. 
Поддържа интереса към играта. 
Обяснява диференцирано предназначението на игрови 
съоръжения и материали за подвижни и щафетни игри. 

Наблюдение, 
текущо оценяване 
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1 2 3 4 5 6 
16 
В услуга на 
хората 

Социална и здравословна 
среда 

16/1 
В града 
16/2 
В планината 

Има представа за професии от близкото си обкръжение – 
образование, медицина, услуги и др. 

Текущо оценяване, 
детско портфолио 

17 
Опасности 
през зимата 

Светът на природата и 
неговото опазване 

17/1 
Много сняг е навалял 
17/2 
Зимни пързалки 

Познава някои правила за безопасност при поледица, буря, 
наводнение, силен снеговалеж и пожар. 

Наблюдение, 
текущо оценяване 

II 18 
Моят рожден 
ден 

Културни и национални 
ценности 
Самоутвърждавaне и 
общуване с околните 

18/1, 2 
Празник в детската 
градина 

Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при 
честване на Националния празник, както и на лични, фолклорни, 
официални празници. 
Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност към 
другия 
Изразява привързаност към деца и възрастни в семейството и в 
близкото си обкръжение. 

Текущо оценяване, 
детско портфолио 

19 
Познати и 
непознати 

Самоутвърждавaне и 
общуване с околните 
Социална и здравословна 
среда 

19/1, 2 
Можем ли да се запознаем 

Изразява привързаност към деца и възрастни в семейството и в 
близкото си обкръжение. 
Обяснява адекватни норми на поведение спрямо познати и 
непознати за него лица. 

Наблюдение, 
текущо оценяване 

20 
Еднакви и 
различни 

Социална и здравословна 
среда 
Самоутвърждавaне и 
общуване с околните 

20/1 
Пъстър детски свят 
20/2 
Различни, но приятели 

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда 
(поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк). 
Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност към 
другия. 

Наблюдение, 
текущо оценяване 

21 
Моята 
безопасност 

Самоутвърждавaне и 
общуване с околните 
Социална и здравословна 
среда 

21/1 
Да играем безопасно 
21/2 
Опасните предмети 

Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи от връстници. 
Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи. 
Сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с 
възрастни и връстници. 
Познава правила за собствена защита на здравето и за здравословно 
хранене. 

Наблюдение, 
текущо оценяване 

III 22 
Обичаи и 
празници 

Културни и национални 
ценности 

22/1 
Баба Марта 
22/2 
Национален празник 

Поздравява по повод на конкретен празник, като се стреми да спазва 
обичаи в общността. 
Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при 
честване на Националния празник, както и на лични, фолклорни, 
официални празници. 
Разпознава националния флаг. 

Наблюдение, 
текущо оценяване, 
детско портфолио 

23 
Идва 
пролетта 

Светът на природата и 
неговото опазване 

23/1 
Времето през пролетта 
23/2 Наводнение 

Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени в два 
сезона 
Познава някои правила за безопасност при поледица, буря, 
наводнение, силен снеговалеж и пожар. 

Наблюдение, 
текущо оценяване, 
детско портфолио 
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1 2 3 4 5 6 
24 
Пролетно 
събуждане 

Социална и здравословна 
среда 

24/1, 2 
В парка 

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда 
(поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк). 

Наблюдение, 
текущо оценяване 

25 
Животните и 
техните 
малки 

Светът на природата и 
неговото опазване 

25/1 
Животните 
в гората 
25/2 
Животните 
във фермата 

Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им. 
Описва начина на хранене на познати животни. 
Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и 
животни от близкото обкръжение. 

Текущо 
оценяване, детско 
портфолио 

IV 26 
Пролетни 
празници 

Културни и национални 
ценности 

26/1 
Пролетни Обичаи 
26/2 
Великден 

Поздравява по повод на конкретен празник, като се стреми да 
спазва обичаи в общността. 
Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение 
при честване на Националния празник, както и на лични, 
фолклорни, официални празници. 
Свързва традиционни ритуали със съответните празници на 
общността (напр. Коледа, Великден и др.). 

Наблюдение, 
текущо 
оценяване, детско 
портфолио 

27 
На село 

Светът на природата и 
неговото опазване 

27/1 
В градината 
27/2 
В стопанския двор 

Има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци. 
Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и 
животни от близкото обкръжение. 

Наблюдение, 
текущо 
оценяване, детско 
портфолио 

28 
Разходка в 
града 

Социална и здравословна 
среда 

28/1, 2 
В големия град 

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда 
(поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк). 

Наблюдение, 
текущо оценяване 

V 29 
Забавления в 
парка 

Социална и здравословна 
среда 

29/1 
Игри на открито 
29/2 
Лунапарк 

Обяснява диференцирано предназначение на игрови съоръжения и 
материали за подвижни и щафетни игри. 
Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда 
(поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк). 

Наблюдение, 
текущо оценяване 

30 
Книгата 
говори 

Самоутвърждавaне и 
общуване с околните 

30/1 
Книжки с картинки 
30/2 
Скъсаната книжка 

Изразява привързаност към деца и възрастни в семейството и в 
близкото си обкръжение. 
Осъзнава различните чувства. 

Наблюдение, 
текущо оценяване 

31 
Лято 

Светът на природата и 
неговото опазване 

31/1, 2 
В очакване на лятото 

Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени в 
два сезона. 
Има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци. 

Текущо 
оценяване, детско 
портфолио 

32 
Празник на 
детето 

Самоутвърждавaне и 
общуване с околните 
Социална и здравословна 
среда 
Културни и национални 

32/1, 2 
Колко много знам 

Изразява привързаност към деца и възрастни в семейството и в 
близкото си обкръжение. 
Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност 
към другия. 
Осъзнава различните чувства. 

Диагностични 
задачи 
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1 2 3 4 5 6 
ценности 
Светът на природата и 
неговото опазване 

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда 
(поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк). 
Свързва традиционни ритуали със съответните празници на 
общността (напр. Коледа, Великден и др.). 
Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени в 
два сезона. 

 
 

 
 

 Всеки последен понеделник от текущия месец се провежда допълнителна ситуация по утвърдения план по БДП и БАК 
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 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

Месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 

1 2 3 4 5 6 
IX 1 

Довиждане, 
лято! 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

1/1, 2 
В планината 

Създава изображения по впечатление и въображение, като 
използва различни видове цветове. 
Изграждане на кръгла пластика и използване на подходящи 
техники при моделиране. 
Използване на материали и пособия по апликиране за 
изграждане на еднослойна апликация чрез изрязване. 

Входящото равнище се оценява 
чрез резултата от изпълнението 
на изобразителните задачи при 
рисуване, моделиране и 
апликиране. 

2 
Аз се движа 
безопасно 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

2/1, 2 
Аз пресичам 
улицата 

Използва образи и знаци в изобразителната си дейност 
рисуване. 
Рисува превозни средства, като използва едни и същи 
изходни форми. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване. 

X 3 
Есен е! 

Художествено 
възприемане, 
Изобразителни 
материали и техники 

3/1, 2 
Животни от есенни 
листа 

Усвояване на техниката отпечатване и дорисуване. Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване и апликиране. 

4 
Правила за 
безопасност 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

4/1, 2 
Злополука 

Пресъздава обекти от действителността чрез рисуване и 
свързване на точки за изграждане на образ. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване. 

5 
Есенни 
плодове и 
зеленчуци 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

5/1, 2 
Есенен натюрморт 

Запознава се с жанра натюрморт чрез изобразителна дейност 
– рисуване, моделиране, апликиране. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване. 

6 
Животните – 
мои 
приятели 

Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

6/1, 2 
На морското дъно 

Създаване на умение на моделиране в релеф. 
Изграждане на умение за апликиране чрез изрязване и 
изкъсване – създаване на еднослойна и многослойна 
апликация. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
моделиране и апликиране. 

XI 7 
Моето 
здраве 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

7/1, 2 
Сезонен гардероб 

Създава изображение на познат образ, 
като го декорира чрез използване на разнообразни 
материали и техники. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване и апликиране. 

8 
Моето 
семейство 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

8/1, 2 
Семеен портрет 

Формиране на умение за ориентиране в изобразителна 
действителност и диференциране на изобразителни 
елементи. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване 
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1 2 3 4 5 6 
 9 

Грижи за 
растенията и 
животните 

Изобразителни 
материали и техники 

9/1, 2 
С природни 
материали 

Апликиране на образи от действителността чрез използване 
на разнообразни материали. 
Затвърждаване умението за двуслойно апликиране и 
знанията за жанра натюрморт. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
апликиране. 

10 
Иде зима 

Изобразителни 
материали и техники 

10/1, 2 
Зимна картина 

Изграждане на умение за апликиране чрез изрязване и 
изкъсване на познати обекти от действителността. 
Използва в изобразителната си дейност декоративно 
рисуване. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
апликиране. 

XII 11 
Нашата 
детска 
градина 

Изобразителни 
материали и техники 

11/1, 2 
Аз и детската 
градина 

Изобразява обекти от света на децата, като се ориентира 
чрез цветове и форми. 
Изгражда композиционни умения при рисуване на свои 
приятели. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване. 

12 
Радост и 
тъга 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

12/1, 2 
Весели и тъжни 
лица 

Придобива най-обща представа за емоционалното състояние 
на лицето и го пресъздава чрез рисуване. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване. 

13 
В очакване 
на Коледа 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

13/1, 2 
Празнична украса 

Формиране на умение за планиране на дейността. 
Практическо използване на материали и пособия при 
двуслойно апликиране на поздравителна картичка. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване и апликиране 

I 14 
Зимна 
приказка 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

14/1, 2 
Снежинки 

Използва възможностите на различни видове изобразителни 
материали и пособия в изобразителната си дейност. 
Комбинира различни материали и техники. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване и моделиране. 

15 
Играем 
заедно 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

15/1, 2 
Зимни 
приключения 

Използва в изобразителната си дейност смесени техники 
при рисуване на зимни сюжети. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване и моделиране. 

16 
В услуга на 
хората 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

16/1, 2 
Декоративни 
елементи 

Комбинира различни материали и техники при рисуване и 
апликиране. 
Рисува и апликира декоративно. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване и апликиране 

17 
Опасности 
през зимата 

Изобразителни 
материали и техники 

17/1, 2 
Шейна 

Формиране на умение за планиране на дейността. 
Практическо използване на материали и пособия при 
моделиране в кръгло. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
моделиране и рисуване 

II 18 
Моят 
рожден ден 

Изобразителни 
материали и техники 

18/1, 2 
Парти 

Създаване на умение за етапност на работата при 
изграждане на обемна фигура – корона за рожден ден – от 
хартия. 
Практическо използване на материали и пособия при 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
художествено конструиране и 
апликиране. 
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1 2 3 4 5 6 
апликиране и затвърждаване умението за изработване на 
колаж. 

19 
Познати и 
непознати 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

19/1, 2 
Котарак, петел и 
лисица 

Илюстрира момент от приказка, изразява емоционално 
отношение към герои от приказка чрез рисунка. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване. 

20 
Еднакви и 
различни 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

20/1, 2 
Децата по света 

Разширява и обогатява познанията си за жанра портрет чрез 
рисуване и моделиране. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване и моделиране. 

21 
Моята 
безопасност 

Изобразителни 
материали и техники 

21/1, 2 
Играя безопасно 

Създава изображения по впечатление и въображение; 
използва различни цветове. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване. 

III 22 
Обичаи и 
празници 

Изобразителни 
материали и техники 

22/1, 2 
Празникът на мама 

Създаване на умение за етапност на работа при изграждане 
на гердан, колие или брошка чрез изработени от солено 
тесто мъниста и съчетание на разнообразни материали. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
моделиране и гравиране. 

23 
Идва 
пролетта 

Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

23/1, 2 
Пролетни картини 

Проявява усет за цвят. 
Формиране на умения за естетическо цветово изграждане на 
релефна апликация. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване и апликиране. 

24 
Пролетно 
събуждане 

Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

24/1, 2 
Пролетна поляна 

Създава проект на пролетна поляна, като използва 
рециклирани и разнообразни материали за работа. 
Използва колажна и смесена техника пастел и акварел. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
апликиране и рисуване. 

25 
Животните и 
техните 
малки 

Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

25/1, 2 
Фантастични 
животни 

Променя връзка и среда при създаване на фантастични 
изображения. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване. 

IV 26 
Пролетни 
празници 

Изобразителни 
материали и техники 

26/1, 2 
Великден 

Създаване на умение за емоционално-естетическо 
отношение към традиционни празници. Използване на 
разнообразни техники чрез изрязване и изкъсване при 
апликиране и декориране. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване и апликиране. 

27 
На село 

Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

27/1, 2 
Черга и килим 

Усвоява знания за приложно-декоративно изкуство като вид 
изобразително изкуство. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване и апликиране. 

28 
Разходка в 

Художествено 
възприемане 

28/1, 2 
Жилищен квартал 

Разпознаване на визуални особености на форми и силуети. 
Подчертава детайлите при моделиране на сгради в релеф. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
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града Изобразителни 

материали и техники 
рисуване и моделиране. 

V 29 
Забавления в 
парка 

Изобразителни 
материали и техники 

29/1, 2 
Тротинетка и 
колело 

Рисува познати обекти от действителността, като спазва 
последователност при изобразяването. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване и моделиране. 

30 
Книгата 
говори 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

30/1, 2 
В света на 
приказките 

Създаване на умение за илюстриране на любим герой от 
приказка. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване. 

31 
Лято 

Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

31/1, 2 
Изобразително 
изкуство 

Различава творби на изобразителното изкуство по вид и 
жанр. 

Оценява се резултатът от 
изобразителните задачи при 
рисуване. 

32 
Празник на 
детето 

Изобразителни 
материали и техники 

32/1, 2 
1 юни 

Установяване на равнището на знанията и уменията в 
изобразителните дейности. 

Изходното ниво се оценява 
според изпълнението на 
изобразителни задачи. 
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 МУЗИКА 

Месец Седмица 
Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Методи и форми 

1 2 3 4 5 6 
IX 1 

Довиждане, 
лято! 

Възпроизвеждане 
Музика и игра 
Елементи на 
музикалната 
изразност 

1/1 
Отново на детска 
градина 

Разучава „Детско море“, м. Доно Цветков. 
Игри: за дишане („Помириши цветето“), за правилно 

произнасяне на звукове („Стреляй в десетката“, „Открий 
кой звук се е скрил там“), разпевни упражнения. 
Възприема песен със спокойна, напевна мелодия. 
Приобщава се към света на музиката. 
Припомня си хорово-певческите навици. 

 

Възприемане 
Музика и игра 

1/2 
Отново на детска 
градина 

Възприема „Африка“ – вокална група 
„Мики Маус“ ft. Валерия Стоянова, м. Вяра Пантелеева, 
т. Теодора Попова, ар. Петър Ангелов. 
Развива артикулационните органи, изработване на 
правилна дикция. Възприема детска песен с различно от 
обичайното звучене и аранжимент. 
Разширява представите за различни стилове в музиката. 
Разширява представите за „инструментите“, изграждащи 
ритмичната пулсация – в случая това е човешкият гласов 
и артикулационен апарат (бийтбокс). 

Преговор и доразучаване на учена 
песен от предходната ситуация. 

2 
Аз се движа 
безопасно 

Възприемане 
Възпроизвеждане 
Музика и игра 

2/1 
„Автомобил“, 
м. Д. Цветков 
„Светофар“, 
м. Д. Кърнолски 

Разширява слуховите представи за 
звукоизобразителността в детската песен – клаксон, 
движение на автомобила и т.н. („Автомобил“). 
Изгражда слухови представи за маршовостта в музиката 
(„Светофар“). Извършва игрови действия, чрез които 
постепенно осъзнава правилата за безопасно движение по 
улиците. 

Игра – „Светофар“, с материали от 
стаята (кръгли кутии, обръчи, кръгли 
предмети). Преподавателят може да 
използва червен и зелен кръг, за да 
наподоби пешеходния светофар. 
Децата с движения показват кога 
спират на място и кога 
преминават/пресичат улицата. 

Възприемане 
Музика и игра 
Елементи на 
музикалната 
изразност 

2/2 
„Маршировка“, м. и 
т. Йордан Колев 

Натрупва представи за маршовостта в музиката. 
Възприема и реагира на стиловите особености на жанра 
марш. 
С броене на две на глас и с пляскане на ръцете говорно и 
двигателно отразява маршовата пулсация. 
Двигателно отмерва силни и слаби метрични времена. 

Свирене с ДМИ. Изработването на 
ритмичната структура на римите/ 
фразите, развиване на представите на 
децата за числата. 
Преговор на изучаваните песни. 



 

55 

1 2 3 4 5 6 
X 3 

Есен е! 
Възпроизвеждане, 
Елементи на 
музикалната 
изразност 

3/1 
Гроздобер 

Изпълнява песента „Гроздобер“ – м. Хр. Недялков, т. Д. 
Спасов, с вярна интонация. 
Развива гласовия си диапазон. Изработва хорово-
певчески навици. 

Изработване на песента с танцувални 
движения: децата са хванати с една 
ръка по двойки, наредени една зад 
друга – имитират придвижване по 
пътя. На припева хващат и 
свободната си ръка – оформят 
тунелче и се промушват под двете си 
ръце (под тунелчето). 

Музика и игра 3/2 
Музикална 
работилница 

Изработва инструмент. 
Обогатява представите си за сезона есен: есенните 
плодове, листопад, дъждовно време. 

Децата изработват с помощ от 
преподавателя инструмент, 
имитиращ дъждовните капки, или 
друг по избор. 
Докато децата работят, могат да 
припяват и да усъвършенстват 
текстовете на учените песни. 

4 
Правила за 
безопасност 

Възпроизвеждане 4/1 
Балонче 

Разучава „Балонче“, м. А. Дреников, т. Ж. Кюлджиева. 
Реагира на промените в настроението в куплета и 
припева с движения. 

Усъвършенстване на песента 
„Гроздобер“. 

Възприемане 
Елементи на 
музикалната 
изразност 
Музика и игра 

4/2 
Пътешествие в света 
на водните животни 

Активно слуша и марширува на песента „Капитан Рачо“ 
– м. П. Льондев, т. Р. Киров. 
Реагира емоционално на текста и мелодията. 
Изразява своята артистичност. 
Включва се с желание в музикални дейности. 

Преговор на основните жанрови 
характеристики на жанра марш – с 
движения (маршируване) или 
пляскане на ръцете. 

5 
Есенни 
плодове и 
зеленчуци 

Възпроизвеждане 
Музика и игра 

5/1 
Пътешествие до 
пазара за животни 

Разучава „Весела игра“. Игри, свързани с отброяване на 
животните, пляскане според ритъма 
на песента, имитиране на звуците на 
домашните животни (петленце, 
кокошка, коте, кутре, прасенце, 
овчица, конче). 

Възпроизвеждане 5/2 
„Слънце грее“ 

Разучава песента „Слънце грее“. Разучава лесни стъпки 
на хоро и ръченица. 
Реагира на жанровите промени в песента – хоро и 
ръченица. 
Разпознава звученето на народните инструменти – 
тамбура, гайда, тъпан, кавал. 

 

6 
Животните – 
мои 

Възпроизвеждане, 
Музика и игра 

6/1 
Музикален театър по 
„Бременските 

Възприема „Песен за бременските музиканти“ от 
едноименния мюзикъл, м. Г. Генков, т. Д. Спасов. 
Възприема „Малкото коте“ (Индонезия). 

Децата ходят ритмично, маршово или 
пляскат с ръце в 2/4. 
Героите – магаре, куче, коте, петел, 
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1 2 3 4 5 6 
приятели музиканти“ Допълнителна – по избор „Котешко училище“ (испанска 

народна песен). 
Възприема „Кой съм аз?“ (България), м. Борис Тричков, 
т. Чичо Стоян. 

децата изрязват от картон, залепват 
ги като кукли за театър на пръстчета 
и с тях разиграват историята. Когато 
се представя даден герой, може да се 
използват предложените песни. 

Музика и игра 
Елементи на 
музикалната 
изразност 

6/2 
Музикален театър 

„Кученце на витрината“ – (САЩ) б. т. А. Стоянова. 
Запознава се с понятия и формира музикален речник: 
оркестър, валс, песен, марш, изпълнител, музикант. 
Формира музикално-слухови представи за жанра валс и 
тривременен метрум 
– запознава се с други танцувални жанрове – менует, 
танго, салса, туист, рок енд рол, класически балет 
(споменати в текст на песен). 
Свързва музикални изразни средства (ниска звучност, 
бавно темпо, умерено темпо и др.) с музикалната 
характеристика на образа на магарето, котето, кучето. 

Активно слушане на песни чрез 
провокиране на вниманието на децата 
с въпроси, задачи и др. 

XI 7 
Моето 
здраве 

Възпроизвеждане 7/1 
Моето здраве – 
полезни и вредни 
храни: Подаръците 
на пчелите 

Разучава „Пчеличка“ – немска народна песен, 
пътешествие до Германия. 
Показва с движения на ръката низходящо движение на 
тонове от мелодията със сричките „бръм“, „бръм“, 
„бръм“. 
Музикална игра „Пчеличка“ – „Аз свиря на пиано!“. 
Вслушва се в съпровождащия инструмент – цигулка, 
която имитира жуженето на пчелите. 
Разширява слуховите си представи за 
звукоизобразителния характер на музиката. 

Преговор на част от песните за 
животните и свързване на понятия от 
музикалния речник със звучащото 
музикално произведение. 

Възприемане 
Елементи на 
музикалната 
изразност 
Музика и игра 

7/2 
Моето здраве: 
Полезни и вредни 
храни 

Активно слуша (с поставени задачи) „Пингвинът, който 
правеше сладолед“, м. Традиционал, б. т. А. Ботушарова. 
Пътешествие до Южния полюс и до Африка. 
Представа за низходящо движение на мелодия – „Танц на 
пингвинчето“ – италианска песен. 
Изработва танц с подскоци. 

Музикална игра – изпълнение на 
песента „Пчеличка“ с имитационно 
свирене на пиано, като се следват 
цветните символи и посоката на 
движение на мелодията – „Аз свиря 
на пиано!“. 

8 
Моето 
семейство 

Възпроизвеждане 
Елементи на 
музикалната 
изразност 

8/1 
Похвали се зайче 

Разучава „Похвали се зайче“, м. Георги Костов, т. Асен 
Ботев. 
Реагира двигателно на различни тонови трайности, като 
си припява звуците, които издават животните от текста 
на песента. 
Добива слухови представи за скок в мелодията и го 
изпълнява самостоятелно. 

Игра с дълги и кратки трайности 
(инспирирана от припева на песента). 
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1 2 3 4 5 6 
Изработва песента с точна интонация (възходящи 
интервали). 

Възприемане 
Възпроизвеждане 

8/2 
Моето семейство 

Възприема „Моето семейство“, м. Красимир Милетков, т. 
А. Жекова. „Баба“, т. Дора Габе, „Посадила баба“ – 
народна песен (по избор). 
Ориентира се в песни с различен стил. 
Разбира смисъла на понятия от музикалния речник: 
композитор, народна музика. 

Разговор за семейството – членове, 
семейни взаимоотношения, 
традиции... 

9 
Грижи за 
растенията и 
животните 

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

9/1 
Пътешествие в парка 
и градината през 
есента 
9/2 
Пътешествие в парка 
и градината през 
есента 

Слуша „Кълвачът“, м. традиционал, б. т. А. Ботушарова, 
пътешествие до Еквадор с помощта на магията на 
музиката. 
Свири с ДМИ. 
Развива дикцията си – звукът к. 
Разучава „Паячето“ – Пътешествие до Америка, в света 
на насекомите. 
Преговор на външен вид и звучене на цигулката. 

Връзки с направление „Околен свят“ 
– кълвач, круши, плодове, сезони, 
през кой сезон зреят крушите. 
Може да се проведе разговор за 
грижите на хората за птиците, които 
остават да зимуват тук, както и за 
грижите, които полагаме за 
растенията. 
Преговор на песни за есента и за 
животните – усъвършенстване на 
текст, произношение, мелодия, 
ритъм. 

10 
Иде зима 

Възпроизвеждане 
Музика и игра 
Елементи на 
музикалната 
изразност 

10/1 
„Снежен човек“ 

Разучава припева на „Снежен човек“, м. В. Берова, т. В. 
Павурджиев. 
Изработва ритмичната формула на припева – дълги и 
къси нотни трайности. 
Затвърждава музикално-слухови представи за тонови 
трайности. 

Педагогът по музика може да 
представи условно тоновите 
трайности с графичен запис. А децата 
ще ги усетят по-лесно освен с 
тяхното зрително възприятие, но и 
двигателно (с ходене или пляскане). 

Възпроизвеждане 
Музика и игра 

10/2 
„Песен на врабчето“ 

Развива дикцията и артикулацията си. Натрупва слухови 
представи за звукоизобразителността в музиката. 

Изработване на „Песента на 
врабчето“ – „чик-чик-чикирики-чик-
чирик“, като ритмична игра. 

XII 11 
Нашата 
детска 
градина 

Възпроизвеждане 11/1 
„Шапка от картон“ 

Възприема и разучава „Шапка от картон“ – холандска 
народна песен, т. А. Стоянова. 
Изпълнява песен с внимание върху дикцията и 
артикулацията. 

 

Възприемане 11/2 
„Зайче“, м. Д. 
Цветков 

Реагира емоционално на звучаща музика. 
Предлага движения, описва чувствата, които е 
предизвикала песента. 
Формира емоционална интелигентност. 

Разговор за нещата, които ни правят 
да се чувстваме радостни, и тези, 
които ни натъжават. 
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1 2 3 4 5 6 
12 
Радост и 
тъга 

Възпроизвеждане 
Музика и игра 
Възприемане 

12/1 
„Чело коте книжки“ 
12/2 
„Най-щастливият 
котарак“ 

Възприема песента „Чело коте книжки“, м. и т. Дора 
Драганова, изпълнение с лесни стъпки, разучаване на 
текст с мелодия. 
Развива емоционалността си. 
Усвоява ритмично ходене. 
Изпълнява песента с ясна дикция и вярна интонация. 
Активно слуша „Най-щастливият котарак“, кубинска 
народна песен, б. т. А. Стоянова. 
Развива емоционалната си култура. 
Определя настроение на познати песни. 

Изработване на песента с движения, 
стъпки и съставяне на хореография на 
танц, предложени от децата. 
Децата правят връзка с теми от 
направление „Околен свят“, свързани 
с детските забавления, емоции и 
занимания. 

13 
В очакване 
на Коледа 

Възпроизвеждане 
Музика и игра 

13/1 
„Кокъц, кокъц, 
Коледо“ 

Възпроизвежда „Кокъц, кокъц, Коледо“ – коледарска 
народна песен. 
Добива представи за начини на празнуване на Коледа и 
ролята на песента и хорото във фолклорните празници. 

 

Възпроизвеждане 
Музика и игра 

13/2 
„Стани, нине, 
господине“ 

Разучава „Стани, нине, господине“ – коледарска народна 
песен. 
Развива и обогатява представите си за обреда коледуване. 
Разбира понятия от музикалния речник: коледуване, 
коледари, коледарски геги, наричания. 
Свързва понятията с лица и действия от коледарската 
традиция. 

 

I 14 
Зимна 
приказка 

Възпроизвеждане 
Елементи на 
музикалната 
изразност 
Възпроизвеждане 

14/1 
„На пързалката“ 
14/2 
Концерт от любими 
песни 

Възпроизвежда „На пързалката“, м. и т. К. Милетков с 
правилно произношение на текст и вярна мелодия. 
Натрупва представи за низходящо движение на мелодия. 
Избира любими песни от учения репертоар за 
възпроизвеждане и възприемане. 
Използва музиката в ежедневието си: за създаване на 
настроение, за раздвижване по време на спортните игри и 
занимания. 

 

15 
Играем 
заедно. 

Възпроизвеждане 
Възприемане 
Музика и игра 
Елементи на 
музикалната 
изразност 

15/1 
„Три малки мишки“; 
„Пътешествие до 
Англия“ 
15/2 
„Мишокът Зоро“ 

Възпроизвежда песента „Три малки мишки“. 
„Пътешествие до Англия“, б. т. А. Петров. 
Следи и показва с ръка посоката на движение на мелодия 
на низходящата фраза върху думите: „Няма как!“. 
Бързо изговаря текста с ясна дикция – упражнение за 
артикулационните органи. 
Възприема „Мишокът Зоро“ – м. традиционал, б. т. А. 
Ботушарова. 
Изпълнява песента с маршируване. Укрепва музикално-
слуховите си представи за маршовостта в музиката. 

Разговор по темата за игрите и 
спорта. 
Преговор на жанра „марш“ с 
изпълнение на учени маршови песни. 
Съпоставяне с контрастни по 
характер и настроение учени песни, 
за да може детето да усети важни 
принципи в музиката – подобие и 
контраст. 
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16 
В услуга на 
хората 

Възприемане 16/1 
Музикалните 
инструменти 

Запознава се с персонажи от музикалната приказка „Петя и 
вълкът“, музика С. Прокофиев, из „Две музикални приказки“. 
Свързва тембъра на инструмента, музикалната 
характеристика с персонажи от приказката: Петя, птичка, 
пате, котка, вълк, дядо, ловци. 
Запознава се с музикалните инструменти от приказката: 
струнен квартет – Петя, флейта – птичка, обой – пате, 
кларинет – котка, фагот – дядо, 4 валдхорни и тимпан – 
изстрели на ловците. 
Развива тембров слух. 

 

Възпроизвеждане 16/2 
Оркестър 

Формира слухови представи за солово изпълнение и 
ансамблово изпълнение. 
Разучава „Оркестър“, м. и т. Д. Кърнолски. 

 

17 
Опасности 
през зимата 

Възприемане 
Музика и игра 
Елементи на 
музикалната 
изразност 

17/1, 2 
Музикална приказка 
„Петя и вълкът“ 

Свързва характерни белези на героите от музикалната 
приказка с тембъра на съответните инструменти. 
Развива тембров слух. 
Артистично безсловесно изиграва роли от приказката. 
Разбира понятия от музикалния речник: инструменти, 
музикална приказка, музикален театър, солиращ 
инструмент, оркестър. 

Изработване на кукли за пръстчета. 
Децата ги 
поставят и разиграват, щом зазвучи 
тема на някой от персонажите в 
приказката. 

II 18 
Моят 
рожден ден 

Възпроизвеждане 
Възприемане 

18/1 
Моят рожден ден 
18/2 
„Жадното облаче“ 

„Честит Рожден ден“, м. и т. К. Милетков „Празнична 
торта“, м. П. Льондев, т. М. Йосифова (по избор). 
Възприема песен в умерено темпо – „Жадното облаче“. 
Формира музикално-слухови представи за умерено 
темпо. 
Възприема песен с джазово звучене. 

Затвърждаване на учени песни и 
музикални инструменти. 

19 
Познати и 
непознати 

Възприемане, 
Възпроизвеждане 
Възприемане 
Музика и игра 

19/1 
„Роклята на мама“ 
19/2 
„Ритъмът на Земята“ 

„Роклята на мама“, м. Доно Цветков, т. Райна Пенева, а. П. 
Песев. 
Възприема пиеса за тромпет. 
Запознава се с външен вид и тембър на тромпет. 
Възприема нежна, напевна песен. 
Разучава текста на песента „Ритъмът на Земята“ – Йоана 
Драгнева и вокална група „Мики Маус“. 

Възпитаване на оценъчно отношение у 
децата към свое и чуждо изпълнение. 
Изява на артистичността в тях. 
Развиване на езиковата и 
емоционалната култура на децата с 
разговор и обяснение на текста на 
песента. 
Музика и игра „Аз свиря на тромпет“. 

20 
Еднакви и 
различни 

Възпроизвеждане 
Музика и игра 

20/1 
„На хорото“ 

Изработва песента „На хорото“ с хороводни стъпки и 
движения. 
Припомня си стъпки и движения на народен танц. 
Обогатява музикално-слуховите си представи за жанра 
хоро. 

Съпоставяне на пиеси и песни с 
маршово и хороводно звучене – в 
размер 2/4. 
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Възприемане 
Музика и игра 

20/2 
„Какво ти сторих, 
Диле?“ 

Възприема народна песен „Какво ти сторих, Диле?“. 
Изработва песента със стъпки на танц ръченица. 
Развива музикално-слуховите представи за народна песен 
и танцова народна музика. 

 

21 
Моята 
безопасност 

Възпроизвеждане 
Възприемане 

21/1 
Пея за България 
21/2 
„Зънзън, Ганке ле“ 

Изпълнява песента „Знамето ни е трицветно“, м. М. 
Митов, с бодро звучене и маршируване. 
Разширява понятия от музикалния речник: марш, празник 
на България, национални символи. 
Развива творческите си способности. 
Възприема „Зън-зън, Ганке ле“ народна песен. 
Разучава „Събуди ме, мамо“ – народна песен. 
Обогатява музикално-слуховите си представи с 
характерни интонации от народната музика. 

 

III 22 
Обичаи и 
празници 

Възпроизвеждане 
Възприемане 
Музика и игра 
Елементи на 
музикалната 
изразност 
Възпроизвеждане 

22/1 
Я скокнете да 
скокнем 
22/2 
Люлка 

Възпроизвежда народната песен „Я скокнете да скокнем“ 
с вярно пресъздаване на народностния ѝ дух. 
Възприема тембър на гайда и тъпан. 
Разпознава народни инструменти по тембър и външен 
вид. 
Обогатява музикално-слуховите си представи за 
приспивна песен, бавно темпо и тиха динамика. 

Музикална игра: „Аз свиря на гайда“. 

23 
Идва 
пролетта 

Възприемане 
Музика и игра 
Възпроизвеждане 

23/1 
„Мъри момиченце“ 
23/2 
„Ежово хоро“ 

Активно слуша и извършва движения на народната песен 
„Мъри момиченце“. 
Разучава текста и мелодията на „Теменужка“, м. Доно 
Цветков. 
Разширява музикално-слуховите си представи за 
хороводна музика. 
Разбира значението на понятието от музикалния речник: 
композитор. 
Разбира разликата между народна и авторска музика. 

Връзка с направление „Околен свят“ – 
смяна на сезоните, природата се 
пробужда, първи пролетни цветя и др. 
Може да се разкаже на децата, че и в 
днешно време има композитори, 
които са провокирани от красотата на 
народната музика и продължават да 
пишат свои песни в типичното за нея 
звучене. 

24 
Пролетно 
събуждане 

Възприемане 
Възпроизвеждане 

24/1 
Пролетни птици 

Възприема песента „Чучулига“, м. Добри Христов, т. 
Кирил Христов. 
Изпълнява „Лястовичице, пъстрокрилчице“ – лазарска 
народна песен. 
Добива представа за лазарската традиция и начин за 
празнуване на фолклорен празник. 

 

Възприемане 
Музика и игра 
Елементи на 
музикалната 

24/2 
„Щъркова булка“ 

Възприема песен в умерено темпо – „Щъркова булка“ – 
немска песен, т. В. Славейкова. Пътешествие до 
Германия. 

Игра: на първите стихове от песента 
„Щъркова булка“ децата имитират 
походката на щъркела, на 3-ти и 4-ти 
стих имитират как хваща жаби и 
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изразност щрака с клюна (разтварят ръце 

напред и ги затварят – като клюн на 
щъркел). 

25 
Животните и 
техните 
малки 

Възпроизвеждане 
Възприемане 

25/1 
„Веселите патенца“ 
25/2 
„Мъни, мъни, 
патенца“ 

Възпроизвежда „Веселите патенца“ – пътешествие до 
езерце в кралския двор някъде в Италия. 
„Мъни, мъни, патенца“ – завръщане отново в нашата 
любима страна България. 
Развива двигателната си култура чрез танцуване на 
народния танц – ръченица. 
Възприема и възпроизвежда стъпките и ритъма на танца 
ръченица. 

 

IV 26 
Пролетни 
празници 

Възприемане 
Възпроизвеждане 

26/1 
Пролетни празници 

„Провикна се Станка буеница“ – лазарска песен. 
Обогатява музикално-слуховите си представи с 
характерни интонации от народната музика. 
„Заспало ми детенце“ – лазарска народна песен. 
Запознава се с фолклорния празник – лазаруване. 
Подготвя се за Великден. 

 

Възпроизвеждане 26/2 
Великден 

Изпълнява с настроение песни за Великден – „Великден“ 
(„Чувате ли вие, че камбана бие“). 
Добива представа за наричане чрез „Великден“ – наричане 
под съпровод на тъпан. 
Развива тембров слух. 
Разпознава тембър и външен вид на тъпан. 
Приобщава се към българската обредност и начини на 
празнуване. 
Запознава се с фолклорния празник – лазаруване. 
Подготвя се за Великден. 

 

27 
На село 

Възпроизвеждане 
Възприемане 

27/1,2 
„На село“ 

Възприема и изпълнява песента „На село“ с различно 
звучене и аранжимент. 
Слухови представи за китари, пиано – соло и рок банда. 
Възприема песента „Чудно село“. 
Натрупва музикално-слухови представи за две различни 
песни с една и съща тематика. 
Слуша и изпълнява песни, които го приобщават към 
музикалното изкуство. 
Възпроизвежда песни с желание, вярна интонация и 
ритъм. 

 

28 
Разходка в 

Възприемане 28/1 
„Дъга“ 

Разучава песента „Дъга“, м. Д. Цветков, т. Райна Пенева, 
а. Красимир Илиев. 
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града Възприема песен в умерено темпо, изпълнена от дете. 

Музикален речник – солист. 
Натрупва музикално-слухови представи за две различни 
песни с една и съща тематика. 

 Възпроизвеждане 
Музика и игра 

28/2 Преговаря и сравнява песни с различна бързина. 
Свързва конкретно животно от песен с нейното темпо: 
бързо, умерено, бавно. 

Игра „Музикална писта“: Кой герой 
от песен ще финишира пръв? Първо 
място – Най-бързата песен „Мишокът 
Зоро“, второ място – „Щърковата 
булка“, и трето място – „Кой съм 
аз?“. 

V 29 
Забавления 
В парка 

Възприемане 
Възпроизвеждане 
(песни по избор) 
Възпроизвеждане 

29/1 
Златни рибки – 
пътешествие до 
водния свят 
29/2 
Кирил крокодила – 
пътешествие до 
Бразилия 

Изпълнява учени песни, които обогатяват емоционалния 
му свят. 
Формира лично отношение към музиката като изкуство. 
Включва се в музикални дейности с увереност в 
собствените си възможности. 
Предлага съпровод на песента с ДМИ – творчески 
импровизации. 
Запознава се с музика от различна култура спрямо 
европейската и в частност българската: бразилска самба, 
карнавал, маракаси. 

Игри и свирене с ДМИ с цел 
развиване на творческите 
способности в децата. 

30 
Книгата 
говори 

Възпроизвеждане 
Елементи на 
музикалната 
изразност 

30/1 
„Златни букви“ 
30/2 
Буквички родни 
познати 

Разучава „Златни букви“, м. Краси Милетков, т. А. 
Жекова 
Затвърждава музикално-слухови представи за бавна, 
лирична песен. 
Изработва музикалната фраза с дълги дъхове, за да не се 
накъсва прозодията на текста. 

 

31 
Лято 

Възпроизвеждане 
Възприемане 
Музика и игра 
Елементи на 
музикалната 
изразност 

31/1 
„Прилики“ 
31/2 
„Добрата змия“ – 
пътешествие до 
Венецуела 

„Прилики“, м. Г. Костов, т. Й. Друмников. 
Развива музикално-изпълнителските умения и детската 
артистичност. 
„Добрата змия“ – възприема песента и импровизира 
танцови стъпки. 
Възприема песен в умерено темпо. 
Развива слуховите си представи за танцувалността в 
музиката. 
Развива двигателната си култура. 

Изходящо проследяване 
Обследване на децата относно: 
1. нивото на развитие на техните 
музикални способности; 
2. знания за изразните средства на 
музиката чрез определяне на 
настроението на музикалната пиеса 
и/или извършване на двигателни 
реакции съобразно музикалната 
образност; 
3. предлагане на творчески 
танцувални движения съобразно 
настроението на музиката или 
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импровизиране на съпровод с ДМИ; 
4. познаване и свързване на звучащо 
произведение със заглавието му; 
5. самостоятелно изпълнение на 
песни по избор; 
6. наличие на трайни музикално-
слухови представи за народна музика 
и ориентиране във фолклорните 
традиции. 

32 
Празник на 
детето 

Възприемане 
Възпроизвеждане 
(песни по избор) 
Музика и игра 

32/1,2 
Детство мое 

Възприема „Детство мое“, м. Вили Казасян, т. Г. 
Струмски. 
Стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят, 
да слушат музика, да ѝ се радват и да я преживяват. 
Формира оценъчно отношение към свое и чуждо 
изпълнение. 
Приобщава се към вълшебния свят на музикалното 
изкуство. 
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 КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

Месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 

1 2 3 4 5 6 
IX 1 

Довиждане, 
лято! 

Входящо проследяване 1/1 
Колко знам и мога 

Има основни знания и умения от обучението по конструиране и 
технологии от втора възрастова група. 

Тестови и практически 
задачи 

Конструиране и 
моделиране 

1/2 
Етикети, Поставка за 
четка 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, 
от снимки или технически рисунки. 
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 

Структурирано 
наблюдение 

2 
Аз се движа 
безопасно 

Техника 2/1 
Превозни средства, 
Велосипедист 

Различава превозните средства спрямо мястото на придвижване. 
Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра 
или дейност в детската градина. 

Детско портфолио 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

2/2 
Самолет 

Свързва, като използва допълнителни елементи, като пластилин, 
кламер, сламка и др. 
Различава превозните средства спрямо мястото на придвижване. 

Структурирано 
наблюдение 

X 3 
Есен е! 

Грижи и инициативност 3/1 
Грижа за дрехите 

Познава правила за запазване на дрехите чисти и спретнати. 
Облича се и се съблича самостоятелно. 

Структурирано 
наблюдение 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

3/2 
Карнавал в гората 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 

Детско портфолио 

4 
Правила за 
безопасност 

Техника 4/1 
Спешен телефон 

Различава устройства за комуникация и информация – телефони. 
Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра 
или дейност в детската градина. 

Детско портфолио 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

4/2 
Чадърче 

Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като 
подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и 
инструменти. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Структурирано 
наблюдение 

5 
Есенни 
плодове и 
зеленчуци 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

5/1 
Весели плодове 

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 
Сгъва хартия и картон по ориентири. 

Детско портфолио 
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  Обработване на 

материали, съединяване 
и свързване 

5/2 
Гъсеничка 

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 
Сгъва хартия и картон по ориентири. 

Детско портфолио 

6 
Животните– 
мои 
приятели 

Конструиране и 
моделиране 

6/1 
Животните в гората 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, 
от снимки или технически рисунки. 
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 

Структурирано 
наблюдение 

Конструиране и 
моделиране 

6/2 
Таралеж 

Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като 
подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и 
инструменти. Оценява по различни предварително зададени 
критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови 
дейности. 

Детско портфолио 

XI 7 
Моето 
здраве 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

7/1 
Лекари 

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 
Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 

Структурирано 
наблюдение 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

7/2 
Поликлиника 

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 
Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 

Структурирано 
наблюдение 

8 
Моето 
семейство 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

8/1 
Килимче 

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 
Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 

Детско портфолио 

Конструиране и 
моделиране 

8/2 
Картички 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, 
от снимки или технически рисунки. 
Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като 
подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и 
инструменти. 

Детско портфолио 

9 
Грижа за 
растенията и 
животните 

Грижи 
и инициативност 

9/1 
Моите грижи 

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 
Познава правила за запазване на дрехите чисти и спретнати. 

Структурирано 
наблюдение 

Конструиране и 
моделиране 

9/2 
Коте 

Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени 
модели и ги включва в игрови дейности. 

Детско портфолио 

10 
Иде зима 

Обработване на 
материали, съединяване 

10/1 
Облак със снежинки 

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 

Детско портфолио 
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и свързване Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 

материали при изработване на модел или изделие. 
Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

10/2 
Мечка 

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 
Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 

Детско портфолио 

XII 11 
Нашата 
детска 
градина 

Грижи и инициативност 11/1 
Весели игри 

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра 
или дейност в детската градина. 
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

Структурирано 
наблюдение 

Грижи и инициативност 11/2 
Пъзели 

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра 
или дейност в детската градина. 
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

Детско портфолио 

12 
Радост и 
тъга 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

12/1 
Весели животни 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Структурирано 
наблюдение 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

12/2 
Моята усмивка 

Свързва, като използва допълнителни елементи като пластилин, 
кламер, сламка и др. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Детско портфолио 

13 
В очакване 
на Коледа 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

13/1 
Коледни гирлянди 

Свързва, като използва допълнителни елементи, като пластилин, 
кламер, сламка и др. 
Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 

Структурирано 
наблюдение 

Конструиране и 
моделиране 

13/2 
Коледни картички 

Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел. 
Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира 
разнообразни материали и инструменти. 

Детско портфолио 

I 14 
Зимна 
приказка 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

14/1 
Сурвакари 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 

Структурирано 
наблюдение 

Конструиране и 
моделиране 

14/2 
На пързалката 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, 
от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Детско портфолио 

15 
Играем 
заедно 

Грижи и инициативност 15/1 
Куклен театър 

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра 
или дейност в детската градина. 
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

Структурирано 
наблюдение 
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Конструиране и 
моделиране 

15/2 
Театър на пръсти 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, 
от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Детско портфолио 

16 
В услуга на 
хората 

Конструиране и 
моделиране 

16/1 
В планината 

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира 
разнообразни материали и инструменти. 
Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел. 

Структурирано 
наблюдение 

Конструиране и 
моделиране 

16/2 
Чаша чай 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, 
от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Детско портфолио 

17 
Опасности 
през зимата 

Техника 17/1 
Почистване на сняг 

Различава превозните средства спрямо мястото на придвижване. 
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

Структурирано 
наблюдение 

Конструиране и 
моделиране 

17/2 
Снегорин 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, 
от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Структурирано 
наблюдение 

II 18 
Моят 
рожден ден 

Грижи 
и инициативност 

18/1 
Празник в детската 
градина 

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра 
или дейност в детската градина. 
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

Структурирано 
наблюдение 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

18/2 
Поздравителна 
картичка 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 

Структурирано 
наблюдение 

19 
Познати и 
непознати 

Грижи и инициативност 19/1 
Това съм аз 

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра 
или дейност в детската градина. 
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

Детско портфолио 

Грижи и инициативност 19/2 
Любезни и учтиви 

Ползва самостоятелно прибори за хранене, сервира и отсервира 
отделни ястия с помощта на възрастен. 
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

Структурирано 
наблюдение 

20 
Еднакви и 
различни 

Конструиране и 
моделиране 

20/1 
Пъстър детски свят 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 

Детско портфолио 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

20/2 
Разноцветни знамена 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Сгъва хартия и картон по ориентири. 

Детско портфолио 



 

68 

1 2 3 4 5 6 
21 
Моята 
безопасност 

Техника 21/1 
Играчки и уреди 

Има представа за ролята на техниката в играчки с батерии, 
светлини, звук, компютри и др. 
Сгъва хартия и картон по ориентири. 

Структурирано 
наблюдение 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

21/2 
Акробат 

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 
Сгъва хартия и картон по ориентири. 

Детско портфолио 

III 22 
Обичаи и 
празници 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

22/1 
Мартеници 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

Детско портфолио 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

22/2 
Картичка за 3 март 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

Детско портфолио 

23 
Идва 
пролетта 

Конструиране и 
моделиране 
Конструиране и 
моделиране 

23/1 
Цветна градина 
23/2 
Пролетна корона 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, 
от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 
Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, 
от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Структурирано 
наблюдение 
Детско портфолио 

24 
Пролетно 
събуждане 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

24/1 
Птиците долитат 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Свързва, като използва допълнителни елементи, като пластилин, 
кламер, сламка и др. 

Детско портфолио 

Конструиране и 
моделиране 

24/2 
Птица 

Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Детско портфолио 

25 
Животните и 
техните 
малки 

Конструиране и 
моделиране 

25/1 
Лисици 

Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Структурирано 
наблюдение 

Конструиране и 
моделиране 

25/2 
Ферма 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, 
от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Структурирано 
наблюдение 

IV 26 
Пролетни 
празници 

Конструиране и 
моделиране 

26/1 
Великденски яйца 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, 
от снимки или технически рисунки. 
Сгъва хартия и картон по ориентири. 

Детско портфолио 
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1 2 3 4 5 6 
Конструиране и 
моделиране 

26/2 
Украса за празника 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, 
от снимки или технически рисунки. 
Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 

Структурирано 
наблюдение 

27 
На село 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

27/1 
Моркови в градината 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Сгъва хартия и картон по ориентири. 

Детско портфолио 

Конструиране и 
моделиране 

27/2 
Зайче 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, 
от снимки или технически рисунки. 
Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 

Детско портфолио 

28 
Разходка в 
града 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

28/1 
Нашата улица 1 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Сгъва хартия и картон по ориентири. 

Структурирано 
наблюдение 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

28/2 
Нашата улица 2 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Сгъва хартия и картон по ориентири. 

Структурирано 
наблюдение 

V 29 
Забавления в 
парка 

Конструиране и 
моделиране 

29/1 
Увеселителен парк 

Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Структурирано 
наблюдение 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

29/2 
Весели игри 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Сгъва хартия и картон по ориентири. 

Структурирано 
наблюдение 

30 
Книгата 
говори 

Конструиране и 
моделиране 

30/1 
Весели книжки 1 

Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Детско портфолио 

Конструиране и 
моделиране 

30/2 
Весели 
книжки 2 

Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Детско портфолио 

31 
Лято 

Конструиране и 
моделиране 

31/1 
Октоподче 

Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Структурирано 
наблюдение 
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Грижи и инициативност 31/2 

Аз предлагам 
Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра 
или дейност в детската градина. 
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

Структурирано 
наблюдение 

32 
Празник на 
детето 

Изходно проследяване 32/1 
Какво научих и мога 

Има основни знания и умения от обучението по конструиране и 
технологии от трета подготвителна възрастова група. 

Тестови и практически 
задачи 

Обработване на 
материали, съединяване 
и свързване 

32/2 
Направи си риба 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни 
материали при изработване на модел или изделие. 
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия. 

Структурирано 
наблюдение 
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ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 

Месец Седмица 
Образователн

о ядро 
Тема Очаквани резултати Методи и форми 

1 2 3 4 5 6 
IX 1 

Довиждане, 
лято! 

ЕПДД ФД 1/1 
Ходене, лазене, 
търкаляне 

Изпълнява разучени във втора група двигателни действия: 
– ходене в колона с престрояване в кръг и обратно; 
– равновесно ходене по торбички; 
– лазене от коленна опора с провиране; 
– търкаляне на топка от клек към предмет. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество бързина (подвижна игра с бягане). 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, поточен, 
посменен и игрови метод. 

СПДД ФД 1/2 
Туризъм (излет) 

Ходи по равнинен и пресечен терен с различна повърхност. 
Прилага двигателни умения в подвижни игри сред природата. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
двигателно упражняване и 
игрови метод. 

ИДД ФД 1/3 
Музикални 
подвижни игри 

Прилага овладени двигателни умения в музикални подвижни игри. 
Подобрява координацията на движенията си. 
Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, обяснение 
и игрови метод. 

2 
Аз се движа 
безопасно 

ЕПДД ФД 2/1 
Бягане, скачане, 
хвърляне 

Изпълнява разучени във втора група двигателни действия: 
– бягане в права посока и на зигзаг; 
– скок на дължина от място с два крака; 
– хвърляне на плътна топка от 1 кг с две ръце в далечина. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество сила. 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, поточен, 
посменен и игрови метод. 

ФД 2/2 
Измерване 
физическата 
дееспособност на 
децата (входящо 
проследяване) 

Установяване на равнището на двигателните качества бързина и взривна 
сила на ръцете и раменен пояс: 

– бягане на 40 м; 
– хвърляне на плътна топка от 1 кг с две ръце отгоре. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, двигателно 
тестиране. 

ИДД ФД 2/3 
Народни 
подвижни игри 

Прилага овладени естествено-приложни движения в народни подвижни 
игри. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, обяснение 
и игрови метод. 
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X 3 

Есен е! 
ЕПДД ФД 3/1 

Ходене, лазене, 
провиране 

Изпълнява разучени във втора група двигателни действия: 
– катерене по ниска катерушка; 
– прекатерване на уред с височина 40 см по свободен начин; 
– хвърляне на малка топка с една ръка отгоре във вертикална цел. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество бързина (подвижна игра с бягане). 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и станционен 
метод. 

ФД 3/2 
Измерване 
физическата 
дееспособност на 
децата (входящо 
проследяване) 

Установяване на равнището на двигателното качество взривна сила на 
долните крайници и точност на стрелбата: 

– скок на дължина от място; 
– хвърляне на малка плътна топка от 80 г във вертикална цел. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, двигателно 
тестиране. 

ИДД ФД 3/3 
Всеки на своето 
място 

Прилага разучени двигателни действия в игри с организационен характер. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, обяснение 
и игрови метод. 

4 
Правила за 
безопасност 

ЕПДД ФД 4/1 
Строй се! 

Придобива представа за строяване от разпръснат строй в колона, в редица, 
в кръг и обратно – разучаване. 
Изпълнява: 

– бягане с вземане и оставяне на предмет; 
– прекатерване на уред с височина 40 см по свободен начин; 
– подскоци с придвижване напред. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество взривна сила (на долните крайници). 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
описание, обяснение, 
двигателно упражняване, 
игрови, поточен, посменен 
и станционен метод. 

СПДД ФД 4/2 
Игри с топка 
(детски футбол) 

Придобива представа за търкаляне на голяма гумена топка с долната част 
на ходилото на място (с десен и ляв крак) и търкаляне на топка от място 
към стена с вътрешната част на ходилото – разучаване. 
Прилага в игрови условия овладени двигателни умения за бягане, скачане, 
хвърляне и катерене. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява интерес към разучаваните елементи от футболната игра. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и станционен 
метод. 

ИДД ФД 4/3 
Подвижни игри 

Прилага комбинации от двигателни действия в подвижни игри за развитие 
на моториката. 
Спазва правила и норми на поведение в игровата дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание и игрови 
метод. 
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5 
Есенни 
плодове и 
зеленчуци 

ЕПДД ФД 5/1 
Ходене 
(равновесно) 

Придобива представа за равновесно ходене по тясна повърхност 
(гимнастическа пейка с височина 30 см и ширина 15 см) – разучаване. 
Изпълнява: 
– строяване от разпръснат строй в колона, редица, кръг; 
– придвижване от свита стояща опора към ориентир; 
– бягане с вземане и оставяне на предмет. 
Развива равновесна устойчивост. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество бързина. 
Проявява интерес към разучаваните двигателни действия. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен, посменен и 
станционен метод. 

СПДД ФД 5/2 
Игри с топка 
(детски футбол) 

Придобива представа за водене с търкаляне на топката напред с предно-
горна част на ходилото, подаване по двойки на голяма гумена топка (с 
вътрешната част на ходилото) и спиране на подадена топка – разучаване. 
Бяга и играе подвижни игри с бягане. 
Развива скоростно-силови качества на долните крайници. Изразява 
стремеж към взаимодействие с партньор. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

ИДД ФД 5/3 
Подвижни игри 

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения: 
– равновесно ходене по гимнастическа пейка; 
– прекатерване на уред с височина 40 см по свободен начин; 
– бягане с вземане и оставяне на предмет. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, игрови 
метод. 

6 
Животните – 
мои 
приятели 

ЕПДД ФД 6/1 
Аз мога 
(усъвършенстване) 

Изпълнява разучени двигателни действия: 
– строяване от разпръснат строй в колона, редица, кръг и обратно; 
– равновесно ходене по пейка; 
– комбинации от разучени приложни двигателни действия – бягане, 
лазене, катерене, скачане. 
Повишава физическата си дееспособност чрез комплексно развиване на 
двигателните качества. 
Свързва определени движения с придвижването на различни животни. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и станционен 
метод. 

СПДД ФД 6/2 
Игри с топка 
(детски футбол) 

Придобива представа за удар с вътрешната част на ходилото към стена 
(многократно) – разучаване. 
Изпълнява разучени елементи от футболната игра: 
– водене по права; 
– подаване по двойки. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество ловкост. 
Изразява стремеж към взаимодействие с партньор. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови и 
групов метод. 
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ИДД ФД 6/3 

Спортно-
подготвителни 
игри 

Прилага овладените елементи от футболната игра в игрови условия. 
Изпълнява народни подвижни игри. 
Развива координираност на движенията. 
Изразява стремеж към коопериране и взаимодействие в игровата дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

XI 7 
Моето 
здраве 

ЕПДД ФД 7/1 
Ходене 

Придобива представа за придвижване чрез странично ходене (с догонваща 
крачка) – разучаване. 
Изпълнява: 
– равновесно ходене по гимнастическа пейка с различно положение на 
ръцете; 
– лазене от коленна опора с провиране. 
– Развива бързина на единичните движения чрез бързо клякане и 
изправяне. 
Проявява положително отношение към двигателната дейност и разбира 
връзката „спорт – здраве“. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен, станционен и 
посменен метод. 

СПДД ФД 7/2 
Игри с топка 
(детски футбол) 

Изпълнява комплексно изучените елементи от детския футбол. 
Прилага овладените елементи в отборни и съревнователни игри. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на скоростно-
силовите двигателни способности (бързо бягане на къси отсечки). 
Проявява стремеж към спазване принципа на честната игра. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, игрови, 
групов и посменен метод. 

ИДД ФД 7/3 
Подвижни игри 

Прилага в игрови условия овладени двигателни умения: 
– странично ходене с догонваща крачка; 
– равновесно ходене по гимнастическа пейка; 
– лазене от колeнна опора с провиране. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Изразява положително отношение към игровата двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: показ, описание 
обяснение, игрови метод. 

8 
Моето 
семейство 

ЕПДД ФД 8/1 
Ходене с 
преодоляване на 
препятствия 

Придобива представа за ходене в коридор над и между ниски препятствия – 
разучаване. 
Изпълнява: 
– странично ходене по дебело въже; 
– хвърляне с две ръце отгоре на гумена топка в далечина. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество ловкост (бързо бягане с промяна на посоката, комбинирано с 
провиране и прекатерване). 
Проявява интерес към разучаваните действия. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражнение, игрови, 
поточен, посменен и 
станционен метод. 

СПДД ФД 8/2 
Игри с топка 
(детски баскетбол) 

Придобива представа за водене (дрибъл) на място и по права с една ръка на 
голяма гумена топка – разучаване. 
Изпълнява разучени елементи от детския футбол. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
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Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на 
долните крайници (подскоци). 
Проявява стремеж към точно изпълнение. 

описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

ИДД ФД 8/3 
Спортно-
подготвителни 
игри 

Прилага в игрови условия разучени елементи от детския футбол. 
Изпълнява народни подвижни игри. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява стремеж към спазване принципа на честната игра. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

9 
Грижи за 
растенията и 
животните 

ЕПДД 
ФД 

9/1 
На горската 
поляна (бягане с 
преодоляване на 
препятствия) 

Придобива представа за бягане в права посока и 
зигзаг над и между различни препятствия – разучаване. 
Изпълнява: 
– странично ходене по дебело въже; 
– хвърляне на малка топка в далечина с една ръка. 
Развива двигателното качество бързина (стартове 
от различни изходни положения). 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

СПДД ФД 9/2 
Игри с топка 
(детски баскетбол) 

Придобива представа за подаване на топка с две ръце от гърди по двойки – 
разучаване. 
Изпълнява разучени елементи от детския баскетбол и футбол. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на сила на долните 
крайници (клекове). 
Проявява познавателен интерес към баскетболната игра. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

ИДД ФД 9/3 
Подвижни игри 

Прилага в игрови условия разучени двигателни действия: 
– бягане над и между различни препятствия; 
– странично ходене с догонваща крачка; 
– хвърляне с една ръка на малка топка във вертикална цел. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Спазва правила и норми на поведение в игровата дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

10 
Иде зима 

ЕПДД ФД 10/1 
Аз мога 
усъвършенстване 

Изпълнява разучени двигателни действия: 
– странично ходене по дебело въже; 
– ходене в коридор над и между ниски препятствия в различно темпо; 
– бягане над и между различни препятствия; 
– хвърляне на малка топка с една ръка отгоре във вертикална цел. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателните 
качества бързина и ловкост. 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен, станционен и 
посменен метод. 

СПДД ФД 10/2 
Игри с топка 
(детски баскетбол) 

Придобива представа за хвърляне с две ръце на голяма гумена топка в 
повдигната хоризонтална цел (височина 160 см) от разстояние 2 м – 
разучаване. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
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Изпълнява водене на топка по права и подаване по двойки. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на 
долните крайници (подскоци на два крака с придвижване). 

описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

ИДД ФД 10/3 
Спортно-
подготвителни 
игри 

Прилага в игрови условия разучени елементи от детския футбол и 
баскетбол. 
Изпълнява народни подвижни игри. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява стремеж към взаимодействие със съиграчи. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание обяснение, 
игрови метод. 

XII 11 
Нашата 
детска 
градина 

ЕПДД ФД 11/1 
Бягане 

Придобива представа за изпълнение на подскочно бягане – разучаване. 
Изпълнява: 
– бягане в права посока и в зигзаг над и между различни препятствия; 
– вертикални подскоци за достигане на предмет. 
– Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на скоростно-
силови качества. 
Проявява интерес към разучаваните двигателни действия. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен 
метод. 

СПДД ФД 11/2 
Игри с топка 
(детски баскетбол) 

Изпълнява комплексно овладени елементи от детския баскетбол – подаване 
по двойки, водене на топка по права и хвърляне в кош. 
Прилага овладените елементи в игрови условия. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество ловкост. 
Проявява интерес към разучаваните двигателни действия. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

ИДД ФД 11/3 
Подвижни игри 

Прилага в подвижни игри овладени двигателни действия с естествено-
приложен характер: 
– бягане между различни препятствия; 
– странично ходене по дебело въже; 
– хвърляне на топка с две ръце отгоре напред във вертикална цел. 
Взаимодейства игрово с останалите в групата. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

12 
Радост и 
тъга 

ЕПДД ФД 12/1 
Скачане 

Придобива представа за скачане от ниско на високо с отскачане на един 
крак и стъпване с два крака – разучаване. 
Изпълнява: 
– подскочно бягане; 
– бягане в зигзаг над и между различни препятствия; 
– подаване по двойки на голяма гумена топка. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество бързина (честота на движенията на долните крайници чрез ситно 
бягане на място с максимална честота). 
Проявява емоционално отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 



 

77 

1 2 3 4 5 6 
СПДД ФД 12/2 

Гимнастици 
Придобива представа за лазене от коленна опора върху пейка с 
последователно изпълнение на лява и дясна опорно-коленна везна. 
Изпълнява равновесно ходене по пейка в комбинация с допълнителни 
движения – лек полуклек, равновесен стоеж. 
Участва в подвижна игри с разпръснато бягане. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на издръжливост. 
Проявява интерес към разучаваните двигателни действия. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

ИДД ФД 12/3 
Спортно-
подготвителни 
игри 

Прилага разучени елементи от детския футбол и баскетбол в игрови условия. 
Изпълнява народни подвижни игри. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява стремеж към взаимодействие и работа в екип. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание обяснение 
игрови метод. 

13 
В очакване 
на Коледа 

ЕПДД ФД 13/1 
Аз мога 
(затвърдяване и 
усъвършенстване) 

Изпълнява разучени двигателни действия: 
– подскочно бягане; 
– скачане от ниско на високо с отскачане от един и стъпване с два крак; 
– подаване по двойки на голяма гумена топка. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество скоростна издръжливост (по-продължително бързо бягане). 
Проявява интерес към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

СПДД ФД 13/2 
Гимнастици 

Придобива представа за изпълнение на двигателни действия с обръч – 
въртене с ръцете и около кръста; търкаляне и догонване; скачане с обръч. 
Изпълнява: 
– лазене от коленна опора по пейка в комбинация с лява и дясна опорно-
коленна везна; 
– равновесно ходене по торбички. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество сила на горни крайници (хвърляне на плътна топка от 1 кг с две 
ръце отгоре в далечина). 
Има положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, игрови и 
поточен метод. 

ИДД 13/3 
Весели игри 

Участва в подвижни игри с коледни и новогодишни мотиви. 
Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, игрови 
метод. 

I 14 
Зимна 
приказка 

ЕПДД ФД 14/1 
Бягане 

Придобива представа за изпълнението на насрещно бягане единично и по 
двойки – разучаване. 
Изпълнява: 
– подскоци с придвижване напред; 
– прекатерване на уред (с височина 40 см) по свободен начин. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на 
долните крайници. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен, станционен и 
посменен метод. 
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При подходяща атмосферна обстановка участва в игри при снежни 
условия. 
Изразява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност. 

СПДД ФД 14/2 
Гимнастици 

Придобива представа за двигателното действие опорен свит лицев прескок 
на пейка – разучаване. 
Изпълнява: 
– упражнения с обръч (търкаляне, въртене, провиране); 
– лазене от коленна опора по пейка с изпълнение на лява и дясна опорно-
коленна везна. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество бързина (щафетна игра с бягане). 
Проявява отношение към собственото изпълнение. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

ИДД ФД 14/3 
Подвижни игри 

Прилага в подвижни игри овладени двигателни действия с естествено-
приложен характер: 
– скачане от ниско на високо с отскачане на един крак и стъпване с два 
крака; 
– подаване и ловене на топка; 
– вертикални подскоци. 
При подходяща атмосферна обстановка участва в игри при снежни 
условия. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява положително отношение към игровата двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

15 
Играем 
заедно 

ЕПДД ФД 15/1 
Скачане 

Придобива представа за изпълнение на скок на височина със засилване – 
разучаване. 
Изпълнява: 
– насрещно бягане единично и по двойки; 
– лазене от свита стояща опора по гимнастическа пейка. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество бързина. 
Проявява интерес към разучаваните двигателни действия. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

СПДД ФД 15/2 
Гимнастици 

Изпълнява разучени двигателни действия: 
– опорен свит лицев прескок; 
– упражнения с обръч – търкаляне, въртене, провиране; 
– равновесно ходене по пейка с изпълнение на кръгомно обръщане, 
равновесен стоеж. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на сила на горните 
крайници (хвърляне на плътна топка от 1 кг в далечина). 
Проявява отношение към собственото изпълнение. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови и 
поточен метод. 
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ИДД ФД 15/3 

Спортно-
подготвителни 
игри 

Прилага в игрови условия овладени елементи от детския футбол и 
баскетбол. 
Изпитва емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

16 
В услуга на 
хората 

ЕПДД ФД 16/1 
Хвърляне и ловене 

Придобива представа за подхвърляне вертикално нагоре на малка гумена 
топка и ловене – разучаване. Изпълнява: 
– скок на височина със засилване; 
– лазене от свита стояща опора по пейка. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество бързина (щафетна игра с бягане). 
Проявява интерес към разучаваните двигателни действия. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

СПДД ФД 16/2 
Игри с топка 
(детски хандбал) 

Придобива представа за тупкане на средно голяма топка с една ръка на 
място и подхвърляне вертикално нагоре и ловене – разучаване. 
Изпълнява разучени елементи от детския футбол и баскетбол. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на ловкост. 
Проявява интерес към разучаваните двигателни действия. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови 
метод. 

ИДД ФД 16/3 
Подвижни игри 

Прилага в подвижни игри овладени двигателни действия с естествено-
приложен характер: 
– скок на височина със засилване; 
– насрещно бягане единично и по двойки; 
– подхвърляне и ловене на топка. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява стремеж към спазване принципа на честната игра. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

17 
Опасности 
през зимата 

ЕПДД ФД 17/1 
Аз мога 
(затвърдяване и 
усъвършенстване) 

Изпълнява разучени двигателни действия: 
– подхвърляне вертикално нагоре на малка гумена топка и ловене (тупкане 
в земята и ловене); 
– скок на височина със засилване; 
– насрещно бягане по двойки. 
Подобрява координационните си способности. 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

СПДД ФД 17/2 
Игри с топка 
(детски хандбал) 

Придобива представа за подаване с една ръка над рамо към партньор по 
двойки – разучаване. 
Изпълнява разучени елементи от детския хандбал и баскетбол. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на 
долни крайници (подскоци с придвижване). 
Проявява познавателен интерес към хандбалната игра. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови 
метод. 

ИДД ФД 17/3 
Спортно-

Прилага в игрови условия овладени елементи от детския футбол, баскетбол 
и хандбал. 

Форма: ПС. 
Методи: 
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подготвителни 
игри 

Изпълнява народни подвижни игри. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява положително отношение към игровата двигателна дейност. 

показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

II 18 
Моят 
рожден ден 

ЕПДД ФД 18/1 
Хвърляне и ловене 

Придобива представа за подаване и ловене на малка гумена топка (на 
разстояние 1,5 м) – разучаване. 
Изпълнява: 
– подхвърляне вертикално нагоре на малка гумена топка и ловене (тупкане 
в земята и ловене); 
– скок на дължина от място (многоскоци). 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на взривна сила на 
долните крайници. 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

СПДД ФД 18/2 
Скоклива топка 
(детски тенис на 
маса) 

Придобива представа за самостоятелно многократно търкаляне на топчето 
по масичка, поставена до стената (с вътрешната и външната част на 
хилката) 
– разучаване. 
Изпълнява овладени елементи от детския баскетбол и хандбал. 
Развива координационните си способности. 
Взаимодейства игрово с връстниците си. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови 
метод. 

ИДД ФД 18/3 
Подвижни игри 

Прилага в игрови условия овладени двигателни действия с естествено-
приложен характер: 
– насрещно бягане по двойки; 
– скок на височина със засилване; 
– подхвърляне вертикално нагоре и ловене на малка топка. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Спазва правила и норми на поведение в игровата дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание обяснение, 
игрови метод. 

19 
Познати и 
непознати 

ЕПДД 
ФД 

19/1 
Лазене 

Придобива представа за лазене в колeнно-лакътна 
опора – разучаване. 
Изпълнява: 
– подаване и ловене на малка гумена топка по 
двойки на разстояние 1,5 м; 
– бягане с вземане и оставяне на предмет. 
Повишава физическата си дееспособност чрез 
развиване на бързина и ловкост. 
Проявява интерес към разучаваните двигателни 
действия. 

Форма: 
ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

СПДД ФД 19/2 
Скоклива топка 
(детски тенис на 

Придобива представа за търкаляне на топче по двойки на масичка. 
Изпълнява разучени елементи от детския футбол и баскетбол. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
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маса) качество бързина (бегови упражнения, стартове от различни изходни 

положения, щафетна игра). 
описание, двигателно 
упражняване, игрови 
метод. 

ИДД ФД 19/3 
Спортно-
подготвителни 
игри 

Прилага в игрови условия овладени елементи от детския баскетбол и тенис 
на маса. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

20 
Еднакви и 
различни 

ЕПДД ФД 20/1 
Катерене 

Придобива представа за катерене по гимнастическа стена (или катерушка) 
със странично хоризонтално придвижване – разучаване. 
Изпълнява: 
– лазене в колeнно-лакътна опора в комбинация с провиране и 
прекатерване; 
– подскоци с два крака с придвижване. 
Повишава физическата си дееспособност чрез комплексно развиване на 
силовите си способности. 
Старае се към прецизно изпълнение на двигателните действия. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен посменен и 
станционен метод. 

СПДД ФД 20/2 
Скоклива топка 
(детски тенис на 
корт) 

Придобива представа за изпълнение на двигателни действия без ракета: 
– тупкане и улавяне на топката; 
– подхвърляне нагоре и улавяне; 
– улавяне на топка, отскочила от стена. 
Изпълнява разучени елементи от детския тенис на маса. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на ловкост. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови 
метод. 

ИДД ФД 20/3 
Подвижни игри 

Прилага в подвижни игри овладени естествено– приложни движения: 
– лазене от колeнно-лакътна опора с провиране; 
– подскоци с два крака с придвижване; 
– подаване и ловене на топка. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява стремеж към спазване принципа на честната игра. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание обяснение, 
игрови метод. 

21 
Моята 
безопасност 

ЕПДД ФД 21/1 
Аз мога 

Изпълнява разучени двигателни действия: 
– катерене по висока катерушка или гимнастическа стена със странично 
хоризонтално придвижване; 
– лазене от колeнно-лакътна опора в комбинация с провиране и 
прекатерване; 
– подаване и ловене на малка гумена топка по двойки. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Стреми се към усъвършенстване на движенията. 
Движи се и играе безопасно в групата. 

Форма: ПС. 
Методи: обяснение, 
двигателно упражняване, 
игрови, поточен, 
станционен и посменен 
метод. 
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СПДД ФД 21/2 

Скоклива топка 
(детски тенис на 
корт) 

Придобива представа за изпълнение на двигателни действия с ракета: 
– тупкане на топката с ракетата надолу към земята; 
– тупкане на топката нагоре (с малък летеж). 
Изпълнява разучени елементи от детския тенис на маса. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на бързина и 
ловкост. 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, игрови 
метод. 

ИДД ФД 21/3 
Спортно-
подготвителни 
игри 

Прилага в игрови условия овладени елементи от детския баскетбол и тенис 
на корт. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, игрови метод. 

III 22 
Обичаи и 
празници 

ЕПДД ФД 22/1 
Скачане лъвски 
скок 

Придобива представа за двигателното действие „скок на дължина със 
засилване“ – разучаване. 
Изпълнява: 
– катерене по висока катерушка или гимнастическа стена със странично 
хоризонтално придвижване; 
– хвърляне на малка плътна топка с една ръка отгоре в далечина. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на скоростно-
силовите способности. 
Проявява стремеж към постижение. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

СПДД ФД 22/2 
Скоклива топка 
(детски тенис на 
корт) 

Придобива представа за изпълнение на лек дланов удар по отскочила след 
пускане топка към стена – разучаване. 
Изпълнява разучени елементи от детския тенис и баскетбол. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество ловкост. 
Има положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови 
метод. 

ИДД ФД 22/3 
Подвижни игри 

Прилага овладени двигателни умения в игрови условия: 
– катерене по гимнастическа стена със странично хоризонтално 
придвижване; 
– лазене от коленно-лакътна опора с провиране; 
– бягане на зигзаг. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Стреми се към спазване на правила и норми на поведение в игровата 
дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

23 
Идва 
пролетта 

ЕПДД ФД 23/1 
Лазене 

Придобива представа за лазене от колeнна опора в права посока (до 3 м) с 
торбичка на гърба – разучаване. 
Изпълнява: 
– скок на дължина със засилване; 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
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– хвърляне на малка плътна топка с една ръка отгоре в далечина. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на скоростно-
силовите способности. 
Проявява отношение към собствените постижения. 

упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

СПДД ФД 23/2 
Скоклива топка 
(тенис на корт) 

Придобива представа за изпълнение на лек обратен удар по топката към 
стена – разучаване. 
Изпълнява разучени елементи от детския тенис и баскетбол. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество ловкост. 
Проявява емоционална удовлетвореност от спортно-подготвителната 
двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови 
метод. 

ИДД ФД 23/3 
Спортно-
подготвителни 
игри 

Прилага в игрови условия разучени елементи от детския баскетбол и тенис 
на корт. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Взаимодейства игрово с връстниците си. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

24 
Пролетно 
събуждане 

ЕПДД ФД 24/1 
Скачане с въже 

Придобива представа за скачане на въже с два крака на място – разучаване. 
Изпълнява: 
– лазене от коленна опора в права посока с торбичка на гърба; 
– бягане в права посока (и в зигзаг) – за бързина и ловкост. 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен и посменен метод. 

СПДД ФД 24/2 
Топка над мрежа 
(детски волейбол) 

Придобива представа за тупкане и ловене, подхвърляне и ловене на 
надуваема плажна топка. 
Изпълнява разучени елементи от детския футбол и тенис на маса. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество бързина (щафетна игра с бягане). 
Проявява интерес към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови 
метод. 

ИДД ФД 24/3 
Подвижни игри 

Прилага разучени двигателни действия в игрови условия: 
– скок на дължина със засилване; 
– хвърляне на малка плътна топка в далечина; 
– разпръснато бягане. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява стремеж към усъвършенстване на възприетите движения. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, игрови 
метод. 

25 
Животните и 
техните 
малки 

ЕПДД ФД 25/1 
Аз мога 
затвърдяване и 
усъвършенстване 

Изпълнява разучени двигателни действия: 
– скачане на въже с два крака; 
– лазене от коленна опора с торбичка на гърба; 
– скок на дължина със засилване; 
– бягане над и между различни препятствия. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, игрови, 
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Повишава физическата си дееспособност. 
Стреми се към усъвършенстване на движенията. 

поточен и посменен метод. 

СПДД ФД 25/2 
Топка над мрежа 
(детски волейбол) 

Придобива представа за подхвърляне на лека топка с две ръце и подаване 
към стена – разучаване. 
Изпълнява разучени елементи от детски футбол и тенис на маса. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество ловкост. 
Изразява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови 
метод. 

ИДД ФД 25/3 
Спортно-
подготвителни 
игри 

Прилага в спортно-подготвителни игри овладени елементи от детски 
футбол и тенис на маса. 
Повишава физическата си дееспособност. Взаимодейства игрово с 
връстниците си. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

IV 26 
Пролетни 
празници 

ЕПДД ФД 26/1 
Хвърляне и ловене 

Придобива представа за хвърляне вертикално нагоре и ловене на малка 
гумена топка с една ръка 
– разучаване. 
Изпълнява: 
– скачане на въже с два крака; 
– хвърляне на малка топка с една ръка отгоре във вертикална цел; 
– бягане между различни препятствия. 
Подобрява координацията на движенията си. 
Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен, станционен и 
посменен метод. 

СПДД ФД 26/2 
Топка над мрежа 
(детски волейбол) 

Придобива представа за подаване по двойки на лека надуваема плажна 
топка – разучаване. 
Изпълнява разучени елементи от детския волейбол и хандбал. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на двигателното 
качество бързина (щафетна игра с бягане). 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, двигателно 
упражняване, игрови 
метод. 

ИДД ФД 26/3 
Подвижни игри 

Прилага в подвижни игри овладени двигателни умения: 
– скачане на въже с два крака; 
– прекатерване и провиране. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Спазва правила и норми на поведение в игровата дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

27 
На село 

ЕПДД ФД 27/1 
Катерене 

Придобива представа за катерене и слизане по наклонена стълба – 
разучаване. 
Изпълнява: 
– хвърляне вертикално нагоре и ловене на малка гумена топка с една ръка; 
– разпръснато бягане (за издръжливост). 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
двигателно упражняване, 
игрови, поточен и 
посменен метод. 
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СПДД ФД 27/2 

Обичам да 
спортувам 

Прилага в игрови условия овладени елементи от детския волейбол и тенис 
на маса. 
Повишава физическата си дееспособност чрез развиване на бързина и 
ловкост. 
Проявява стремеж към коопериране и взаимодействие в игровата дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, описание, 
двигателно упражняване, 
игрови метод. 

ИДД ФД 27/3 
Спортно-
подготвителни 
игри 

Прилага в игрова обстановка овладени елементи от спортовете волейбол и 
баскетбол. 
Изпълнява народни подвижни игри. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание обяснение, 
двигателно упражняване, 
игрови метод. 

28 
Разходка в 
града 

ЕПДД ФД 28/1 
Аз мога 
(затвърдяване и 
усъвършенстване) 

Изпълнява разучени двигателни действия: 
– катерене и слизане по наклонена стълба; 
– хвърляне вертикално нагоре и ловене на малка гумена топка с една ръка 
(със смяна на ръцете); 
– скачане на въже с два крака. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, игрови и 
посменен метод. 

СПДД ФД 28/2 
Обичам да 
спортувам 

Прилага в игрова обстановка овладени елементи от спортовете футбол и 
хандбал. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява стремеж към коопериране и взаимодействие. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, игрови метод. 

ИДД ФД 28/3 
Подвижни игри 

Прилага в подвижни игри овладени двигателни действия с естествено-
приложен характер. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

V 29 
Забавления в 
парка 

ЕПДД ФД 29/1 
Ходене, бягане, 
лазене, катерене 

Изпълнява комбинации от различни естествено-приложни движения в 
игрови условия. 
Развива комплексно-двигателните си качества – бързина, сила, 
издръжливост, ловкост. 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, игрови, 
поточен, станционен и 
посменен метод. 

СПДД ФД 29/2 
Туризъм (излет) 

Ходи по равнинен и пресечен терен с различна повърхност. 
Прилага двигателни умения в подвижни игри сред природата. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
двигателно упражняване и 
игрови метод. 

ИДД ФД 29/3 
Спортно-
подготвителни 

Усъвършенства в игра овладени елементи от тенис на маса и баскетбол. 
Играе народни подвижни игри. 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
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игри обяснение, игрови метод. 

30 
Книгата 
говори 

ЕПДД ФД 30/1 
Хвърляне, ловене, 
катерене и 
прекатерване 

Изпълнява комбинации от различни естествено-приложни движения в 
игрови условия. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, игрови и 
станционен метод. 

СПДД ФД 30/2 
Обичам да 
спортувам 

Прилага в игрова обстановка овладени елементи от спортовете волейбол и 
хандбал. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Проявява стремеж към коопериране и взаимодействие. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, игрови метод. 

ИДД ФД 30/3 
Подвижни игри 

Прилага в подвижни игри овладени двигателни действия с естествено-
приложен характер. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Изразява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, игрови метод. 

31 
Лято 

ЕПДД ФД 31/1 
Измерване 
физическата 
дееспособност на 
децата (изходящо 
проследяване) 

Установяване на равнището на двигателните качества бързина и взривна 
сила на ръцете и раменен пояс: 
– бягане на 40 м; 
– хвърляне на плътна топка от 1 кг с две ръце отгоре. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
двигателно упражняване, 
двигателно тестиране. 

СПДД ФД 31/2 
Обичам да 
спортувам 

Прилага в игрова обстановка овладени елементи от спортовете баскетбол и 
тенис на корт. 
Повишава физическата си дееспособност. 
Има положително отношение към двигателната дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, обяснение, 
описание, игрови метод. 

ИДД ФД 31/3 
Любими игри 

Владее широк набор от подвижни игри. 
Участва в игри по собствен избор. 
Появява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, игрови 
метод. 

32 
Празник на 
детето 

ЕПДД ФД 32/1 
Измерване 
физическата 
дееспособност на 
децата (изходящо 
проследяване) 

Установяване на равнището на двигателното качество взривна сила на 
долните крайници и точност на стрелбата: 
– скок на дължина от място; 
– хвърляне на малка плътна топка от 80 г във вертикална цел. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, 
обяснение, двигателно 
упражняване, двигателно 
тестиране. 

СПДД ФД 32/2 
Спортен празник 

Прилага овладените двигателни умения в отборни и щафетни игри. Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, игрови и 
състезателен метод. 



 

87 

1 2 3 4 5 6 
ИДД 32/3 

Любими игри 
Владее широк набор от подвижни игри. 
Участва в игри по собствен избор. 
Появява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 

Форма: ПС. 
Методи: 
показ, описание, игрови 
метод. 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЗА ЧЕТИРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ, 

 

Четирите допълнителни седмици са планирани по една в месец декември, януари, април и 
май и допълват до 36 седмици редовното учебно време.  
 
Допълнителните седмици ще се  използват в сборните групи, които се сформират около официални празници или грипни/„дървени“ ваканции. 
Те ще се комбинира в зависимост от конкретните нужди. 

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧЕТИРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 
 

М
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Очаквани резултати Методи и форми 

1 2 3 4 5 

6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

Първа възрастова 
група 

Втора възрастова група 
Трета подготвителна 

възрастова група 
Четвърта подготвителна 

възрастова група 

ХІІ 

П
ъ

р
в

а
 д

о
п

ъ
л

н
и

т
ел

н
а
 

се
д
м

и
ц

а
 

БЕЛ  
Пресъздаване на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 
Речник 
Възприемане на 
литературно 
произведение 

С
у
р

в
а
, 
су

р
в

а
 г

о
д

и
н

а
, 

в
ес

ел
а
 г

о
д
и

н
а
! 1/ 

Наизустява според 
възможностите си 
цялостно или част 
от кратки 
стихотворения и 
римушки. 
Разбира 
общоприети изрази. 
Произнася думите 

1/ 
Казва наизуст 
стихотворения, гатанки 
и римушки и 
преразказва по дадени 
опори кратка приказка. 
Назовава правилно 
предмети, лица, 
явления, събития. 

1/ 
Изпълнява 
изразително 
конкретен 
художествен текст. 
Описва подробно 
даден предмет или 
явление. 

1/ 
Преразказва приказка или 
разказ, като импровизира 
реплики и използва 
подходящи невербални 
средства за комуникация. 

Използвайте словесна 
игра; евристична 
беседа. 
Използвайте познати 
литературни 
произведения с акцент 
върху празника. (С 
приказката „Житената 
питка“ от Ангел 
Каралийчев) 
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правилно. 2/ 
Дава прости обяснения 
за своите действия. 

2/ 
Разбира основния 
сюжет в различни 
познати текстове. 
Разбира и взема 
участие в разговори, 
свързани с познати 
теми. 

2/ 
Съставя устно кратък 
описателен текст. 

3/ 
Участва в драматизиране 
на приказки и разкази. 
Разбира и използва думи с 
абстрактно значение. 
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1 2 3 4 5 
6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

 
 

МАТ Времеви 
отношения 
Равнинни фигури 

 

1/ 
Има представа за 
годишните сезони. 

1/ 
Разпознава и назовава 
годишните сезони. 
Дава примери за познати 
предмети, които имат 
формата на кръг. 

1/ 
Ориентира се в 
последователността 
на сезоните. 
Разбира 
информацията, която 
съдържа календарът. 

1/ 
Познава, назовава и 
подрежда месеците на 
годината, отнасящи се към 
всеки сезон. 
Познава предназначението 
на часовника като уред за 
измерване на времето. 

Насочете вниманието 
на децата към 
взаимовръзката между 
природния и 
празничния календар. 

2/ 
Комбинира познати 
геометрични фигури. 

2/ 
Свързва по форма обекти 
от околната среда и 
познати геометрични 
фигури. 

Използвайте игри, в 
които децата да 
преоткрият кръглата 
форма в предмети 
около тях (сурвачка), в 
илюстрации към 
приказката „Житената 
питка“ от А. 
Каралийчев. 

3/ 
Моделира по образец 
познати геометрични 
фигури. 
Графично възпроизвежда 
геометрични фигури. 

ОС Самоутвърждаване 
и общуване с 
околните 
Културни и 
национални 
ценности 
Светът на 
природата и 
неговото опазване 

1/ 
Разпознава образа 
си и разпознава 
пола си. 
Изразява 
привързаност към 
членове на 
семейството. 
Взема участие в 
игри и играе с 
радост и 
удоволствие. 
Демонстрира 
готовност и 
желание за участие 
във фолклорни 

1/ 
Описва собствените си 
преживявания и 
постъпки. 
Разпознава битова и 
празнична среда и 
показва готовност и 
умения да се включи в 
подготовката на 
честването на значими 
официални празници, 
както и на местни 
празници на общността. 
Сравнява предмети, 
които са част от 
фолклорната празнична 

1/ 
Изразява 
взаимопомощ в игри 
по двойки и в малки 
групи. 
Сравнява действията 
си с тези на другите и 
активно 
взаимодейства с 
възрастни и 
връстници. 
Свързва традиционни 
ритуали със 
съответните 
празници на 
общността. 

1/ 
Партнира на учителя и си 
сътрудничи с връстници. 
Проявява толерантност. 
Избягва конфликтите и 
при необходимост ги 
разрешава. 
Разбира разликата между 
ролеви и реални 
взаимоотношения. 
Назовава лични, 
официални и национални 
празници, местни обичаи и 
традиции. 

Поставете задачи за 
възприемане на 
предмети, свързани с 
празничната обредност; 
с ориентиране в 
празничния и 
природния календар; 
съпреживяване на 
еталонни норми на 
поведение, свързани с 
празнична среда и с 
въвеждане в смисъла на 
наричането и обичаите. 
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1 2 3 4 5 
6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

празници и игри. 
Назовава в 
природни картини 
метеорологичното 
време. 

среда, и използва 
поздрави при 
употребата им. 
Познава типични 
признаци на времето за 
сезона. 

2/ 
Посочва грижите, 
които трябва да се 
полагат за растения и 
животни от близкото 
обкръжение. 
Сравнява картина на 
времето чрез 
метеорологични 
промени в два сезона. 

2/ 
Има представа за 
промените в поведението 
на някои животни в 
различните сезони. 
Показва в природен 
календар 
метеорологичното време и 
сравнява промени в 
сезона. 
Назовава поне едно 
условие за живот и 
развитие на растенията. 

ИИ  
Художествено 
възприемане 
Изобразително 
творчество 
Изобразителни 
материали и 
техники 

1/ 
Познава и назовава 
обекти при 
разглеждането на 
картини, 
илюстрации и 
произведения на 
народното 
творчество. 

1/ 
Разпознава образи на 
познати обекти в 
достъпни художествени 
творби. 

1/ 
Има представа за 
народни обичаи и 
свързаното с тях 
изобразително 
творчество. 

1/ 
Изгражда представи за 
творби на приложно-
декоративните изкуства. 
Изпълнява изобразителни 
задачи по впечатления от 
творби на изобразителното 
изкуство. 

Поставете творчески 
изобразителни задачи – 
диференциране на 
образни представи. За 
кръг в обекти, свързани 
с празничната 
обредност. 

2/ 
Има представа за 
характерните 
особености на 
изобразяваните 
обекти и явления. 

2/ 
Изобразява обекти чрез 
крива затворена линия и 
кръгла форма. 
Използва декоративни 
елементи и съчетава при 
украса на детски творби 
от областта на 
народното и 
приложното творчество. 

2/ 
Използва и съчетава 
различни 
изобразителни 
материали (молив, 
пастел, бои). 
Създава илюстрации 
по любими приказки 
самостоятелно или в 
екип. 

2/ 
Пресъздава обекти и 
явления от 
действителността чрез 
рисуване и оцветяване. 
Пресъздава впечатления и 
преживявания с различни 
изразни средства. 
Използва безопасно 
различни видове 
материали и пособия за 
изобразяване. 

МУЗ Възпроизвеждане 
Музика и игра 

1/ 
Пее до три научени 
кратки песни. 

1/ 
Възпроизвежда мелодия 
според индивидуалните 

1/ 
Пее до четири 
различни по тематика 

1/ 
Пее до пет научени песни. 

Използвайте познати 
музикални 
произведения с акцент 
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1 2 3 4 5 
6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

си възможности. песни от репертоара 
на детската градина. 

върху празника. 

2/ 
Изпълнява 
ритмични движения 
в кръг и в редица – 
хванати за ръце и 
един зад друг. 

2/ 
Изпълнява на фона на 
звучаща музика 
движения в кръг, в 
редица и по двойки. 

2/ 
Изпълнява серия от 
повтарящи се 
ритмични движения 
като елементи от 
танц. 

2/ 
Спазва хореографията при 
изпълнение на танц. 

КТ Конструиране и 
моделиране 
Грижи и 
инициативност 

1/ 
Възпроизвежда 
показана от учителя 
последователност за 
създаване на модел. 
Включва 
изработени играчки 
в игрови дейности. 
Облича се и се 
съблича с помощта 
на възрастен. 

1/ 
Разбира и следва 
поетапно 
демонстрирани указания 
при създаване на модел. 
Оценява по зададени 2 – 
3 критерия изработени 
модели и ги включва в 
игрови дейности. 
Подбира прибори за 
хранене. 

1/ 
Изработва модел или 
изделие, като следва 
инструкции на 
учителя от снимки и 
технически рисунки. 

1/ 
Самостоятелно довършва 
модел по образец като 
подбира разнообразни 
материали и инструменти. 

Направете беседа с 
акцент върху празника. 
Нека децата да 
споделят впечатления 
си от изявите си в 
детската градина и 
това, с което са 
участвали в 
подготовката на 
празника у дома. 
Използвайте модели на 
сурвачки. 
Направете показ. 

2/ 
Оценява по различни 
предварително 
зададени критерии 
собственоръчно 
направени модели и 
ги включва в игрови 
дейности. 
Следва указания при 
поддържане на реда, 
чистотата и 
естетическия вид на 
занималнята. 

2/ 
Оценява по собствени 
критерии модели и 
изделия и ги включва в 
игрови дейности. 
Сътрудничи с другите при 
работа по общ замисъл. 

ФК Игрова двигателна 
дейност 
Физическа 
дееспособност 

1/ 
Проявява двигателна 
активност и 
емоционална 
удовлетвореност от 
игровата двигателна 

1/ 
Разбира двигателни 
задачи и правила, стреми 
се към постижения и 
себедоказване. 

1/ 
Проявява двигателни 
умения и качества, 
определя участието си 
в игрите по конкретни 
показатели – точност, 

1/ 
Инициира замисъл и 
сюжети на спортна 
тематика в игровата 
двигателна дейност, 
сравнява се и се 

Използвайте 
интегративен подход с 
другите образователни 
направления. 
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1 2 3 4 5 
6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

дейност. бързина, 
оригиналност, 
екипност. 

самооценява в игрово-
двигателен и поведенчески 
план. 

2/ 
Изпълнява 
естествено-
приложни 
движения в 
подвижните игри. 

2/ 
Изпълнява двигателни 
действия в подвижните 
игри с организиращ 
характер, за развитие на 
моториката и 
двигателните 
способности, 
музикално-двигателни, 
спортно-подготвителни, 
щафетни и др. 

2/ 
Изпълнява 
комбинации от 
двигателни действия 
в подвижните игри. 

2/ 
Владее набор от подвижни 
игри: с организиращ 
характер; с общо 
въздействие и с насочено 
въздействие (за 
разгряване, дихателни и 
успокоителни); 
музикално-двигателни; 
спортно-подготвителни; 
щафетни; за 
усъвършенстване 
техниката на естествените 
движения; за комплексно 
развитие на двигателните 
способности; народни 
подвижни игри и др. 

3/ 
Включва се в 
организирана 
двигателна дейност. 

3/ 
Координира движенията 
си с тези на останалите 
участници при 
изпълнение на 
двигателна дейност. 

3/ 
Назовава 
двигателните 
качества бързина, 
сила, издръжливост, 
гъвкавост и ловкост. 

3/ 
Изпълнява физически 
упражнения за развитие на 
двигателни качества. 
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Очаквани резултати Методи и форми 

1 2 3 4 5 

6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

Първа възрастова 
група 

Втора възрастова 
група 

Трета подготвителна 
възрастова група 

Четвърта подготвителна 
възрастова група 

I 

В
т
о
р

а
 д

о
п

ъ
л

н
и

т
ел

н
а
 с

ед
м

и
ц

а
 

БЕЛ Свързана реч 
Възприемане на 
литературно 
произведение 

Б
я

л
а
 п

р
и

к
а
зк

а
! 1/ 

Разбира 
общоприети изрази. 
Разбира и 
употребява 
стандартни думи, 
използвани в 
комуникацията 
(поздрави, 
извинения, 
благодарности). 
Възприема кратки 
приказки. 

1/ 
Разбира инструкции. 
Дава прости обяснения 
за своите действия. 

1/ 
Разбира и взема участие 
в разговори, свързани с 
познати теми. 

1/ 
Съставя устно кратък 
описателен текст. 

 

2/ 
Възприема гатанки, 
римушки, 
стихотворения, 
приказки. 
Изразява отношението 
си към постъпките на 
даден герой. 

2/ 
Възприема кратки 
произведения от 
художествената 
литература. 
Изразява отношението 
си към литературното 
произведение и към 
постъпките на героите 
от него. 

2/ 
Възприема познати 
литературни 
произведения от 
художествената 
литература чрез 
пресъздаването им в 
театъра или в киното. 

3/ 
Определя по илюстрации 
последователността в 
сюжета на литературно 
произведение. 
Съотнася постъпките на 
литературни герои към 
собствения си опит. 

МАТ Пространствени 
отношения 
Количествени 
отношения 

1/ 
Определя мястото 
на предмет спрямо 
собственото си 
местоположение – 
горе, долу, отпред, 
отзад. 

1/ 
Определя мястото на 
предмет спрямо 
собственото си 
местоположение като 
използва „близо“ и 
„далече“. 

1/ 
Установява 
пространствени 
отношения между обекти 
(между два обекта; 
между повече обекти; на 
всеки спрямо всеки). 

1/ 
Определя взаимното 
разположение на обекти 
(над, под, пред, зад, до, 
върху, на и др.) 
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1 2 3 4 5 
6 7 

6.1 6.2 6.3 6.4   
   

 

Различава „едно“ и 
„много“. 

Определя реда на обект 
в редица от три 
предмета. 

   

2/ Определя реда на 
обект в редица от пет 
предмета. 

2/ 
Определя реда на обект в 
редица от десет предмета. 

3/ 
Описва пространственото 
разположение на два 
предмета един спрямо 
друг, като използва 
„отляво“, „отдясно“. 

ОС Самоутвърждаване 
и общуване с 
околните 
Светът на 
природата и 
неговото опазване 

1/ 
Описва себе си като 
назовава името си и 
посочва близките си 
приятели, както и 
предпочитанията си 
към облекло и 
играчки. Участва в 
игри с други деца. 
Назовава в 
природни картини 
метеорологичното 
време, като 
слънчево, 
дъждовно, снежно. 

1/ 
Описва собствените си 
преживявания и 
постъпки. 
Създава приятелства. 
Познава типични 
признаци на времето в 
природна местност и 
сезона (дъжд, сняг, 
град). 

1/ 
Изразява взаимопомощ 
в игри по двойки и в 
малки групи. 
Сравнява действията си 
с тези на другите и 
активно взаимодейства с 
възрастни и връстници. 
Свързва традиционни 
ритуали със съответните 
празници на общността. 

1/ 
Партнира на учителя и си 
сътрудничи с връстници. 
Проявява толерантност. 
Избягва конфликтите и 
при необходимост ги 
разрешава. 
Разбира разликата между 
ролеви и реални 
взаимоотношения. 
Назовава лични, 
официални и национални 
празници, местни обичаи 
и традиции. 

 

2/ 
Сравнява картина на 
времето чрез 
метеорологични 
промени в два сезона. 

2/ 
Показва в природен 
календар 
метеорологичното време 
и сравнява промени в 
сезона и местността. 

ИИ Художествено 
възприемане 
Изобразително 
творчество 

1/ 
Познава и назовава 
обекти при 
разглеждането на 
картини, 
илюстрации и 

1/ 
Разпознава образи на 
познати обекти в 
достъпни 
художествени творби. 

1/ 
Разглежда и описва 
произведения на 
различните видове 
изобразителни изкуства. 

1/ 
Изгражда представи за 
творби на приложно-
декоративните изкуства. 
Изпълнява изобразителни 
задачи по впечатления от 
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произведения на 
народното 
творчество. 

творби на 
изобразителното 
изкуство. 

2/ 
Има представа за 
характерните 
особености на 
изобразяваните 
обекти и явления. 

2/ 
Показва 
композиционни умения 
за подреждане и 
изобразяване на 
пространството. 
Умее да изгражда 
тематични рисунки по 
общ проект. 

2/ 
Умее да изобразява 
характерна поза или 
движение. 
Рисува фантазни образи 
по филми, приказки, по 
музика и др. 

2/ 
Пресъздава обекти и 
явления от 
действителността чрез 
рисуване и оцветяване. 
Пресъздава впечатления и 
преживявания с различни 
изразни средства. 

  

  

 

2/ 
Проявява желание 
да изпълнява 
елементи от зимни 
спортове и да 
преодолява 
естествени 
препятствия. 

2/ 
Познава характерни 
различия между 
популярни зимни 
спортове, както и 
местата и изискванията 
за провеждането им. 
Проявява двигателна 
активност и 
емоционална 
удовлетвореност от 
игрова двигателна 
дейност на открито при 
зимни условия. 

2/ 
Изпълнява комбинации 
от двигателни действия 
в подвижните игри. 

2/ 
Владее набор от 
подвижни игри: с 
организиращ характер; с 
общо въздействие и с 
насочено въздействие (за 
разгряване, дихателни и 
успокоителни); 
музикално-двигателни; 
спортно-подготвителни; 
щафетни; за 
усъвършенстване 
техниката на естествените 
движения; за комплексно 
развитие на двигателните 
способности; народни 
подвижни игри и др. 

 

3/ 
Движи се и играе 
безопасно в 
групата, в салона, 
при игри на 
открито. 

3/ 
Спазва основни 
изисквания и правила 
при изпълнение на 
елементи от различни 
зимни спортове. 
Играе с другите деца, 
като се грижи за своята 
безопасност и за 
безопасността на 
другите деца. 

3/ 
Проявява двигателни 
умения и качества, 
определя участието си в 
игрите по конкретни 
показатели – точност, 
бързина, оригиналност, 
екипност. 
Разбира значението на 
„честна игра“. 

3/ 
Инициира замисъл и 
сюжети на спортна 
тематика в игровата 
двигателна дейност, 
сравнява се и се 
самооценява в игрово-
двигателен и 
поведенчески план. 
Познава и спазва духа на 
„честната игра“. 
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Очаквани резултати Методи и форми 

1 2 3 4 5 

6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

Първа възрастова 
група 

Втора възрастова 
група 

Трета подготвителна 
възрастова група 

Четвърта подготвителна 
възрастова група 

IV 

Т
р

ет
а
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о
п

ъ
л

н
и

т
ел

н
а
 с

ед
м

и
ц

а
 

БЕЛ Речник 
Граматически 
правилна реч 
Звукова култура 

Ж
и

в
о
т
в

о
р

н
а
т
а
 п

р
о
л

ет
! 1/ 

Произнася думите 
правилно. 
Използва кратки 
прости изречения. 
Изговаря отчетливо 
думите в общия 
поток на речта. 

1/ 
Използва базов речник 
(съществителни, 
прилагателни, глаголи, 
свързващи думи, 
местоимения). 
Говори силно или тихо, 
бързо или бавно, ясно и 
отчетливо. 

1/ 
Назовава правилно 
качества / характеристики 
и недостатъци на лица, 
предмети, явления, 
събития, като използва 
определения. 
Съгласува по род и число 
прилагателни и 
съществителни. 

1/ 
Разбира и използва думи с 
абстрактно значение. 

 

2/ 
Говори за лични събития 
в миналото и в 
бъдещето. 
Съставя въпросителни 
изречения. 

2/ 
Определя броя на 
звуковете в думата. 
Контролира 
координацията на ръката 
и окото, за да развие 
фината моторика. 

2/ 
Различава изречение от 
текст. 
Разказва кратки истории, 
като използва подходящ 
„времеви речник“. 

3/ Демонстрира начални 
графични умения. 

МАТ Измерване 
Времеви отношения 

1/ 
Практически 
обследва 
височината на 
предметите. 
Разпознава ден и 
нощ. 
Има представа за 
годишните сезони. 

1/ Назовава и показва 
дължина на предмети, 
като използва „дълъг“, 
„къс“, „по-дълъг“, „по-
къс“. 
Ориентира се в 
последователността на 
събитията във времето, 
като използва „в 
началото – после“; „по-
рано – по-късно“; „преди 
– след това“. 

1/ 
Измерва дължина, като 
използва лентичка или 
друг предмет. 

1/ 
Сравнява обекти по техни 
признаци: дължина, 
височина и ширина. 
Намира мястото на 
пропуснат обект в 
сериационна редица. 
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1 2 3 4 5 
6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

 
 

  

 

  2/ 
Разбира информацията, 
която съдържа 
календарът. 

2/ 
Познава, назовава и 
подрежда дните на 
седмицата в тяхната 
последователност. 

 

3/ 
Познава, назовава и 
подрежда месеците на 
годината, отнасящи се 
към всеки сезон. 

ОС Културни и 
национални 
ценности 
Светът на 
природата и 
неговото опазване 

 1/ 
Демонстрира 
готовност и 
желание за участие 
във фолклорни 
празници и игри. 
Назовава домашни 
животни и техните 
малки. 

1/ 
Разпознава битова и 
празнична среда и 
показва готовност и 
умения да се включи в 
подготовката на 
честването на значими 
официални празници, 
както и на местни 
празници на 
общността. 
Сравнява предмети, 
които са част от 
фолклорната празнична 
среда, и използва 
поздрави при 
употребата им. 
Описва диви и 
домашни животни 
(тяло и неговите 
части). 
Разбира 
необходимостта от 
грижи за растенията и 
животните. 

1/ 
Свързва традиционни 
ритуали със съответните 
празници на общността. 
Разбира и спазва 
основните елементи от 
протокола на поведение 
при честване на 
фолклорни и официални 
празници. 

1/ 
Назовава лични, 
официални и национални 
празници, местни обичаи 
и традиции. 
Разбира разликата между 
ролеви и реални 
взаимоотношения. 
Свързва конкретни 
празници с личности и 
събития. 

 

2/ 
Посочва грижите, които 
трябва да се полагат за 
растения и животни от 
близкото обкръжение. 
Сравнява картина на 
времето чрез 
метеорологични 
промени в два сезона. 

2/ 
Има представа за 
промените в поведението 
на някои животни в 
различните сезони. 
Показва в природен 
календар 
метеорологичното време 
и сравнява промени в 
сезона. Обяснява 
природозащитната 
дейност на човека. 

ИИ Художествено 
възприемане 
Изобразително 

1/ 
Познава и назовава 
обекти при 

1/ 
Разпознава образи на 
познати обекти в 

1/ 
Има представа за 
народни обичаи и 

1/ 
Изгражда представи за 
творби на приложно-
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творчество 
Изобразителни 
материали и 
техники 

разглеждането на 
картини, 
илюстрации и 
произведения на 
народното 
творчество. 

достъпни 
художествени творби. 

свързаното с тях 
изобразително 
творчество. 

декоративните изкуства. 
Изпълнява изобразителни 
задачи по впечатления от 
творби на 
изобразителното 
изкуство. 

2/ 
Има представа за 
характерните 
особености на 
изобразяваните 
обекти и явления. 

2/ 
Изобразява обекти чрез 
крива затворена линия 
и кръгла форма. 
Използва декоративни 
елементи и съчетава 
при украса на детски 
творби от областта на 
народното и 
приложното 
творчество. 

2/ 
Използва и съчетава 
различни изобразителни 
материали (молив, 
пастел, бои). 
Създава илюстрации по 
любими приказки 
самостоятелно или в 
екип. 

2/ 
Пресъздава обекти и 
явления от 
действителността чрез 
рисуване и оцветяване. 
Пресъздава впечатления и 
преживявания с различни 
изразни средства. 
Използва безопасно 
различни видове 
материали и пособия за 
изобразяване. 

  МУЗ Възпроизвеждане 
Музика и игра 

 1/ 
Пее до три научени 
кратки песни. 

1/ 
Възпроизвежда 
мелодия според 
индивидуалните си 
възможности. 
Свири подражателно 
на д.м.и. 

1/ 
Пее до четири песни от 
репертоара на детската 
градина. 
Използва д.м.и. за 
възпроизвеждане на 
позната мелодия. 

1/ 
Пее до пет научени 
песни. 
Импровизира 
елементарен съпровод с 
д.м.и. 
По собствен замисъл или 
със задача от учителя. 

 

2/ 
Изпълнява 
ритмични движения 
в кръг и в редица – 
хванати за ръце и 
един зад друг. 

2/ 
Отразява двигателно 
според възможностите 
си темпови промени на 
музиката. 

2/ 
Изпълнява серия от 
повтарящи се ритмични 
движения като елементи 
от танц. 

2/ 
Спазва хореографията 
при изпълнение на танц. 

КТ Конструиране и 
моделиране 
Обработване на 
материали, 
съединяване и 
свързване 

1/ 
Възпроизвежда 
показана от учителя 
последователност 
за създаване на 
модел. 
Включва 

1/ 
Разбира и следва 
поетапно 
демонстрирани 
указания при създаване 
на модел. 
Оценява по зададени 2 

1/ 
Изработва модел или 
изделие, като следва 
инструкции на учителя 
от снимки и технически 
рисунки. 

1/ 
Самостоятелно довършва 
модел по образец, като 
подбира разнообразни 
материали и 
инструменти. 
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изработени играчки 
в игрови дейности. 
Лепи хартиени 
ленти върху лист. 
Промушва конци и 
прежда през отвор. 

– 3 критерия 
изработени модели и 
ги включва в игрови 
дейности. 
Съединява отрязани с 
ножица елементи чрез 
залепване. 
Свързва чрез нанизване 
и промушване. 

2/ 
Оценява по различни 
предварително зададени 
критерии 
собственоръчно 
направени модели и ги 
включва в игрови 
дейности. 
Свързва, като използва 
допълнителни елементи, 
като пластилин, кламер, 
сламка и др. 

2/ 
Оценява по собствени 
критерии модели и 
изделия и ги включва в 
игрови дейности. 
Съединява елементи, като 
залепва, преплита и 
завързва. 

ФК Игрова двигателна 
дейност Физическа 
дееспособност 

1/ 
Проявява 
двигателна 
активност и 
емоционална 
удовлетвореност от 
игровата 
двигателна дейност. 

1/ 
Разбира двигателни 
задачи и правила, 
стреми се към 
постижения и 
себедоказване. 

1/ 
Проявява двигателни 
умения и качества, 
определя участието си в 
игрите по конкретни 
показатели – точност, 
бързина, оригиналност, 
екипност. 

1/ 
Инициира замисъл и 
сюжети на спортна 
тематика в игровата 
двигателна дейност, 
сравнява се и се 
самооценява в игрово-
двигателен и 
поведенчески план. 

 

     2/ 
Изпълнява 
естествено-
приложни 
движения в 
подвижните игри. 

2/ 
Изпълнява двигателни 
действия в подвижните 
игри с организиращ 
характер за развитие на 
моториката и 
двигателните 
способности, 
музикално-двигателни 
спортно-
подготвителни, 
щафетни и др. 

2/ 
Изпълнява комбинации 
от двигателни действия 
в подвижните игри. 

2/ 
Владее набор от 
подвижни игри: с 
организиращ характер; с 
общо въздействие и с 
насочено въздействие (за 
разгряване, дихателни и 
успокоителни); 
музикално-двигателни; 
спортно-подготвителни; 
щафетни; за 
усъвършенстване на 
техниката на естествените 
движения; за комплексно 
развитие на двигателните 
способности; народни 
подвижни игри и др. 
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3/ 
Включва се в 
организирана 
двигателна дейност. 

3/ 
Координира 
движенията си с тези 
на останалите 
участници при 
изпълнение на 
двигателна дейност. 

3/ 
Назовава двигателните 
качества бързина, сила, 
издръжливост, 
гъвкавост и ловкост. 

3/ 
Изпълнява физически 
упражнения за развитие 
на двигателни качества. 
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Очаквани резултати Методи и форми 

1 2 3 4 5 

6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

Първа възрастова 
група 

Втора възрастова група 
Трета подготвителна 

възрастова група 
Четвърта подготвителна 

възрастова група 
V 

Ч
ет

в
ъ

р
т
а
 д

о
п

ъ
л

н
и

т
ел

н
а
 с

ед
м

и
ц

а
 

БЕЛ Пресъздаване на 
литературно 
произведение 
Свързана реч 
Речник 

С
л

ъ
н

ч
ев

и
 д

н
и

 з
а
 л

ет
н

и
 и

г
р

и
 

1/ 
Наизустява според 
възможностите си 
цялостно или част 
от кратки 
стихотворения и 
римушки. 
Разбира 
общоприети изрази. 
Произнася думите 
правилно. 

1/ 
Казва наизуст 
стихотворения, гатанки 
и римушки и 
преразказва по дадени 
опори кратка приказка. 
Избира и играе роли на 
герои от познати 
литературни 
произведения. 

1/ 
Изпълнява изразително 
конкретен художествен 
текст. 
Измисля игри по 
познати литературни 
произведения. 

1/ 
Преразказва приказка или 
разказ, като импровизира 
реплики и използва 
подходящи невербални 
средства за комуникация. 
Участва в драматизиране 
на приказки и разкази. 

 

2/ 
Дава прости обяснения 
за своите действия. 
Разбира инструкции. 
Назовава правилно 
предмети, лица, 
явления, събития. 

2/ 
Разбира и взема участие 
в разговори, свързани с 
познати теми. 
Използва ясен и 
правилен език за 
описване на познати 
събития. 

2/ 
Разбира основния сюжет 
в различни познати 
текстове. 
Съставя устно кратък 
описателен текст. 

3/ 
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Разказва кратка случка с 
помощта на учителя по 
зададени опорни въпроси. 
Разбира и използва думи 
с абстрактно значение. 
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1 2 3 4 5 
6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

  МАТ Количествени 
отношения 
Равнинни фигури 

 

1/ 
Сравнява две 
предметни групи 
(до три предмета) и 
ги назовава: 
толкова, колкото. 
Избира назованата 
фигура. 

1/ 
Сравнява две 
предметни групи (до 
пет предмета) и ги 
назовава: поравно, 
повече и по-малко. 
Дава примери за 
познати предмети, 
които имат формата на 
кръг, квадрат и 
триъгълник. 

1/ 
Подрежда две 
множества в зависимост 
от броя на обектите в 
тях (до десет обекта). 

1/ 
Сравнява броя на 
обектите (до 10) в две 
множества. 

 

  2/ 
Продължава 
алгоритмични поредици 
от познати геометрични 
фигури. 

2/ 
Графично възпроизвежда 
геометрични фигури. 

 

3/ 
Свързва по форма обекти 
от околната среда с 
познати геометрични 
фигури. 
Моделира по образец 
познати геометрични 
фигури. 
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1 2 3 4 5 
6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

ОС Социална и 
здравословна среда 
 
Светът на 
природата и 
неговото опазване 

1/ 
Познава професии, 
свързани с грижите 
за децата в детската 
градина. 
Назовава в 
природни картини 
метеорологичното 
време. 

1/ 
Има представа за 
професиите на своите 
родители и това, че 
работят, за да са 
полезни и да се грижат 
за семействата си. 
Назовава и спазва 
елементарни хигиенни 
правила и 
здравословен режим 
през деня. 
Проявява желание да 
се грижи за растенията 
в природния кът и на 
двора. 
Познава типични 
признаци на времето в 
природната местност и 
сезона. 

1/ 
Познава правила за 
собствена защита на 
здравето и 
здравословното 
хранене. 
Има представа за 
професии от близкото 
му обкръжение – 
образование, медицина, 
услуги и др. 

1/ 
Сравнява състояние на 
здраве и болест. 
Разпознава професии от 
различни области и 
тяхното значение за 
живота на хората – 
строителство, сигурност, 
обществен транспорт и 
др. 

 

2/ 
Посочва грижите, които 
трябва да се полагат за 
растения и животни от 
близкото обкръжение. 
Сравнява картина на 
времето чрез 
метеорологични 
промени в два сезона. 

2/ 
Има представа за 
промените в поведението 
на някои животни в 
различните сезони. 
Показва в природен 
календар 
метеорологичното време 
и сравнява промени в 
сезона. 
Обяснява 
природозащитната 
дейност на човека и 
грижите за чиста 
природна среда. 

ИИ Изобразителни 
материали и 
техники 

1/ 
Апликира образ, 
като използва 

1/ 
Апликира, като 
комбинира различни 

1/ 
Умее да апликира 
двуслойно. 

1/ 
Използва многослойно 
апликиране при 
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1 2 3 4 5 
6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

Изобразително 
творчество 

готови изрязани 
форми. 

елементи, получени 
чрез изрязване и 
откъсване. 

изпълнение на 
изобразителни задачи. 

2/ 
Има представа за 
характерните 
особености на 
изобразяваните 
обекти и явления. 
Избира средства за 
изобразяване. 

2/ 
Изобразява обекти чрез 
крива затворена линия 
и кръгла форма. 
Показва 
композиционни умения 
за подреждане и 
изобразяване на 
пространството. 

2/ 
Умее да изобразява 
характерна поза или 
движение. 
Създава илюстрации по 
любими приказки 
самостоятелно или в 
екип. 

2/ 
Пресъздава обекти и 
явления от 
действителността чрез 
рисуване и оцветяване. 
Планира 
последователността на 
действията и 
използването на различни 
материали и техники при 
изпълнение на 
изобразителните задачи 
самостоятелно или в 
група. 

МУЗ Възпроизвеждане 
Музика и игра 

1/ 
Пее до три научени 
кратки песни. 

1/ 
Възпроизвежда 
мелодия според 
индивидуалните си 
възможности. 

1/ 
Пее до четири различни 
по тематика песни от 
репертоара на детската 
градина. 

1/ 
Пее до пет научени 
песни. 

 

2/ 
Изпълнява 
ритмични движения 
в кръг и в редица – 
хванати за ръце и 
един зад друг. 
Марширува на 
подходяща музика. 

2/ 
Отразява двигателно, 
според възможностите 
си темпови промени на 
музиката. 

2/ 
Импровизира танцови 
стъпки и движения на 
маршова, хороводна и 
валсова музика, както и 
съвременни танци. 

2/ 
Импровизира танцови 
стъпки и движения на 
различна по характер и 
националност музика. 

КТ Грижи и 
инициативност 

1/ 
Има представа за 

1/ 
Има представа за 

1/ 
Стреми се към 

1/ 
Сътрудничи с другите 
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1 2 3 4 5 
6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

Техника изискванията за 
безопасност и 
чистота. 
Различава 
инструменти, които 
използва в своята 
дейност – четка, 
молив, прибор за 
хранене и др. 

лично 
участие в общите 
дейности на групата. 
Има представа за 
устройства за 
информация и 
комуникация – 
телевизия, 
аудиоустройства. 

сътрудничество при 
съвместна 
дейност. 

при работа по общ 
замисъл. 

2/ 
Различава устройства за 
комуникация и 
информация – 
телефони. 

2/ 
Познава отделни 
възможности на 
устройствата за 
комуникация и 
информация. 

ФК Игрова двигателна 
дейност 

1/ 
Проявява 
двигателна 
активност и 
емоционална 
удовлетвореност от 
игровата двигателна 
дейност. 

1/ 
Разбира двигателни 
задачи и правила, 
стреми се към 
постижения и 
себедоказване. 

1/ 
Проявява двигателни 
умения и качества, 
определя участието си в 
игрите по конкретни 
показатели – точност, 
бързина, оригиналност, 
екипност. 

1/ 
Инициира замисъл и 
сюжети на спортна 
тематика в игровата 
двигателна дейност, 
сравнява се и се 
самооценява в игрово-
двигателен и 
поведенчески план. 

 

2/ 
Изпълнява 
естествено-
приложни движения 
в подвижните игри. 

2/ 
Изпълнява двигателни 
действия в подвижните 
игри с организиращ 
характер, за развитие 
на моториката и 
двигателните 
способности, 
музикално-двигателни, 
спортно-
подготвителни, 
щафетни и др. 

2/ 
Изпълнява комбинации 
от двигателни действия 
в подвижните игри. 

2/ 
Владее набор от 
подвижни игри: с 
организиращ характер; с 
общо въздействие и с 
насочено въздействие (за 
разгряване, дихателни и 
успокоителни); 
музикално-двигателни; 
спортно-подготвителни; 
щафетни; за 
усъвършенстване на 
техниката на естествените 
движения; за комплексно 
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1 2 3 4 5 
6 

7 
6.1 6.2 6.3 6.4 

развитие на двигателните 
способности; народни 
подвижни игри и др. 

  3/ 
Движи се и играе 
безопасно в 
групата, в салона и 
на площадката. 

3/ 
Играе с другите деца, 
като се грижи за своята 
безопасност и за 
безопасността на 
другите деца. 

3/ 
Разбира значението на 
„честна игра“. 

3/ 
Познава и спазва духа на 
„честната игра“. 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  

ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  

 

 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“ 

Мес. 

седм

. 
ТЕМА 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

IX–1 Проследяване постиженията на 

детето (портфолио за 

проследяване постиженията на 

детето) 

 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

IX–2 Проследяване постиженията на 

детето (портфолио за 

проследяване постиженията на 

детето) 

 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

X–3 Отново заедно,  

стр. 1 – 1. част 

Сбогом, китно лято, 

стр. 2 – 1. част 
 

Думите около нас, 

СР 

ГПР, ЗК 

ВПЛ 

ГПР, ЗК 

 

Речник 

Участва в диалог; споделя лични впечатления; разказва кратка случка по въпроси и 
опорни думи, като използва подходящ „времеви речник“; артикулира правилно 
фонемите в думата. 
Възприема активно стихотворение; анализира литературен образ и тълкува 
езиковите изразни средства; конструира изречения; ориентира се в значението на 
думата и изречението като речева структура. 
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стр. 3 – 1. част 

Писмо до приятел, 

стр. 4 – 1. част 

СР 

СР 

ГПР 

ПЛП 

Речник 

Има представи за лексикалното значение на думите; използва в речта си думи 
признаци и думи с обобщаващо значение; проявява интерес в целенасочена речева 
дейност, следвайки образец. 
Участва в диалог; има представи за етикетни форми на общуване; използва в речта 
си думи с конкретно и обобщаващо значение; съгласува правилно думите в 
изречението; рецитира стихотворение, като пресъздава интонационно настроението; 
умее да държи правилно молив, химикалка – демонстрира графични умения. 

X–4 Подбери дума,  

стр. 5 – 1. част 

 

 

Балонът на яда,  

стр. 6 – 1. част 

 

Как думите помагат,  

стр. 7 – 1. част 

 

Приятели, 

стр. 8 – 1. част 

Речник 

ЗК, ГПР 

 

 

ВЛП 

СР, ГПР 

 

ПЛП, СР 

Речник 

 

СР 

ГПР 

Речник 

Има конкретни представи за думата като езикова единица; емоционално възприема 
различията в лексикалното значение на думите; съгласува прилагателни и 
съществителни имена по род и число; артикулира правилно звуковете; определя 
първи и последен звук; конструира изречения; изписва прави, криви линии. 
Възприема от начало до край приказка и се ориентира в композицията; проявява 
емоционално-оценъчно отношение към постъпките на героите; изразява и мотивира 
мнение; конструира различни по вид изречения. 
Творчески преразказва позната приказка; осмисля последователността на случките и 
събитията; ориентира се в литературния вид и има конкретни представи за 
значението на изразните средства; изразява отношение, като разкрива значението на 
думите невербално (мимика, жест, поза). 
Има представа за думи с противоположно значение и ги употребява в речта си. Има 
конкретни представи за композицията на разказа; използва изречението като 
смислова единица в устно общуване; умее да създава разказ и обогатява 
съдържанието му според личен опит и впечатления; конструира различни по вид 
изречения, съчетавайки по смисъл думите в изречението. 

X–5 Разбърканите думички, 

стр. 9 – 1. част 

 

Есенни листа, 

стр. 10 – 1. част 

 

Думичките подреди и ни 

ГПР, СР 

Речник 

 

ВЛП 

ГПР 

 

СР, ГПР 

Има конкретни представи за основни езикови единици – дума, изречение – и умее да 
ги разпознава в потока на речта; моделира и конструира изречения, като практически 
се ориентира в правилната употреба на глаголните времена; има конкретни 
представи за семантичната страна на думите. 
Възприема активно и съпреживява разкази на природна тематика; ориентира се в 
последователността на сюжета и значението на езиковите изразни средства; определя 
чувството; открива и употребява подходящи епитети, сравнения, метафорични 
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разкажи, стр. 11 – 1. част 

 

Капят листата, 

стр. 12 – 1. част 

 

 

ПЛП 

СР 

ЗК 

глаголи; конструира изречения по нагледна основа. 
Съставя разказ по сюжетна картина; конструира изречения, като използва правилно 
глаголните времена; изразява отношение, съчетавайки по смисъл думите в 
изречението и чрез речева и двигателна изразителност. 
Преразказва литературно произведение от името на автора; има диференцирани 
представи за частите на художествено изпълнение – начало, изложение, край; осмисля 
последователността на случките и събитията; разкрива значението на думите 
невербално (мимика, жест, поза); изписва линии, знаци, форми. 

X–6 Звукът какво е – буквичката за 

какво е?,  

стр. 13 – 1. част 

 

С думите да поиграем, 

стр. 14 – 1. част 

 

Приказна въртележка, 

стр. 15 – 1. част 

 

Малки артисти, 

стр. 16 – 1. част 

ЗК 

ГПР 

 

 

ЗК 

ГПР 

 

ПЛП 

СР, ГПР 

 

ПЛП 

Има конкретни представи за звук и буква; артикулира правилно и реагира 
емоционално-оценъчно на подражателното интониране; умее да открива звука в 
думи; измисля думи, започващи с конкретен звук; възпроизвежда линии, знаци и 
форми, като държи правилно молив, химикалка; разпознава и назовава графични 
знаци на букви. 
Има конкретни представи за дума и изречение; ориентира се в лексикалното 
значение на думите и ги съчетава по смисъл; извършва словесен анализ на 
изречение; ориентира се в модел на дума и определя мястото на конкретен звук; 
държи правилно молив, химикалка при изписване на линии и елементи. 
Участва в диалог; умее да създава кратък повествователен текст, съобразен със 
ситуацията на общуване, като обосновава мнението си; изразява се точно, 
използвайки различни видове граматически структури при устно общуване. 
Проявява творчество при преразказване на познати приказки; пресъздава 
литературен образ чрез действие, мимика, интонация. 

X–7 Есен ни зове, 

стр. 17 – 1. част 

Разказваме за есента, 

стр. 18 – 1. част 

 

Есенен пазар, 

стр. 19 – 1. част 

 

ЗК 

ГПР 

СР 

Речник 

ЗК 

ВЛП 

ГПР, ЗК 

Речник 

Има конкретна представа за звук и буква; умее да артикулира правилно; ориентира се 
в звуков състав и модел на дума; определя позиция на звук; конструира и моделира 
изречения; изписва линии и елементи. 
Създава кратък описателен текст по предложена тема; изразява отношение чрез 
целесъобразен избор на думи и изречения; изговаря правилно думата в нейните 
граматически форми; разпознава и назовава графични знаци на букви; демонстрира 
графични умения. 
Емоционално възприема стихотворение; съпреживява настроението и има конкретни 
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Есенна гощавка, 

стр. 20 – 1. част 

 

ПЛП 

ГПР 

ЗК 

представи за епитети, сравнения; ориентира се в значението на думите; проявява 
интерес към книги и илюстрации; възпроизвежда и изписва линии, знаци, форми. 
Рецитира стихотворение, като се старае да постига интонационна изразителност; има 
конкретни представи за думи с различен род и число; умее да изписва елементи по 
пунктир по предварително приети правила и указания. 

XI–8 Есенна разходка,  

стр. 21 – 1. част 

Старият щърк, 

стр. 22 – 1. част 

 

Разбърканите думички, 

стр. 23 – 1. част 

 

Думи в изречение, 

стр. 24 – 1. част 

СР, ЗК 

 

ВПЛ 

ГПР, СР 

 

СР 

ГПР 

 

ГПР 

Речник 

ЗК 

Има представа за повествователен текст – разказва в логическа последователност и 
изразява отношение; има диференцирани представи за звуков анализ на думата; 
разпознава звук и буква. 
Възприема от начало до край литературен текст; определя последователността в 
сюжета и изразява емоционално-оценъчно отношение към поведението на 
литературен герой; различава изречение от текст; държи правилно молив, химикалка 
и координира движенията си в рамките на контур. 
Конструира изречение и възприема неговата завършеност по смисъл; има конкретни 
представи за съобщителни и въпросителни изречения; подбира самостоятелно думи 
съобразно контекста; съгласува правилно думите по род и число; практически се 
ориентира в употребата на глаголните времена.    
Назовава и употребява в речеви ситуации думи с конкретно и обобщаващо значение; 
конкретни представи за род и число на съществителните имена; конструира 
изречение по модел; разпознава първи и последен звук в думи; разпознава графични 
знаци на букви и изписва елементи, линии. 

XI–9 Искам да разкажа, 

стр. 25 – 1. част 

 

Думички чудати, 

стр. 26 – 1. част 

 

Лошата дума, 

стр. 27 – 1. част 

 

Добрата дума, 

ЗК 

ГПР 

 

Речник 

СР, ГПР 

 

ВЛП 

ГПР, СР 

 

ПЛП 

Има представи за фонемен анализ на думата; открива конкретен звук и условно го 
обозначава; конструира просто и сложно съчинено изречение по модел; изписва 
линии и елементи; разпознава графични знаци на букви. 
Има конкретни представи за различни литературни текстове; разказва случка, като 
употребява целесъобразно лексикални и синтактични форми на езика и изразява 
отношение чрез тях; използва правилно в потока на речта глаголните времена. 
Активно възприема приказка; разбира смислови връзки между начало и край на 
художествено произведение, пресъздава последователността на случки и събития; 
конструира различни по вид изречения, използва съгласуването и подходящи 
свързващи думи. 
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стр. 28 – 1. част Речник 

ЗК 
Творчески преразказва позната приказка; има представи за композиция на 
повествователен текст – действие, случка, епизод, начало, изложение, край; използва 
адекватно в речта си думи с противоположно и близко значение; ориентира се в 
звуков състав на думи; изписва линии и елементи. 

XI–

10 
Усмивки под дъжда, 

стр. 29 – 1. част 

 

Да играем и да знаем, 

стр. 30 – 1. част 

 

Приказна магия, 

стр. 31 – 1. Част 
 

 

 

Весели гатанки, 

стр. 32 – 1. част 

 

ЗК 

ГПР 

 

Речник 

ЗК, ГПР 

 

ВЛП 

СР, ГПР 

 

 

 

ВЛП 

СР, ЗК 

Има представа за сложно съставно изречение и го използва в речта си; ориентира се 
в звуковия състав на думата и открива позиция на конкретен звук; изписва линии и 
елементи по предварително уговорени правила. 
Умее да възприема и открива изречение в неговата завършеност по смисъл; определя 
броя на думите в изречение; конструира и моделира изречения в правилен словоред; 
има конкретни представи за лексикалното значение на думите и сложно съставно 
изречение. 
Възприема от начало до край приказка; определя последователността в сюжета по 
илюстрации; различава изречение от текст; проявява творчество и измисля различен 
край на приказката от името на герой. 
Умее да отделя в контекста значението на думи; с интерес участва в ситуация за 
съставяне на гатанки по образец чрез сравнение; има конкретни представи за 
приказка, гатанка, стихотворение, разказ; умее да възпроизвежда графични линии и 
форми. 

XI–

11 
С чадърче под дъжда, 

стр. 33 – 1. част 

 

 

Чадър, 

стр. 34 – 1. част 

 

Палавите думички, 

стр. 35 – 1. част 

 

Балът на звуковете, 

стр. 36 – 1. част 

ЗК, СР 

ГПР 

Речник 

 

ВПЛ 

Речник 

ЗК 

Речник 

ГПР 

 

ЗК 

ГПР 

Има диференцирана представа за звуковете и умее да открива определен звук в 
думата; измисля думи с определена фонема и ги използва в речта си; практически 
осмисля разликата между дума и изречение и значението им в речта; съставя кратък 
текст по нагледна основа, самостоятелно подбира думи и правилно ги съгласува. 
Възприема в единство съдържание и форма на художествен текст, съпреживява 
чувството и открива художествените изрази, които го предизвикват; умее да 
разпознава графични знаци на букви и се ориентира в звуков състав на дума; изписва 
линии, знаци, елементи. 
Съставя самостоятелно изречения по модел и картинка; самостоятелно подбира думи 
съобразно контекста; проявява усет към правилен словоред, съгласуване на думите и 
употреба на глаголните времена; има представи за близки по значение думи и ги 
употребява в речта си. 
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Артикулира правилно фонемите в думата; умее да определя фонемите в думата и има 
представа за връзката между фонемния състав и значението на думата; измисля думи 
с определена фонема и ги използва в речта си; извършва словесен анализ на 
изречение и се ориентира по схема, модел. 

XII–

12 
Магьосникът и птиците, 

стр. 37 – 1. част 

 

Зима,  

стр. 38 – 1. част 

 

 

Зимен сън, 

стр. 39 – 1. част 

 

Зная наизуст, 

стр. 40 – 1. част 

ВЛП, ЗК 

Речник 

 

СР 

Речник 

ЗК 

 

ВПЛ 

Речник 

ГПР 

ПЛП 

ГПР 

Речник 

Възприема с интерес кратка приказка; разбира значението на думи от художествен 
текст и ги използва в речта си; има представа за звук М и графичния знак; има 
начални представи за сричка и умее да я изговаря правилно; репродуцира линии и 
елементи. 
Съставя описателен текст; използва в речта си различни части на речта и се старае 
граматически правилно да употребява глаголните форми; активно употребява в речта 
си прилагателни имена и ги съгласува със съществителните имена; има 
диференцирана представа за звуков състав на думата; разпознава графични знаци на 
букви; демонстрира графични умения. 
Възприема от начало до край стихотворение; анализира езикови изразни средства; 
ориентира се в модел на изречение; конструира сложни съставни изречения със 
съюзни думи; използва правилно в речта си глаголните времена. 
Рецитира стихотворение, като се старае да постига изразителност на речта; 
конструира изречения с анализирани езикови изразни средства от стихотворението; 
разказва кратка случка, като подбира самостоятелно думи и изрази; умее да 
извършва словесен анализ на изречение. 

XII–

13 
Лицата ни говорят, 

стр. 41 – 1. част 

 

 

 

Случка в гората, 

стр. 42 – 1. част 

 

Две сестри, 

стр. 43 – 1. част 

ГПР, ЗК 

Речник 

 

 

 

СР 

Речник 

ГПР, ЗК 

ВЛП 

СР, ЗК 

Умее да конструира различни по вид изречения; активно използва в речта си 
прилагателни имена и ги съгласува правилно със съществителните имена; има 
конкретни представи за звук и буква; умее да извършва звуков анализ на дума и се 
ориентира в модел; правилно изговаря звуковете в думата. 
Умее да съставя повествователен текст по дадено заглавие и опорни думи; има 
представа за лексикалното значение на думите и ги използва съобразно контекста на 
изказване; разпознава и назовава графични знаци на букви. 
Възприема от начало до край приказка; има диференцирани представи за действие, 
случка, епизод; участва в диалог според възприети еталони за речеви етикет; 
изразява емоционално-оценъчно отношение към героите и техните постъпки; 
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В очакване на Нова година, 

стр. 44 – 1. част 

 

 

ПЛП 

СР 

ГПР 

демонстрира графични умения. 
Преразказва приказка; проявява творчество при преразказване; пресъздава 
литературния образ чрез действие, интонация, жест, мимика; конструира 
граматически правилно изреченията в изложението; открива конкретен звук в думи и 
разпознава печатни букви. 

XII–

14 
Срещу Нова година, 

стр. 45 – 1. част 

 

Коледа дошла е, 

стр. 46 – 1. част 

 

Писмо до Дядо Коледа, 

стр. 47 – 1. част 

 

Звукове и букви като зная, 

стр. 48 – 1. част 

ВЛП 

Речник 

ЗК 

ВЛП, СР 

ГПР, ЗК 

ПЛП 

СР, ЗК 

 

СР 

ЗК 

ГПР 

 

Има конкретни представи за лексикалното значение на думи и изрази, свързани с 
коледните и новогодишните празници; има конкретни представи за звук и буква Р; 
артикулира правилно звука и го открива в различна позиция на думите; практически 
се ориентира в сричков модел на дума. 
Възприема естетически лирическа творба; има конкретни представи за езикови 
изразни средства; умее да конструира различни по вид изречения и използва 
правилно глаголните времена; изписва линии и елементи. 
Изпълнява стихотворение наизуст; проявява отношение, като възпроизвежда 
настроението на стихотворението с подходяща интонационна изразителност; има 
представи за различни форми на общуване – устна и писмена; изписва линии и 
елементи по пунктир. 
Съставя повествователен текст; изразява точно и ясно смисъла на изречението, като 
самостоятелно подбира езиковите изразни средства; граматически правилно 
конструира различни по вид изречения; разпознава и назовава графични знаци на 
букви; изписва елементи на знаци, форми, линии; държи правилно молив, 
химикалка. 

XII–

15 
Как се кичи дрян, 

стр. 49 – 1. част 

 

 

Работилницата на  

Дядо Коледа 

стр. 50 – 1. част 

Коледни настроения, 

стр. 51 – 1. част 

ВЛП 

СР, ЗК 

Речник 

 

СР 

Речник 

ГПР 

ПЛП 

Речник, ЗК 

Възприема активно стихотворение; има конкретни представи за езикови изразни 
средства, пресъздадени въз основа на текста; конструира различни по вид изречения, 
използва правилно граматичните времена; има представи за звук и буква Р; определя 
в контекст значението на думи; ориентира се в звуков и сричков състав на дума. 
Самостоятелно съставя текст; има представи за композицията на разказа – начало, 
случка, край; използва целесъобразно лексикални и синтактични средства на езика; 
изразява отношение чрез интонационна изразителност в изложението; проявява 
творчество. 
Художествено изпълнява заучени стихотворения; артикулира правилно думите в 
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Думите ни питат, 

стр. 52 – 1. част 

ЗК 

ГПР 
съответствие с нормите на книжовния език; с интерес и желание участва в тържества 
и очаква реакцията на публиката; възпроизвежда линии, форми, елементи. 
Има представи за думата и изречението като езикови единици; конструира 
изречение, като съчетава думите по смисъл; умее да извършва анализ на звуковия 
състав на думи и словоформи в изречение. 

I–16 Нова година, 

стр. 53 – 1. част 

 

 

 

 

На гости, 

стр. 54 – 1. част 

 

Лисица и щъркел, 

стр. 55 – 1. част 

 

 

Един започва, друг  

продължава,  

стр. 56 – 1. част 

СР 

ГПР 

Речник 

 

 

 

СР, ЗК 

Речник 

 

ВЛП 

СР, ГПР 

 

 

ПЛП 

ГПР 

ЗК 

Умее да поддържа диалог и изразява отношение чрез целесъобразен избор на думи и 
изречения; извършва анализ на словесния състав на изречение; назовава и 
употребява в речеви ситуации думи с конкретно значение; използва правилно в 
потока на речта глаголните времена, съобразени с комуникативната ситуация; 
обосновава мнението си по определен въпрос. 
Проявява творчество при самостоятелно съставяне на разказ; има конкретни 
представи за звук и буква Н; открива и моделира звука в различни позиции на 
думата; съставя изречения, като използва различни граматически структури. 
Възприема активно приказка; интерпретира съдържанието – определя 
последователността в сюжета, проявява емоционално-оценъчно отношение към 
героите и техните постъпки; открива изречение, като възприема неговата 
завършеност по смисъл; анализира словесен състав на изречение; конструира 
изречение с предлози по опорни думи. 
Преразказва приказка, като следва думите на автора; проявява творчество при избор 
на интонационно пресъздаване на настроението в текста; конструира изречение с 
предлози по опорни думи; разпознава графични знаци на букви. 

I–17 Пакостници,  

стр.57 – 1. част 
 

Буквичка с перчемче,  

стр. 58 – 1. част 
 

Дума след дума,  

стр. 59 – 1. част 
 

ЗК, ГПР 

СР 

 

ЗК 

ГПР 

 

ВЛП 

СР, ГПР 

Речник 

Има конкретни представи за звук и буква П; моделира звука в различна позиция на 
думата; конструира различни по вид изречения, като подбира думите съобразно 
контекста; ориентира се във формите за сегашно и бъдеще време на глагола в 
нагледно-практически план.  
Разпознава фонемите в думата; отделя сричка от дума и я произнася правилно; 
измисля думи, започващи с определен звук или сричка, и ги употребява в речта си; 
определя броя на звуковете; конкретни представи за връзката между фонемния 
състав на думата и нейното значение. 
Коментира текст, като дава оценка за лице или ситуация въз основа на впечатления от 
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Многозначни думи  

стр. 60 – 1. част 
Речник 

ГПР 

ЗК 

текста; изразява отношение чрез използване на различни граматични структури, 
подходящи думи и синтактични конструкции; изразява емоционално-оценъчно 
отношение, коментира детски книги, списания, енциклопедии. 
Извършва звуков и сричков анализ на дума; моделира звуков състав на дума; има 
конкретни представи за лексикалното значение на думи с един и същ звуков състав; 
конструира изречения с омоними; съчетава по смисъл думите в изречението; изписва 
линии и елементи в определен контур. 

I–18 Буква търси другарче,  

стр. 61 – 1. част 

 

Имам аз другар в игрите,  

стр. 62 – 1. част 

 

 

Приказен свят, стр. 63 – 1. част 

 

 

 

Хитри букви, стр. 64 – 1. част 

ЗК 

ГПР 

 

ГПР 

Речник 

СР 

 

ВЛП 

ПЛП, СР 

Речник 

ЗК 

Речник 

Има диференцирани представи за звук, буква, дума; разпознава и назовава графичен 
знак на буква; открива и моделира конкретен звук в дума; свързва буквата с 
наименования на познати предмети; конструира изречения, като използва правилно 
формите за единствено и множествено число. 
Умее да създава кратък повествователен текст; изразява се чрез целесъобразен избор 
на думи и изречения; правилно използва в потока на речта глаголните времена; 
ориентира се в лексикалното и семантичното значение на думите; избира 
самостоятелно допълнителни средства за изразяване: поза, мимика, жест, интонация. 
Има конкретни представи за приказка, действащи лица със собствени и нарицателни 
имена; има диференцирани представи за действие, случка, епизод; проявява 
творчество при преразказване и съставяне на приказка; има представа за 
лексикалното значение на думите; употребява в речева ситуация думи с конкретно, 
обобщаващо значение, синоними, антоними. 
Разпознава и назовава графични знаци на букви; изписва линии и елементи по 
контур; съставя и измисля думи от дадена фонема и ги употребява в речта си.  

I–19 Къщичка под снега,  

стр. 1 – 2.част 

 

Звукове и букви като зная,  

стр. 2 – 2.част 

  

Къщурка,  

стр. 3 – 2.част 

СР, ЗК 

ГПР 

 

ЗК, ГПР 

Речник 

 

ВПЛ 

Речник 

Участва в беседа върху съдържанието на литературен текст; изказва свои 
разсъждения и изводи по определен въпрос; граматически правилно конструира 
изречения съобразно контекста на изказване; конкретни представи за звук К и 
неговия графичен знак; умее да анализира звуков състав на думата. 
Има конкретни представи за ролята на звуковете в думата и връзката между 
фонемния състав и нейното значение; ориентира се в модели на думи; разбира 
значението на думи, образувани с различни окончания и наставки; конструира 
различни по вид изречения. 



11
9 

 

 

 

 

Чудна къщичка,  

стр. 4 – 2.част 

 

СР 

 

ПЛП 

СР, ЗК 

Активно възприема приказка; интерпретира езиковите изразни средства; разбира 
семантиката на текст и лексикалното значение на думи; има конкретни представи за 
случка, като определя чувството, което предизвиква; активно използва в речта си 
определения, епитети, сравнения – подбира самостоятелно думи и словосъчетания,  
изразява с тях отношение. 
Преразказва литературно произведение от името на автора; проявява творчество за 
постигане емоционална изразителност на речта; извършва словесен анализ на 
изречение; ориентира се в сричков модел на дума; ориентира се в редово 
пространство при изписване на линии, елементи, форми. 

II–20 Зима в гората,  

стр.5 – 2. част 

 

Грижа – случка в зимната гора, 

стр.6 – 2. част 

 

 

Зимен пейзаж,  

стр.7 – 2. част 

 

Гатанка ще ти задам,  

стр.8 – 2. част 

ЗК 

Речник 

СР 

СР 

Речник 

ГПР 

 

ВЛП, ЗК 

Речник 

 

СР 

Речник 

ПЛП 

 

Има представа за думата като езикова единица и може да я отделя от потока на 
речта; открива звук Г и неговия графичен знак; извършва звуков анализ на дума; 
измисля думи по зададена фонема; демонстрира графични умения. 
Съставя повествователен текст; изразява се точно и ясно съобразно комуникативната 
ситуация; има конкретни представи за основните характеристики на разказа; подбира 
самостоятелно думи и изрази, използва вярно граматическите структури; спазва 
възприети еталони за речеви етикет; разпознава букви; съставя думи по зададена 
фонема. 
Активно възприема стихотворение; интерпретира езиковите изразни средства; 
използва в речта си определения, сравнения, епитети; подбира самостоятелно думи и 
словосъчетания, изразява с тях отношение. 
Изпълнява наизуст стихотворение; проявява творчество за постигане емоционална 
изразителност на речта; осмисля в нагледно-практически план лексикалното 
значение на думите при разместване, заместване, добавяне на звукове в думи и 
употребата им в речта; ориентира се в мрежа за възпроизвеждане на обекти и форми. 

II–21 Трудът на хората,  

стр. 9 – 2. част 
 

Как да постъпя,  

стр. 10 – 2. част 
 

ЗК, СР 

Речник 

 

СР, ГПР 

ЗК 

 

Има представа за значението на конкретни думи и ги използва в речта си; поддържа 
диалог, като се изразява точно и ясно според комуникативната ситуация; има 
конкретни представи за звук Т и неговия графичен знак; ориентира се в звуково-
буквен модел на думи. 
Конструира самостоятелно и използва в речта си сложни съставни изречения с 
подчинени изречения за време, място, начин; разбира смисъла и употребата на 
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Момче и вятър,  

стр. 11 – 2. част 

 

 

Приказка ми разкажи,  

стр. 12 – 2. част 
 

 

 

ВЛП 

Речник 

СР 

ПЛП, СР 

Речник 

съобщителни и въпросителни изречения; разбира значението на конкретни думи, на 
думи с обобщаващо значение и ги използва активно в речта си; демонстрира 
графични умения при оцветяване в рамките на контур. 
Възприема активно приказка; разбира смислови връзки между начало и край на 
художествено произведение; проявява емоционално-оценъчно отношение към 
героите в текста и техните постъпки; интерпретира езикови изразни средства; 
активно използва в речта си думи с близко и противоположно значение. 
Преразказва позната приказка, следвайки идеята на автора; проявява творчество при 
подбор на думи и изрази за пресъздаване на художествения образ; използва активно 
в речта си думи признаци, действия; конструира и моделира различни по вид 
изречения. 

II–22 Да бъдем добри,  

стр. 13 – 2. част 

 

 

Добър пример,  

стр. 14 – 2. част 

 

 

 

Различни и еднакви,  

стр. 15 – 2. част 

 

Доброто у нас,  

стр. 16 – 2. част 

 

СР 

Речник 

ЗК, ГПР 

 

СР 

Речник 

ГПР 

 

 

Речник 

ЗК, ГПР 

 

СР 

Речник 

ГПР, ЗК 

Има конкретни представи за диалогична и монологична форма на общуване; съставя 
устно изказване, като използва различни по вид изречения съобразно 
комуникативната ситуация; активно използва в речта си думи с близко значение; 
конкретни представи за звук Д и неговия графичен знак; артикулира правилно звука 
и съставя срички, думи; изписва линии и елементи; съставя и моделира изречения. 
Активно възприема художествен текст; разбира значението на думи, обозначаващи 
нравствени качества, и ги използва в речта си; изразява отношение в съответна 
комуникативна ситуация и използва целесъобразно речеви етикет при участие в 
диалог; споделя лични впечатления и обосновава мнението си по определен въпрос; 
граматически правилно конструира различни по вид изречения; проявява интерес 
към книги и илюстрации. 
Има представа за лексикално значение на думи с еднакъв звуков състав и ги 
употребява в речта си; практически осмисля правилното ударение на използвани 
думи; артикулира ясно звуковете в думата; конструира и моделира изречения по 
предварително договорени правила. 
Участва в диалог; изказва и обосновава мнение; изразява се точно и ясно, като 
използва думи и изрази според контекста на изказване; конструира и моделира 
изречение; използва в речта си думи с близко значение; изписва линии и елементи, 
като се съобразява с редово пространство. 
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II–23 Стига, Сечко – март е вече,  
стр. 17 – 2. част 

 

 

Зимни приключения за игри и 

забавления, стр. 18 – 2. част 

 

 

В очакване на Баба Марта,  

стр. 19 – 2. част 

 

 

Помощници на Баба Марта, 

стр. 20 – 2. част 

СР 

ГПР 

ЗК 

 

СР 

ГПР, ЗК 

 

 

ВЛП, СР 

Речник 

ЗК 

 

ПЛП 

ЗК 

Умее да съставя различни по вид на изказване изречения и участва активно в диалог; 
има конкретни представи за звук С и неговия графичен знак; извършва звуков и 
сричков анализ на думи; съставя дума по определен звук и сричка; разбира ролята на 
звуковете и значението на думите при промяна в звуковия състав; изписва линии и 
елементи по предварително указана посока на движенията. 
Използва правилно в речта си различни видове граматически структури; съставя 
граматически правилно различни по вид изречения; извършва звуков и сричков 
анализ на думи; произнася правилно думите в съответствие с нормите на книжовния 
език; осмисля в нагледно-практически план правилното ударение в думата; държи 
правилно молив, химикалка. 
Активно възприема стихотворение; разбира значението на конкретни думи и ги 
използва в речта си; интерпретира езикови изразни средства и съпреживява 
настроението в стихотворението; изразява емоционално-оценъчно отношение към 
литературен текст; изписва линии и елементи по предварително уговорени правила. 
Изпълнява сихотворение наизуст; изразява отношение чрез интонационна и 
двигателна изразителност на речта при пресъздаване на литературния образ; 
разпознава знаци на букви и различава първи и последен звук в думи; изписва линии 
и форми по пунктир. 

III–

24 
България – нашата родина, стр. 
21 – 2. част 

 

В края на зимата, в началото 

на..., стр. 22 – 2. част 

 

Зимата, Пролетта и Детето, стр. 
23 – 2. част 

 

 

Букви, думи, изречения,  

стр. 24 – 2. част 

СР 

Речник 

ВЛП 

 

СР, ЗК 

ГПР 

Речник 

ВЛП 

ГПР, СР 

Речник 

 

ЗК 

ГПР 

Конструира самостоятелно изказване, като споделя впечатления, разсъждава по 
определен въпрос и обосновава мнението си; възприема активно стихотворение; 
интерпретира езиковите изразни средства в стихотворението; използва в речта си 
епитети, сравнения, определения. 
Съставя описателен текст; активно използва в речта си епитети, определения, 
сравнения; съгласува правилно думите в изречения и използва подходящи свързващи 
думи; има конкретни представи за звук и буква З; анализира звуков състав на думи; 
изписва линии и елементи. 
Възприема стихотворение и съпреживява чувството; има конкретни представи за 
езикови изразни средства; изказва свободно мислите си и проявява творчество при 
интерпретиране на текста; умее да  конструира самостоятелно различни видове 
изречения; има представа за лексикалното значение на думите, умее да ги подбира 
самостоятелно и ги използва съобразно контекста на изказване. 
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ПЛП Оперира с думата и изречението като езикови единици; отделя думата от потока на 
речта; има конкретни представи за образуване на срички и ги изговаря правилно; 
съставя думи по определен звук и сричка; анализира словесния състав на изречение и 
съставя различни по вид изречения.  

III–

25 
Фигурките разпознай – с 

думите си поиграй, стр. 25 – 2. 
част 

 

За тебе, мамо,  

стр. 26 – 2. част 

 

 

На мама,  

стр. 27 – 2. част 

 

Играем на...,  

стр. 28 – 2. част 

ЗК 

Речник 

СР 

ВЛП 

Речник  

СР 

ПЛП 

 

ВЛП 

СР, ЗК 

СР 

ГПР 

Речник 

Има конкретни представи за звук Ф и неговия графичен знак; разпознава букви; 
анализира звуков състав на дума; съставя срички със звука и ги изговаря правилно; 
съставя думи чрез разместване, добавяне, заместване на срички и звукове; разбира 
значението на образуваните думи; изписва линии и форми. 
Възприема активно стихотворение; интерпретира езиковите изразни средства, 
характеризиращи литературния герой и настроението; конструира самостоятелно 
изречения с анализираните думи; съгласува правилно думите в изречението; изписва 
елементи по пунктир, като се ориентира в редово пространство. 
Учи стихотворение наизуст и пресъздава настроението в текста с подходяща 
интонационна изразителност; ориентира се в литературния жанр, като сравнява 
произведения с обща тематика; споделя лични впечатления и обосновава мнение по 
определен въпрос; разпознава букви; изписва линии и елементи. 
Участва в диалог, като използва етикетни форми на общуване; има практически 
представи за различни по вид на изказване и граматическа структура изречения; 
конструира и моделира изречения; употребява целесъобразно лексикални и 
синтактични средства на езика и изразява отношение с тях; проявява усет за 
граматически правилно подредено изречение. 

III–

26 
Вълшебства от думи,  

стр. 29 – 2. част 

 

Какво могат думите,  

стр. 30 – 2. част 

 

 

Приказни вълшебства,  

стр. 31 – 2. част 

ГПР 

Речник 

ЗК 

СР 

ГПР 

ЗК 

 

ВПЛ 

Речник 

Има представа за думата като езикова единица; има конкретни представи за звук В и 
неговия графичен знак; ориентира се в звуково-буквен модел и определя звук в 
началото и края на думата; определя броя на думите в изречение, свързва изречение 
с модел.  
Има представа за лексикалното значение на думите; артикулира правилно звуковете 
в думата; открива прилики и разлики в значението на думи с променен звуков 
състав; определя звуковия състав на дума и анализира словоформи; конструира 
различни по вид изречения, като използва правилно глаголните времена и подбира 
думи и словосъчетания за постигане на завършеност по смисъл. 
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Малки писатели,  

стр. 32 – 2. част 

ГПР 

 

 

ПЛП 

ГПР 

ЗК 

Слуша и възприема приказка с по-сложен сюжет; интерпретира езиковите изразни 
средства; проявява емоционално-оценъчно отношение към постъпките на героите; 
активно използва в речта си синоними; има конкретни представи за композицията на 
приказката и основните характеристики на жанра; конструира и моделира изречения 
с думи от текста. 
Участва в диалог, като се съобразява с ролята, която заема в общуването; проявява 
творчество при преразказ на приказка чрез целесъобразен подбор на думи и 
изречения; конструира сложни съставни изречения с подходящи съюзни думи; 
възприема думата като последователност от букви; открива думи по условен звуков 
модел. 

III–

27 
Шапка невидимка,  

стр. 33 – 2. част 

 

 

Магията на приказките,  

стр. 34 – 2. част 

 

Бърканици в приказки,  

стр. 35 – 2. част 

 

 

Игри с рими, 

стр. 36 – 2. част 

СР 

ЗК 

 

 

ПЛП 

Речник 

ГПР 

ВЛП 

ПЛП 

СР 

 

ВЛП 

Речник  

ГПР 

Съставя самостоятелно текст разсъждение, като конструира изказването си ясно и 
точно според темата и контекста; има конкретни представи за звук Ш и неговия 
графичен знак; анализира звуков и сричков строеж на дума; разпознава и назовава 
графични знаци на букви; има представи за думи омоними и ги използва в речта си; 
изписва линии и елементи по пунктир. 
Има конкретни представи за основните характеристики на приказния жанр; проявява 
творчество при съчиняване на приказка; активно използва в речта си думи с близко 
значение; изразява се с ясни по смисъл и граматическа структура изречения. 
Активно възприема литературен текст и съпреживява настроението; разпознава 
епизоди и герои от приказка и осмисля последователността на случки и събития; 
творчески преразказва приказка, като си служи с ясни по смисъл и граматическа 
структура изречения; изразява своя позиция в диалог, конструира изводи, хипотези. 
Възприема думата като езикова единица и умее да я отделя от потока на речта; 
разбира лексикалното значение на конкретни думи и активно ги използва в речта си; 
с интерес участва в ситуации за съставяне на гатанки по образец. 

III–

28 
Как жабчето си намери 

другарче, стр. 37 – 2. част 

 

 

Думите си търсят другарчета, 

ЗК 

Речник 

 

 

ЗК 

Има конкретни представи за звук и буква Ж; съставя и изговаря правилно срички със 
звука; измисля думи с конкретен звук; съставя думи чрез промяна на звуковия състав 
на думата и разбира нейното значение; има конкретни представи за групиране на 
букви, обозначаващи един звук; ориентира се в звуков модел. 
Извършва звуков и сричков анализ на думи; анализира словесен състав на изречение; 
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стр. 38 – 2. част 

 

Пролет, стр. 39 – 2. част 

 

 

Зная и играя, стр. 40 – 2. част 

 

Речник 

ГПР 

ВЛП 

ГПР, ЗК 

Речник 

ПЛП 

ЗК 

конструира различни по вид изречения и ги свързва в текст; проявява творчество при 
подбор на думи и словосъчетания в контекста на изречението; употребява правилно 
глаголните времена. 
Възприема стихотворение; интерпретира езиковите изразни средства в текста; 
конструира изречения по опорни думи; открива значението на думи с преносно 
значение; изписва линии и елементи по предварително указани правила. 
Учи стихотворение наизуст; постига изразителност на речта при предаване на 
настроението от текста; изписва линии, форми, елементи; има конкретни представи за 
букви; ориентира се в звуков модел на дума. 

IV–

29 
Цветна пролет щом настъпи…, 

стр. 41 – 2. част 

 

Искам да разкажа,  

стр. 42 – 2. част 

 

На излет,  

стр. 43 – 2. част 

 

 

Знам и мога, 

 стр. 44 – 2. част 

ЗК 

Речник 

ГПР 

СР 

Речник 

ГПР 

ВЛП 

Речник 

СР 

 

ПЛП 

ЗК 

СР 

Има представи за думи с конкретно значение и ги използва в речта си; конкретни 
представи за звук Ц и графичния знак на буквата; образува срички и ги изговаря 
правилно; извършва звуков и сричков анализ на думи; анализира и моделира 
словесния състав на изречение. 
Конструира самостоятелно описателен текст; използва в речта си епитети, 
сравнения, определения; изразява отношение; съчетава по смисъл думите в 
изречението, съгласува ги правилно и използва подходящи свързващи думи; 
разпознава букви сред графични знаци.  
Възприема в единство съдържание и форма на текст (римувана и ритмувана проза); 
има конкретни представи за думи и изрази в активния речник; има конкретни 
представи за случки, като определя настроението, което предизвикват; свободно 
изказва свои мисли, изводи, заключения; проявява интерес към книги и илюстрации. 
Преразказва литературно произведение от позиция на герой; вживява се в 
литературния образ и го пресъздава чрез интонация, жестове, мимики; употребява 
целесъобразно лексикални и синтактични средства на езика и изразява чрез тях 
отношение; изговаря правилно думата и нейните граматически форми; има 
конкретни представи и умения за звуков и буквен анализ на дума. 

IV–

30 
Що е то?,  

стр. 45 – 2. част 

 

Пъстър Великден,  

ЗК 

ГПР 

 

СР, ГПР 

Има конкретни представи за звук Ч и графичния знак на буквата; разпознава и 
назовава буква Ч; анализира звуков строеж на дума; самостоятелно конструира 
различни по вид изречения; съгласува правилно думите в изречението и използва 
глаголните времена. 
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стр. 46 – 2. част 

 

Златното яйце,  

стр. 47 – 2. част 

 

Мога да разкажа,  

стр. 48 – 2. част 

Речник 

 

ВЛП 

Речник 

СР 

ПЛП 

ГПР 

ЗК 

Има представи за конкретното значение на думи и ги използва в речта си; 
конструира текст въз основа на личен опит и впечатления; изразява отношение при 
устно общуване чрез целесъобразен избор на думи и изречения. 
Възприема приказка; изразява емоционално-оценъчно отношение към сюжета и 
героите; има конкретни представи, разпознава и сравнява произведения от различен 
литературен жанр; анализира думи, образувани с различни представки, и разбира 
тяхното значение. 
Преразказва позната приказка, като интонационно изразява отношение към случката 
и героите; използва в речта си глаголните времена, като се съобразява с 
комуникативната ситуация; изписва линии и форми по дадени указания; ориентира 
се в звуков модел на дума и разбира значението ѝ при разместване/ заместване на 
звукове. 

IV–

31 
Що за птица е това?,  

стр. 49 – 2. част 

 

Хвърчило от хартия,  

стр. 50 – 2. част 

 

Какво са хубавите книги?,  

стр. 51 – 2. част 

 

 

 

Може ли това?,  

стр. 52 – 2. част 

 

ВЛП, СР 

ЗК, ГПР 

Речник 

ГПР, ЗК 

СР 

Речник 

ПЛП 

 

 

 

СР 

ГПР 

ЗК 

Възприема приказка от начало до край; анализира литературен образ; конкретни 
представи за Щ и графичния ѝ знак; анализира звуков строеж на думи, съдържащи 
Щ; умее да конструира изречения съобразно момента на говорене; разпознава и 
назовава графични знаци на букви. 
Има конкретни представи за прилика и разлика в значението на думи и употребата 
им в речта; съчетава по смисъл думите в изречението, правилно ги съгласува и 
използва подходящи свързващи думи; има конкретни представи за звук и буква Х; 
извършва звуков анализ на думи. 
Участва в диалог по предложена тема; разсъждава по въпрос и обосновава мнение; 
споделя впечатления; проявява интерес към книги, списания, енциклопедии; 
проявява избирателно отношение към литературни произведения; проявява 
творчество при съчиняване на край на позната приказка. 
Умее да съставя текст по предложена тема и опорни думи; анализира звуков строеж 
на думи; има представи за конкретното значение на думи и ги използва в речта си; 
изразява отношение при устно общуване чрез целесъобразен избор на думи и 
изречения; проявява творчество и въображение; изписва линии, форми, елементи, 
следвайки вербални указания. 
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IV–

32 
В азбуката най-накрая,  

стр. 53 – 2. част 

 

Хайде да играем,  

стр. 54 – 2. част 

 

На Гергьовден,  

стр. 55 – 2. част 

 

 

Познай коя е думата,  

стр. 56 – 2. част 

ЗК 

Речник 

ВЛП 

ЗК 

Речник 

ГПР 

ВЛП 

Речник 

ЗК 

 

ЗК 

ГПР 

Разпознава и назовава графичните знаци на букви и определя позицията им в 
звуково-буквен модел; ориентира се в значението на думите чрез отгатване на 
гатанки с метафори; проявява творчество при съчиняване на гатанки за букви чрез 
сравнение; изписва линии и елементи. 
Определя звуковете в думи; изговаря правилно звуковете в думата; извършва звуков 
анализ на думи; разпознава графични знаци на букви и ги свързва с наименования на 
познати предмети и обекти; конструира различни по вид изречения с анализираните 
думи. 
Възприема стихотворение; интерпретира настроението и езиковите изразни средства; 
разпознава и назовава графичните знаци на букви; ориентира се в реда на буквите в 
азбуката; изписва линии и елементи по вербални указания. 
Разпознава и назовава букви; образува срички и правилно ги изговаря; умее да 
измисля и съставя думи, започващи с определен звук или сричка; изговаря думите и 
граматическите им форми в съответствие с нормите на книжовния език; изписва 
линии и елементи на графични знаци; конструира изречения. 

V–33 Всички букви като зная,  

стр. 57 – 2. част 
 

 

Ще бъда ученик,  

стр. 58 – 2. част 
 

 

Светъл празник наближава, 

стр. 59 – 2. част 
 

Вече съм голям и знам,  

стр. 60 – 2. част 
 

ЗК 

ГПР 

 

 

Речник 

СР 

ГПР 

 

ВЛП 

Речник 

ГПР, ЗК 

ПЛП 

ЗК 

Умее да извършва звуков и сричков анализ на думи; открива значението на думи, 
образувани чрез промяна във фонемния и морфемния състав; артикулира правилно 
звуковете в думата; разпознава и назовава графични знаци на букви; изписва линии и 
елементи, като се ориентира в редово пространство и указана посока за движение на 
ръката; конструира и моделира изречения. 
Има представа за думи с конкретно значение и ги използва в речта си; съставя 
самостоятелно текст, като се съобразява с комуникативната ситуация; споделя 
впечатления, разсъждава по въпрос, обосновава мнение; дава оценка въз основа на 
чут текст; самостоятелно подбира думи, словосъчетания и невербални изразни 
средства, изразява с тях отношение; пресъздава с линии и знаци указателен текст. 
Възприема стихотворение; интерпретира настроението и езиковите изразни средства; 
конструира граматически правилно различни по вид изречения; подбира думите 
според контекста и правилно ги съгласува; разпознава букви и ги свързва с 
наименования на познати лица и герои. 
Учи наизуст стихотворение, като пресъздава настроението от текста с интонационна 
и двигателна изразителност на речта; разпознава и назовава графични знаци на 
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букви; открива букви и чете думи в картинно-графичен план. 

V–34 Нека децата живеят задружно, 

стр. 61 – 2. част 

 

Летни приключения,  

стр. 62 – 2. част 

 

Довиждане, детска градина, 

стр. 63 – 2. част 

 

ВЛП, 

Речник 

ЗК, ГПР 

ПЛП 

СР, ГПР 

 

СР 

ГПР 

Речник 

Възприема и заучава стихотворение наизуст; интерпретира съдържанието и 
съпреживява настроението; има представи за конкретното значение на думи и ги 
използва в речта си; анализира звуков състав на дума; открива пропусната буква в 
модел; съставя и моделира изречение. 
Изпълнява стихотворение наизуст, като пресъздава настроението с двигателна и 
речева изразителност; съставя повествователен текст, като използва подходящ 
„времеви“ речник; изразява отношение чрез подходящи думи и словосъчетания. 
Участва в диалог, като се съобразява с ролята си в общуването; има представи и 
използва етикетни форми на общуване; разказва случка, като употребява 
целесъобразно думи, изрази и граматически правилно построени изречения; описва и 
представя лесен маршрут до дома, до училище. 

V–35 Портфолио за постиженията на 

детето 
 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

V–36 Портфолио за постиженията на 

детето 
 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю... 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“ 

Мес. 

седм

. 
ТЕМА 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

IX–1 Проследяване постиженията 

на детето (портфолио за 

проследяване постиженията на 

детето) 

 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

IX–2 Проследяване постиженията 

на детето (портфолио за 

проследяване постиженията на 

детето) 

 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

X–3 Групирам, стр. 1 – 1. част 

Подреждам, стр. 2 – 1. част 

Кой къде е?, стр. 3 – 1. част 

КО 

Измерване 

ПО 

Групира обекти по цвят, големина, форма, вид и предназначение. Определя броя на 
предметите в една група. Определя принадлежност или не към дадена група. Подрежда 
по дължина, височина и ширина предмети и обекти. Определя взаимното разположение 
на обекти (горе – долу; под – над; пред – зад; вътре – вън; ляво – дясно; вътре – вън; 
върху, на). Определя пространствените отношения близо и далеч. 

X–4 Поравно ли са, стр. 4 – 1. част 

Групирам, сравнявам, броя, 

стр. 5 – 1. част 

Вчера, днес, утре, 

стр. 6 – 1. част 

КО 

ВО 
Открива признаците за групиране на нови обекти и предмети и определя 
принадлежност или не на предмет към група. Установява количествено равенство/ 
неравенство в групи от предмети. Използва по-равно (толкова – колкото), повече и по-
малко. Групира чрез смяна на признака. Има елементарна представа за три 
последователни денонощия. Определя последователността на времето върху картини – 
какво се е случило вчера, днес, утре. Използва термините преди, след, по-рано, по-
късно. 
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X–5 Броя и отбелязвам, стр. 7 – 1. 
част 

Числата 1 и 2 и техните 

цифри, 

стр. 8 – 1. част 

Познавам фигурите, стр. 9 – 1. 
част 

КО 

РФ 
Брои и моделира количествa до 5. Разпознава и назовава цифрите на числата 1 и 2. 
Определя броя на обекти по един и два.  
Открива познати геометрични фигури в композиция в двумерното пространство и ги 
назовава.  
Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури. 

X–6 Число и цифра 3,  

стр. 10 – 1. част 

Сравнявам групи,  

стр. 11 – 1. част 

Отворено, затворено, между, 

стр. 12 – 1. част 

КО 

ПО 
Разпознава и назовава цифрата на число 3. Образува групи от 3 предмета. Определя 
броя на обекти до 3. Допълва дадено количество до 3, съотнася количества към цифри и 
обратно. Има конкретни представи за знаците „<“ , „>“ и „=“. Установява количествено 
равенство и неравенство в две предметни групи. Практически сравнява групи; използва 
повече, по-малко, равно по количества. Определя пространствените отношения (вътре, 
вън, между, затворено, отворено). Ориентира се по своето тяло – лява/дясна ръка. 

X–7 Число и цифра 4.  

Сезони, стр. 13 – 1. част 

Редици и колони, 

стр. 14 – 1. част 

Броя до 4, сравнявам и 

групирам, стр. 15 – 1. част 

КО  

ВО 

ПО 

Разпознава и назовава цифрата на число 4. Образува групи от 4 предмета. Определя 
броя на обекти до 4. Допълва дадено количество до 4, съотнася количества към цифри и 
обратно. Разпознава годишните сезони и тяхната последователност, открива 
несъответствия в техни изображения. Има представа за колона и редица. Ориентира се 
в двумерното пространство в квадратна мрежа. Възпроизвежда геометрични фигури в 
мрежа от квадрати. Брои до 4. Групира предмети до 4, определя принадлежност или не 
към дадена група и сравнява две по количество до 4. 

XI–8 Число и цифра 5,  

стр. 16 – 1. част 

Цяло и част, стр. 17 – 1. част 

Измервам и сравнявам, 

стр. 18 – 1. част 

КО 

Измерване 
Разпознава и назовава цифрата на числото 5. Определя броя на обекти до 5 и ги моделира 
графично (с точки). Разбира състава на числата до 5 като сбор от две по-малки числа. 
Разделя обект на равни части. Открива части на цяло. Сравнява предмети по височина. 
Измерва дължина (чрез педя) и записва резултата от измерването графично (с точки). 
Измерва едно и също разстояние с различна условна мярка и разбира, че резултатът 
зависи от мерната единица. 

XI–9 Броя от 1 до 5 и обратно,  

стр. 19 – 1. част 

Подреждам фигури, стр. 20 – 1. 

КО 

РФ 
Брои до 5 в прав и обратен ред. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със 
съответната цифра. Определя място на геометрична фигура в сериационна редица. 
Разпознава събирането като практическо (прибавяне). 
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част 

Прибавям, стр. 21 – 1. част 

XI–

10 
Кога какво правя?,  

стр. 22 – 1. част 

Отнемам, стр. 23 – 1. част 

Сходства и разлики между 

фигури, стр. 24 – 1. част 

ВО 

КО 

РФ 

Познава частите на денонощието (сутрин, предиобед, обед, следобед, вечер). 
Ориентира се и подрежда последователно действия според частите на деня. Възприема 
изваждането като практическо отнемане на част от група. Анализира изобразена 
ситуация за отнемане на обект от дадена група. Разпознава и назовава геометрични 
фигури. Открива сходства и разлики на правоъгълник с други геометрични фигури. 

XI–

11 
Число и цифра 0, стр. 25 – 1. част 

Стрелки и посоки, стр. 26 – 1. 
част 

 

Прибавям и отнемам до 5, 

стр. 27 – 1. част 

КО 

ПО 
Разпознава празно множество и начина на записване с 0. Ориентира се в двумерното 
пространство, като координира две посоки: горе вляво, долу вдясно и др. Ориентира се 
в двумерното пространство по квадратна мрежа по зададени указания за посока. 
Решава задача по сюжетна картина. 

XII–

12 
Сравняване по височина и 

дължина, стр. 28 – 1. част 

Число и цифра 6, стр. 29 – 1. 
част 

Броя до 6 и сравнявам, 

стр. 30 – 1. част 

Измерване 

КО 
Подрежда предмети (до 5) по височина във възходящ и низходящ ред. Сравнява 
предмети по височина и по дължина. Измерва дължина чрез брой мерителни линийки в 
изобразена ситуация и записва резултата от измерването графично (с точки). 
Разпознава и назовава цифрата на числото 6. Определя броя на обекти до 6 и ги 
моделира графично (с точки). Брои до 6 и сравнява две групи по броя на елементите им 
(до 6). Допълва дадено количество до 6. 

XII–

13 
Рисувам в мрежа, 

стр. 31 – 1. част 

Лек, тежък, стр. 32 – 1. част 

Определям посоки,  

стр. 33 – 1. част 

РФ 

КО 

ПО 

Разпознава и назовава геометричните фигури кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. 
Графично възпроизвежда познати геометрични фигури в мрежа от квадрати. 
Практически сравнява тежестта на предмети, като използва термините по-лек/по-тежък. 
Ориентира се в пространството и правилно използва термини за посоки, направления и 
местоположения. Проследява ходове за достигане до обект в двумерното пространство 
по план. 

XII–

14 
Мога да групирам, 

стр. 34 – 1. част 

Прибавям и отнемам до 6, 

КО 

 
Групира в схематичен план играчки; назовава групата и нейни подгрупи (видове); 
схематично образува групи, като ги огражда с крива затворена линия (оградка). 
Възприема на нагледно-действена основа задачи за добавяне и отнемане на обект към 
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стр. 35 – 1. част 

Число и цифра 7, 

стр. 36 – 1. част 

дадена група до 6. Съставя и решава задача по сюжетна картина. 
Разпознава и назовава цифрата на числото 7. Определя броя на обекти до 7 и ги 
моделира графично (с точки). Допълва дадено количество до 7. 

XII–

15 
Загадките на Щурчо, стр. 37 – 1. 
част 

Кой къде живее?, стр. 38 – 1. част 

Дълъг, висок, широк, стр. 39 – 1. 
част 

КО 

ПО 

Измерване 

Брои до 7. Определя броя на обекти в група и ги свързва със съответната цифра. 
Определя реда на 7 предмета в редица. Подрежда редицата на естествените числа до 7. 
Допълва пъзел. Сравнява обекти по техни признаци: дължина, височина и ширина. 

I–16 Мога да подреждам, стр. 40 – 1. 
част 

Фигури, стр. 41 – 1. част 

Да поиграем със знаци, 

стр. 42 – 1. част 

РФ 

Измерване 

КО 

ВО 

Свързва по форма обекти от заобикалящата го среда с геометрични фигури. 
Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина, дължина или 
ширина. Моделира по образец познати геометрични фигури. Графично възпроизвежда 
геометрични фигури. Заменя познати геометрични фигури със знаци. 

I–17 Дните на седмицата,  

стр. 43 – 1. част 
Броя и сравнявам до 7,  

стр. 44 – 1. част 
Месеците в годината,  

стр. 45 – 1. част 

ВО 

КО 
Познава и назовава дните от седмицата. Подрежда дните на седмицата в тяхната 
последователност. Разбира редното значение на числата до 7 и определя дните на 
седмицата като първи, втори, трети и т.н. Определя реда на 7 предмета в редица. 
Подрежда числата до 7. Брои до 7 и сравнява две по броя на елементите им (до 7).  
Разпознава и назовава годишните сезони. Познава месеците на годината. Подрежда 
месеците на годината към всеки сезон, като използва модел на календар. 

I–18 Число и цифра 8, стр. 46 – 1. част 

Броя и сравнявам до 8,  

стр. 47 – 1. част 

Измервам по височина,  

стр. 48 – 1. част 

КО 

Измерване 
Разпознава и назовава цифрата на числото 8. Определя броя на обекти до 8 и ги 
моделира графично (с точки). Брои до 8 и сравнява две групи по броя на елементите  до 
8. Допълва дадено количество до 8. Измерва височина чрез брой мерителни линийки в 
изобразена ситуация и записва резултата от измерването графично (с точки) и сравнява. 
Подрежда 5 предмета по ширина във възходящ ред. Определя място на обект в 
сериационна редица. 

I–19 Прибавям и отнемам до 8,  

стр. 1 – 2.част 

 

КО 

 

 

Определя мястото (поредността) на предмети в редица (до 8). Възприема на нагледно-
действена основа задачи за прибавяне и отнемане на обекти към дадена група (до 8). 
Съставя и решава задача по сюжетна картина. 
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Природен календар,  

стр. 2 – 2.част 
 

 

 

Откривам фигури,  

стр. 3 – 2.част 

ВО 

 

 

 

 

РФ 

Разпознава и назовава годишните сезони. Познава и назовава дните от седмицата. Има 
представа за колона и редица в мрежа от квадрати и за определяне мястото на обект 
(знак) по номерата на колоната и редицата (кодиране на пространствени отношения). 
Свързва по форма обекти от заобикалящата го среда с геометрични фигури. Открива 
познати геометрични фигури в композиция в двумерното пространство и ги назовава. 
Сравнява броя на геометрични фигури в две групи. 

II–20 Число и цифра 9, стр.4 – 2. част 

Броя и сравнявам до 9,  

стр.5 – 2. част 

Ориентирам се, стр.6 – 2. част 

КО 

ПО 
Разпознава и назовава цифрата на числото 9. Брои до 9 в прав и обратен ред. 
Подреждане редицата на естествените числа до 9. Графично моделиране на количество 
(до 9 елемента). Осъзнава състава на числата до 9 като сбор от единици и сбор от две 
по-малки числа. Сравнява броя на елементите в две  групи (до 9). Поредно броене до 9. 
Ориентира се в двумерното пространство: в лабиринт; по план в квадратна мрежа. 

II–21 Прибавям и отнемам до 9,  

стр. 7 – 2. част 
Число 10,  

стр. 8 – 2. част 
Броя и сравнявам до 10,  

стр. 9 – 2. част 

КО Възприема на нагледно-действена основа задачи за прибавяне и отнемане на елемент 
към дадена група (до 9). Съставя и решава задача по сюжетна картина. Открива 
закономерности и продължава ритмична (алгоритмична) поредица от геометрични 
фигури. Разпознава и назовава числото 10. Разбира състава на числото 10 като сбор от 
две по-малки числа. Графично моделиране на количествени отношения. Брои до 10 и 
сравнява две множества по броя на елементите им (до 10). 

II–22 Къде съм?,  

стр. 10 – 2. част 

 

Играя с фигури,  

стр. 11 – 2. част 

Числовата редица до 10,  

стр. 12 – 2. част 

ПО 

 

 

РФ 

 

КО 

Движи се по лабиринт и мрежа от квадрати по предварително зададен план (кодиране 
на пространствени отношения). Ориентира се в двумерното пространство и правилно 
използва термини за посоки, направления и местоположения. 
Подрежда геометрични фигури. Заменя фигура със знак. Ориентира се в 
последователността на събитията във времето – използва преди, след, по-рано, по-
късно. 
Познава мястото на всяко число в числовата редица. Разбира отношенията между две 
съседни числа. Подрежда редицата на числата до 10. 

II–23 Измервам по ширина,  

стр. 13 – 2. част 

Играя с числата до 10,  

Измерване 

КО 

ПО 

Измерва дължина и ширина чрез условна мярка (лентичка). Количествено изразява 
резултата от измерването – като отбелязва с точки. Сравнява по височина обекти. Брои 
до 10. Сравнява две множества по количество до 10. Съотнася количества към цифри. 
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стр. 14 – 2. част 

Задачки закачки,  

стр. 15 – 2. част 

Открива разлики до 10. 
Открива грешки в ритмични поредици. Има конкретни представи за разположението на 
предмети в равнината на листа (по картина). Разпознава горе, долу, отляво, отдясно, в 
средата, горе вдясно, горе вляво, долу вдясно, долу вляво. 

III–

24 
На върха, стр. 16 – 2. част 

 

Весели фигури, стр. 17 – 2. част 

Кой при кого отива,  

стр. 18 – 2. част 

ПО 

 

РФ 

КО 

Използва пространствени термини за посоки, местоположения и пространствени 
отношения (нагоре/надолу, редом, на върха, отпред вляво, отпред вдясно). 
Комбинира познати геометрични фигури в композиция по образец и собствен замисъл. 
Групира обекти по различни свойства. Графично моделиране на количествени 
отношения; определя място на предмет в група по указание. 

III–

25 
Кое след кое се случва,  

стр. 19 – 2. част 

В космоса, стр. 20 – 2. част 

Мога да прибавям и отнемам,  

стр. 21 – 2. част 

ВО 

КО 

ПО 

Ориентира се в последователността на събитията във времето – използва преди, след, 
по-рано, по-късно. Разбира състава на числата като сбор от две по-малки числа. 
Възприема на нагледно-действена основа задачи за прибавяне и отнемане на обекти 
към/от дадена група до 10. Решава задача по сюжетна картина. 

III–

26 
Пролет, стр. 22 – 2. част  
Часовник, стр. 23 – 2. част 

Пълзя или летя,  

стр. 24 – 2. част 

ПО 

РФ 

ВО 

КО 

Движи се в пространството по предварително зададен план. Открива грешки в 
ритмична поредица от геометрични фигури. Разпознава часовника като уред за 
измерване на време. Определя и отбелязва кръгли часове (до 10). Групира по вид 
насекоми (огражда с крива затворена линия). Сравнява ги по брой на елементите. 
Използва пространствени термини за местоположения и пространствени отношения 
(отдясно/отляво; горе/долу; близо/далеко; по-рано/по-късно; долу вдясно; отпред вляво 
и др.). Решава задача по сюжетна картина. 

III–

27 
Броя от 1 до 10 и обратно,  

стр. 25 – 2. част 

Веселите фигури,  

стр. 26 – 2. част 

Отнемам,  

стр. 27 – 2. част 

КО 

ПО 

РФ 

Брои до 10 в прав и обратен ред. Графично моделиране на  числата до 10 (с точки). 
Ориентира се в лабиринт. Определя липсващ обект в (алго) ритмична поредица. 
Открива познати геометрични фигури в композиция. Определя поредното място на 
всеки предмет в редица. Посочва липсващи числа в редица на числата до 10 и обратно. 
Съставя и решава задачи по картини. Прибавя или отнема елементи от групи, за да 
получи необходимия резултат. Съотнася извършеното действие със записаното с цифри 
и знаци. 
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III–

28 
Подреждам по височина и 

ширина, стр. 28 – 2. част 

Шарени яйца, стр. 29 – 2. част 

Шофьори, стр. 30 – 2. част 

Измерване 

КО 

ПО 

Сравнява предмети по техни признаци: височина и ширина. Подрежда сериационна 
редица по височина. Определя последователност на действия във времето. 
Графическо моделиране на количества (групира обекти по цвят). Осъзнава състава на 
числата до 10 като сбор от две по-малки числа. Движи се по лабиринт и по схема. 
Определя посока на движение нагоре – надолу. 

IV–

29 
На морското дъно,  

стр. 31 – 2. част 

Моята касичка, стр. 32 – 2. 
част 

Дните на седмицата,  

стр. 33 – 2. част 

КО 

ПО 

ВО 

Брои и свързва количества със съответните цифри. Ориентира се  в лабиринт. 
Познава някои монети, има формирани представи за ролята на числата в живота. 
Съотнася модели на монети (жетони) към цени на продукти (стока). Комбинира монети 
до получаване на определената цена. Познава и назовава дните от седмицата. 
Ориентира се в поредността им. Кодира времеви отношения (природен календар). 

IV–

30 
Къща на цифрите, стр. 34 – 2. 
част 

Търся и намирам, стр. 35 – 2. 
част 

Светът около нас, стр. 36 – 2. 
част 

КО 

ПО 
Брои до 10. Подрежда числата от 1 до 10. Открива взаимно еднозначно съответствие  
между групи (цветя и пчелички). Ориентира се в двумерното пространството (по план и 
лабиринт). Осъзнава изменението на пространственото разположение при завъртане. 

IV–

31 
На детската площадка,  

стр. 37 – 2. част 

На състезание, стр. 38 – 2. част 

Фигури в мрежа,  

стр. 39 – 2. част 

ПО 

Измерване 

КО 

РФ 

Определя посока на движение. Съставя и решава задачи за прибавяне и отнемане по 
картина. Брои до 10. Сравнява обекти по дължина и по тежина. Решава зрително-
пространствени задачи. Класифицира познатите геометрични фигури по три признака: 
цвят, форма и големина в таблици (множествена класификация). Определя място на 
обект в квадратна мрежа по зададени код, колона и редица. 

IV–

32 
На рожден ден, стр. 40 – 2. част 

Във фермата, стр. 41 – 2. част 

Математически фокуси,  

стр. 42 – 2. част 

КО 

РФ 

ПО 

Количествено сравнение на елементите на две групи (до 10). Групира животни по вид и 
сравнява техния брой, като използва по-малко, поравно, повече. Графическо 
моделиране на количествени отношения.  Съставя и решава задачи по картини. 
Ориентира се в квадратна мрежа и възпроизвежда фигура по даден модел. Цветово 
кодиране на редицата на естествените числа до 10. 
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V–33 Зная и играя, стр. 43 – 2. част 

Загадките на Щурчо,  

стр. 44 – 2. част 
Броя и свързвам,  

стр. 45 – 2. част 

КО 

РФ 

ПО 

Разпознава цифрите от 1 до 9. Брои до 10 и сравнява две множества по количество, като 
използва термините  поравно, повече и по-малко. Практическо моделиране на числата 
до 10 (с геометрични фигури). Представя нови групи, като добавя или отнема един 
елемент към дадена група (осъзнава състава на числата като сбор от единици). Открива 
познати геометрични фигури и графически моделира количество. 

V–34 Повече – по-малко,  

стр. 46 – 2. част 

Прибавям и отнемам,  

стр. 47 – 2. част 

Златното ключе, стр. 48 – 2. част 

КО 

Измерване 

ПО 

Графически моделира количествени отношенияа. Сравняване на групи по броя на 
елементите им. Решава зрително-пространствени задачи (подрежда сериационна 
редица по височина във възходящ и низходящ ред). Сравнява количества. Графически 
моделира резултатите от прибавяне и отнемане на елементите на две дадени групи. 
Цветово моделиране на числата до 10. Решава зрително-пространствени задачи. 
Графически моделира количествени отношения. Сравнява обекти по тежина.  

V–35 Портфолио за постиженията 

на детето 
 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

V–36 Портфолио за постиженията 

на детето 
 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю... 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ОКОЛЕН СВЯТ“ 

Мес. 

седм

. 
ТЕМА 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

IX–1 Проследяване 

постиженията на детето 

(портфолио за 

проследяване 

постиженията на детето) 

 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

IX–2 Правилата помагат, стр. 
4 

 

 

 

Приятели, стр. 5 

СОО 

 

 

 

СОО 

Диференцира правилното и неправилното поведение в детската градина; разбира защо са 
необходими правилата; умее да сътрудничи с връстниците, като взема предвид идеите на другите; 
проявява толерантност към децата и възрастните; избягва конфликтите и при необходимост знае как 
да ги разреши. 
Конкретни представи за общуването между децата и за приятелството; разпознава достъпни емоции 
по изражение на лицето; взаимодейства с връстници, като отчита настроението им и причините, 
които го пораждат; изразява собствените си мисли ясно и конкретно и взема предвид идеите на 
другите.                   

X–3 Есенни промени, стр. 6 

 

 

Заминаващи на ята, стр. 
7 

СПНО 

 

 

СПНО 

Обобщени представи за есента; свързва сезона с неговите основни признаци и характерни явления; 
откроява в сравнителен план промените между два сезона; разбира и използва символи на сезона 
есен; показва в природен календар метеорологично време. 
Динамични представи за промените в поведението на някои животни през есента; диференцирана 
представа за прелетни и зимуващи птици; класифицира ги в самостоятелна игрова дейност; разбира 
причините за отлитането на някои птици на юг – свързва с начин на хранене; има оформена 
представа за ятото и формирано екологично отношение към птиците. 

X–4 Цветовете на есента, стр. 
8 

СПНО 

 

Обобщени представи за различни широколистни дървета – плодове, листа, окраска, форма; разбира 
потребностите на растенията през сезона есен – листопад; сравнява и съотнася листата към дървета 



13
7 

 

 

 

 

Листа като иглички, 

листа като сърца, стр. 9 

 

СПНО 
чрез обследване в самостоятелна дейност; открива красотата в природата при собствено наблюдение. 
Класифицира по вид иглолистни и широколистни дървета; различава и назовава органи на растения – 
листа и плодове; обследва и открива еталони на формата на листата; проявява желание за разходки  и 
наблюдения в гората или парка. 

X–5 Дивите животни през 

есента, 

стр. 10 

 

 

 

Подготвят се за зимата, 

стр. 11 

СПНО 

 

 

 

 

СПНО 

Обобщени представи за местообитание, връзка между тяло, храна и дом; разбира промените в 
поведението на животните, като ги свързва със сезонните промени; назовава и разпознава различните 
животни и техните домове – кошер, хралупа, пещера, мравуняк...; пресъздава чрез модели животните 
и местообитанията им; проявява наблюдателност при ориентиране в лабиринт и по силуети. 
Разбира връзката между начина на живот и начина на зимуване; обобщени представи за подготовка  
на животните за зимата: хранене (трупане на запаси, складиране на подкожни мазнини), дом 
(подготвяне на убежище за презимуване), покритие (смяна на козината); проявява любознателност и 
интерес към животните. 

X–6 Вкусна есен, стр. 12 

 

 

Животните от фермата, 

стр. 13 

СПНО 

 

 

СПНО 

 

Има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци; класифицира ги по вид, начин на растеж и 
използване от хората; назовава и разпознава плодовете и зеленчуците, като открива „грешките на 
художника“; споделя преживявания от лични наблюдения. 
Обобщени представи за домашните животни – как хората се грижат за тях и какво получават; 
конкретни представи за основни и специфични потребности на животни през сезона и в средата на 
обитаване; формулира общи и типични прояви на „живото“ в природата; наблюдава поведенчески 
прояви на животни в близката среда; проявява адекватни форми на грижи към животни от близката 
среда. 

X–7 Моят път до детската 

градина, 

стр. 14  

 

 

 

 

 

 

 

СОО 

СЗС 

 

 

ПС 

/БДП/ 

 

 

 

 

Устойчиви представи за безопасно поведение на улицата – правила при движение, пресичане и игри; 
обяснява предназначението на достъпни пътни знаци и сигнали; разбира връзки между участниците в 
движението; изразява мнение и оценява значението на правилата за живота и здравето на хората; 
очертава в практически план безопасния път от дома до детската градина; изразява готовност да 
спазва правила за безопасно движение. 
Има практически план за безопасно придвижване.Изразява готовност за спазване на правила за 
придвижване.Познава безопасния маршрут до детската градина. 
Спазва правила на поведение и има културни навици при движение в родното място.Познава и 
описва забележителности /сгради,обекти/ на родното място. 
Познава някои предупредителни и указателни знаци 
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Строители, 

стр. 15 

 

 

СОО Разпознава професията на строителите и нейното значение за живота на хората; разпознава и 
съотнася адекватно инструментите, необходими на строителя; разбира и разказва за 
последователността (етапите) при изграждане на строеж; избира игрови действия съобразно 
особеностите на играчките и материалите за претворяване в игрова ситуация на ролята „строител“; 
разбира разликата между полеви и реални взаимоотношения. 

XI–8 Заедно можем повече, 

стр. 16 

 

 

 

Силата на думите, стр. 17 

СОО 

 

 

 

СОО 

Конкретни представи за израза „сговорна дружина“ – изслушване и разбиране на чуждото мнение; 
търсене и намиране на общо решение, помощ и отстъпка; разбира разликата между игрите сам и с 
други деца; взаимодейства с връстници, като взема предвид идеите им; изразява своето право на 
избор и инициатива сред другите деца. 
Разбира ролята на думите при общуването; разграничава думите, които нараняват, и тези, които 
сближават; изразява емоционално и оценъчно отношение към различни ситуации в близка среда; 
демонстрира готовност и умение с подходящи думи да промени ситуацията; изразява собствени си 
мисли ясно и конкретно, като казва: „Харесва ми/ Не ми харесва“. 

XI–9 Аз чувствам, стр. 18 

 

 

 

Как да постъпя, когато..., 

 стр. 19 

СОО 

 

 

 

СОО 

Обобщени представи за чувствата и преживяванията на децата; разпознава различни емоции – тъжен, 
щастлив, ядосан, уплашен, сърдит, обиден; взаимодейства с другите, като отчита настроението им и 
го свързва с причините, които го пораждат; разграничава невербалната проява на различни 
емоционални състояния; демонстрира емпатийни умения – поставя се на мястото на другия. 
Конкретна представа за неприемливите постъпки на децата; умее да контролира поведението, като се 
съобразява с настроението на другите; изразява собствените си мисли ясно и конкретно; разбира 
разликата между ролеви и реални взаимоотношения в ежедневието в детската градина; избягва 
конфликти и при необходимост ги решава. 

XI–

10 
Семейство, стр. 20 

 

 

Моето семейство – един 

отбор, стр. 21 

СОО 

 

 

СОО 

Обобщени  представи за семейството – различен брой членове; детето има представа за ролята на 
членовете на семейството; разбира значението на общуването  в семейството – хората  споделят, 
разговарят, подкрепят се; проявява обич и привързаност към членовете на семейството. 
Обобщени представи за семейните отношения – връзката и взаимодействие; какво правим заедно и 
един за друг; конкретни представи за ролята на майката, бащата и децата за семейната атмосфера; 
описва себе си и семейството си; с желание взаимодейства със семейството; умее да изразява 
привързаност и обич; демонстрира все по-голяма независимост и увереност в семейството си. 
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XI–

11 
Водата е навякъде, стр. 
22 

 

 

Кой не може без вода?, 

стр. 23 

СПНО 

 

 

СПНО 

СЗС 

Обобщени представи за водата и нейното разпространение в природата; познава и разказва за 
явления, свързани с водата – суша, наводнение, валежи; разбира, че водата може да бъде опасна; 
изгражда собствено безопасно поведение; демонстрира интерес и любопитство; природни явления. 
Систематизирани представи за водата като природно богатство; разбира необходимостта от вода за 
живите организми; обобщени представи за използването на водата – обяснява необходимостта и 
начините да я пазим чиста; проявява готовност да се грижи за чиста природа. 

XII–

12 
Зимни промени, стр. 24 

 

 

 

Да поиграем в снега, стр. 
25 

СПНО 

СЗС 

 

 

СЗС 

СОО 

Динамични представи за времето и климата през зимата; има представа за промените в поведението 
на някои животни през зимата; разбира потребностите на растенията през зимата; откроява в 
сравнителен план промените между два сезона; умее да попълва природен календар; изразява 
емоционално отношение към есента, като описва и рисува. 
Взаимодейства с връстници, като отчита настроението и свързва това с причините, които го 
пораждат; познава правилата за безопасно поведение при сняг и студ; съобразява облеклото и 
поведението си; желае активно да взаимодейства с връстници и възрастни в съвместни игри и 
дейности. 

XII–

13 
Животните през зимата, 

стр. 26 

 

 

Растенията през зимата, 

стр. 27 

СПНО 

 

 

 

СПНО 

Има динамични представи за промяната в поведението на някои животни през сезона зима; прави 
предположения как зимуват животните, които не спят зимен сън; има обобщени представи за 
грижата на хората за тях; чрез обследване и наблюдение открива следите на животните в снега и 
съотнася в игрова ситуация; описва природозащитни инициативи на деца и възрастни. 
Има динамични представи за развитието на растенията при зимни условия; назовава достъпни 
условия за живот и развитие на растенията през зимата; обяснява необходимостта от топлина, храна 
за растенията; сравнява и описва промените в растенията през различните сезони; проявява 
наблюдателност и любознателност. 

XII–

14 
Желания и пожелания, 

стр. 28 

 

 

Това се случва по 

Коледа, 

стр. 29 

КНЦ 

СОО 

 

 

КНЦ 

СОО 

Разпознава общочовешки ценности в смисъла на празника; свързва конкретните празници и 
чествания с традициите и с атрибути; диференцирана представа за желанията и пожеланията – 
материални, нематериални, възможни, невъзможни; може да изразява в практически план 
познавателно и емоционално отношение към празника – прави украса, рисува картички, подготвя 
подаръци, изненади... 
Диференцирани представи за Бъдни вечер и Коледа; свързва традиционните ритуали със съответния 
празник – трапеза, пита с паричка, коледуване; разбира и спазва основните елементи от протокола на 
поведение при участие в празниците; умее да поздравява според смисъла на празника; изразява 
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емоционално и познавателно отношение; сравнява еталони и се стреми да подражава. 

XII–

15 
За здраве и късмет,  

стр. 30 

 

 

Празнична украса, 

стр. 31 

КНЦ 

СОО 

 

 

КНЦ 

Свързва конкретни празници и чествания със съответната българска традиция; разбира и спазва 
основни елементи от протокол на поведение при честване на официален празник; разпознава и 
разказва за сурвачката и баницата с късмети като символи; приобщаване към културни еталони на 
празника; взаимодейства с възрастните, като изразява обич и доверие. 
Конкретни представи за празнична коледна среда; устойчиви представи за празничната подготовка 
на хората в семейството, детската градина и селището; активно взаимодейства с другите при 
подготовката на празника; изразява радост и желае да зарадва другите; проявява емоционално 
отношение към Коледа чрез празничното очакване. 

I–16 Животните в зоопарка, 

стр. 32 

 

 

Домашен любимец, 

стр. 33 

СПНО 

 

 

 

СПНО 

Конкретни представи за животните в зоологическите градини; разбира, че за да живеят, животните се 
нуждаят от определени условия; обяснява и оценява природозащитната дейност и грижи за 
животите; сравнява животните по местообитание, поведение, начин на живот и хранене; разбира и 
демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила в зоопарка. 
Конкретни представи за взаимовръзката между човека и домашния любимец; дава пример за 
домашни любимци и за грижите, от които се нуждаят; познава различни поведенчески прояви на 
домашните животни; има умение за безопасно поведение при общуване с животните; формирано 
екологично отношение към животните. 

I–17 Посещение в музея, 

стр.34 
 

 

 

Различни места – 

различни правила, стр.35 

КНЦ 

 

 

 

СОО 

КНЦ 

Разбира предназначението на обществени сгради: различни музеи – етнографски, исторически...; 
разпознава и изразява национална гордост от българското музейно богатство; описва и разказва за 
собствения си опит и знания; задава въпроси и прави предположения; проявява интерес и желание да 
научи повече.  
Диференцирани представи за поведението на хората на различни места; разбира и обяснява 
различните правила и норми на детската площадка, в ресторант, при разходка в парка...; споделя 
собствен опит и преживявания; сравнява и оценява свои и на другите постъпки и действия; изразява 
желание да спазва общоприети правила. 

I–18 Аз раста и се променям, 

стр. 36 
 

СЗС 

 

 

Обща представа за растежа и развитието на детето; разбира промените, които настъпват в резултат 
на растежа – дрехи, играчки, умения; сравнява собствените си възможности с тези на връстниците 
си; спазва норми и правила за лична хигиена и здравословен начин на живот. 
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Аз ще бъда ученик, стр. 
37 

 

ПС 

БДП 

СОО 

 
Разпознава основните части на велосипеда и техните функции.Знае значението на безопасност и 
изправност на велосипед.Разбира личната безопасност . 
Конкретна представа за социалната роля „ученик“; обща представа за учебните пособия и тяхното 
предназначение; разбира основните дейности в училище, описва и разказва за тях; изразява 
позитивно отношение към училището и социалната роля „ученик“; разбира и демонстрира 
необходимото различно поведение и спазване на правила в училище. 

I–19 Когато съм болен, стр. 38 

 

 

 

 

За да бъда здрав, стр. 39 

СЗС 

 

 

 

 

СЗС 

Има диференцирани представи за болест; сравнява състояние на здраве и болест; разказва и споделя 
как се чувства, когато е здрав и когато е болен; формирано умение за здравословно поведение; 
участва и съдейства за бързото си оздравяване.  
Обобщени представи за здравословно поведение; диференцирани представи за облекло, хигиена, 
спорт и движение, храна, сън; изразява желание и готовност да спазва здравословни правила в 
детската градина и в дома; разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения. 

II–20 Историята на семенцето, 

стр.40 

 

Да отгледам растение, 

стр.41 

СПНО 

 

 

СПНО 

Конкретни представи за семената и зърнените храни; динамични представи за развитието на семето – 
условия за растежа, хронология; устойчиво познавателно отношение към собствена дейност; умее да 
наблюдава и да разказва за развитието на семето; обяснява условията за развитие. 
Обобщени представи за растенията – начин на разсаждане, условия за развитие; разбира 
хронологията – етапите на развитие; прави прогнози за развитието; проявява интерес към дейност, 
свързана с разсаждане и грижи за растенията – в природен кът, в опитно поле. 

II–21 Професиите на хората, 

стр. 42 
 

 

 

Щом порасна, ще стана...,  

стр. 43 

КНЦ 

 

 

 

СЗС 

КНЦ 

Има диференцирани представи за професиите и тяхното значение; разпознава професии от различни 
области и тяхното значение за живота на хората – сигурност, транспорт, услуги; различава полицай,  
пожарникар, строител, лекар, шофьор, монтьор; проявява уважение към труда им; избира игрови 
действия съобразно игровата ситуация за претворяване на ролята на... 
Разграничава реални от игрови ситуации; разбира значението на някои професии; разказва и описва 
свои желания и преживявания; проявява емоционално-оценъчно отношение към различни професии, 
като разказва, рисува, претворява в игри; изразява своето право на избор и инициатива сред другите. 

II–22 По земя, въздух и вода, 

стр. 44 

 

СПНО 

КНЦ 

 

Обобщени представи за превозните средства, предназначението им и професиите на хората, които ги 
управляват; класифицира превозните средства според мястото, където се движат; разбира 
предназначението на специалните превозни средства – линейка, пожарна, полицейска и таксиметрова 
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Пътници и пешеходци, 

стр. 45 
 
 
 
 

 

СЗС 

 

 

 

ПД 

БДП 

кола; избира игрови действия съобразно особеностите на играчките и предметите за игра. 
Обобщени представи за участниците в движението; диференцирани представи за необходимото 
различно поведение на пътниците и пешеходците; разбира и обяснява поведението си в различни 
ситуации; устойчиво желание да спазва правилата; има формирана наблюдателност и отговорност 
като участник в движението. 
Демонстрира адекватно културно поведение и социално присъствие на спирката и в 
автобуса.Притежава културни и социални навици за лична и колективна безопасност, когато пътува с 
автобус. Разбира понятието "пътник" 

II–23 Българските герои, стр. 
46 
Предвестници на 

пролетта, стр. 47 

КНЦ 

СПНО 

      

Познава и назовава националните герои Ботев и Левски; прави достъпно описание; възприема 
еталони за общочовешки добродетели по примера на героите; изразява гордост и уважение, като 
описва, разказва, рисува; формира познавателно и емоционално отношение към живота на героите; 
изразява национална гордост и отдава почит. 

III–

24 
Днес Родината празнува,  

стр. 48 

 

 

Пътешествие из 

България, 

стр.  49 

КНЦ 

 

 

 

СПНО 

КНЦ 

Обобщени представи за официални и национални празници; конкретна представа за Трети март като 
за национален празник; знае какво и как празнуваме на 3 март; разпознава българското знаме; 
различава паметниците – символи на Освобождението; изразява гордост и принадлежност към род и 
Родина; проявява уважение и съпричастност към празника в различните общности. 
Конкретни представи за родината си – море, водопад, планина, розови градини; различава чуждата за 
България природа – вулкан, пустиня; проявява родолюбие и гордост от красотата на България. 

III–

25 
Пролетни промени, стр. 
50 

 

 

 

С уважение и любов, стр. 
51 

СПНО 

 

 

СОО 

КНЦ 

Конкретни представи за сигнални признаци на природата в края на зимата и началото на пролетта; 
разбира връзката между неживата и живата природа; сравнява два сезона за откриване на промени в 
природата в сравнителен план (зима и пролет); използва схематични рисунки за обозначаване 
символи на пролетта; попълва природен календар. 
Конкретни представи за ежедневни и празнични норми на етикет; изразява привързаност към хората 
наоколо; желание да покаже обич, грижа и внимание с думи, действия, картичка, рисунка...; 
преживява осъзнато радостно настроение при общуване с околните; партнира и сътрудничи с 
възрастните. 

III–

26 
Ден и нощ, стр. 52 

 

СПНО 

 

Диференцирани представи за промените в природата пред деня и нощта; разбира и разказва за 
поведението на хората по различно време в денонощието; свързва деня и нощта с подходящи 



14
3 

 

 

 

 

Природата около нас, 

стр. 53 

 

 

СПНО 

символи (слънце, луна, звезди) и предмети – свещ, фенер, лампа; познава животни (бухал), за които е 
характерна нощната поява; формиран интерес и любознателност към нощното небе. 
Обобщена представа за това кой как застрашава природата; разбира причинно-следствени връзки; 
формулира въпроси и прави предположения; екологично отношение към природата и устойчиво 
желание да участва в дейности за защита на природата – къщички за птиците, засаждане на дървета, 
опазване на растения, насекоми, яйца на птици и др. 

III–

27 
Пролетна магия, стр. 54 

 

 

 

На гости на кошера, стр. 
55 

СПНО 

 

 

 

СПНО 

Диференцирани представи за промените в растителния свят през пролетта; познава условията за 
развитие на растенията – почва, вода, светлина; динамични представи за външните особености и 
части на растенията през пролетта; умение да наблюдава развитието, като открива причинно-
следствени връзки; проявява любопитство и наблюдателност в собствена дейност в природата. 
Конкретни представи за външни особености (части на тялото, форма) и поведенчески прояви 
(хранене, придвижване) на познати насекоми; разбира защитното поведение на пчелата и някои 
насекоми (жило); разграничава с полезността ѝ пчелата от другите насекоми; желание за  
изследователска дейност в природата. 

III–

28 
Семействата на 

животните, стр. 56 
 

 

Живот от яйце, стр. 57 

СПНО 

 

 

 

СПНО 

Динамични представи за функционални (поведенчески) прояви на животните; разбира и сравнява 
начина на живот на различни животински видове – птици, диви и домашни животни; назовава и 
обяснява семействата на животните – ято, стадо, глутница; съотнася малките животни към 
семейството им. 
Конкретни представи за животните, които се излюпват; разбира и обяснява хронологията в 
развитието на птицата; разбира потребностите на птиците и разказва за тях; обяснява 
природозащитната дейност на хората; демонстрира съчувствие, грижа и отговорност към опазване на 
живота в яйцето. 

IV–

29 
В очакване на Великден,  

стр. 58 

 

 

 

Кой живее на дървото, 

стр. 59 

КНЦ 

СОО 

 

 

 

СПНО 

Диференцирана представа за ритуалите и атрибутите на Лазаровден и Цветница; свързва 
конкретните празници с основните елементи от протокола на поведение при честването им; има 
знания за различни  символи от празничната среда; проявява интерес и любопитство към празниците 
на друга общност, с други традиции; проявява желание да участва и съпреживява празнични 
поведение и ритуали. 
Обобщена представа за дървото като екосистема – дава храна, убежище, закрила; конкретни 
представи за дървото като дом на различни животни; разбира и обяснява конкретно застрашаващо 
поведение на човека; формирано положително отношение и желание за опазване на дърветата. 
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IV–

30 
Великденски традиции, 

стр. 60 

 

 

 

Добри постъпки, стр. 61 

 

КНЦ 

СОО 

 

 

СОО 

КНЦ 

Свързва конкретния празник с българските традиции и местните обичаи; разбира протокола и 
празничното настроение на празника; съпреживява празника заедно с другите общности и етноси; 
споделя собствен опит и преживявания; проявява родолюбие и позитивно оценъчно отношение към 
традициите. 
Има конкретни представи за проява на уважение, добронамереност и толерантност; познава и 
обяснява добрите постъпки; партнира с учителя и си сътрудничи с връстниците; разбира и 
демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила; демонстрира по-голяма 
независимост и увереност. 

IV–

31 
Земята е нашият дом, стр. 
62 

 

 

 

На излет, стр. 63 
 

 

СПНО 

КНЦ 

 

 

СПНО 

Обобщени представи за взаимовръзката на човека с природата; разбира и обяснява израза „Земята е 
наш дом“; оценява и сравнява с помощта на картини собственото си поведение за опазване на 
природата; осмисля схематични рисунки; формирано екологично отношение и грижа към опазване 
на Земята. 
Знания за природосъобразно поведение сред природата; формулира въпроси и предположения; 
осмисля пиктограмите като синтезирана информация за екологично поведение; формирана 
любознателност и наблюдателност всред природата; обяснява природозащитната дейност на хората и 
грижите за чиста природна среда. 

IV–

32 
Летни промени, стр. 64 

 

 

 

Сезоните, стр. 65 

 

 

СПНО 

 

 

 

СПНО 

Конкретни представи за характерните белези на настъпващото лято; сравнява сезонни промени в 
природата в сравнителен план – пролет и лято; попълване на природен календар; осмисля и рисува 
символи на летните промени; формиране на наблюдателност при откриване на признаци на сезона 
лято. 
Обобщени представи за промените в поведението на някои животни през различните сезони; показва 
в природен календар метеорологично време и сравнява промените в два близки сезона; разграничава 
и класифицира основните характерни признаци на четирите сезона; разбира схематични рисунки; 
демонстрира емоционално отношение към сезоните, като рисува, разказва за тях. 

V–33 24 май, стр. 66 

 

 

 

 

Домът на книгата, стр. 67 

КНЦ 

 

 

 

 

КНЦ 

Свързва конкретния празник и честването със съответни личности – светите братя Кирил и Методий; 
обобщена представа за ролята и значението на знанието в живота на човека; разбира защо буквите са 
важни; участва в подготовка и украса, типична за празника; изразява национална гордост и отдава 
почит към делото на Кирил и Методий; стреми се да подражава на празнични еталони в обществото 
и в детската градина. 
Обобщени представи за библиотека, читалище, книжарница; разбира и обяснява значението на 
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книгата; разказва за любимата си приказка. Споделя мнение и оценка за любими герои; разбира и 
демонстрира необходимото различно поведение в читалнята, библиотеката; изразява интерес и 
потребност от общуване с книжки. 

V–34 Детските усмивки, стр. 68 

 

 

 

От какво се нуждае всяко 

дете, стр. 69 

КНЦ 

СОО 

 

 

КНЦ 

СОО 

СЗС 

Изразява симпатия и толерантност към различните деца; сравнява съществени прилики на децата по 
света; изразява съпричастност и принадлежност към децата по света; разказва и споделя за своите 
чувства и преживявания; проявява емоции и настроение, свързани с различните деца; проявява 
толерантност към  децата по света. 
Познава правата на децата; партнира с възрастните и с децата и си сътрудничи с тях; проявява 
толерантност към децата и възрастните; умее да изразява обич и привързаност; интегрира се чрез 
комуникация и общуване в близка среда; изразява своето право на избор и на инициативи сред 
другите. 

V–35 Откриватели, стр. 70 

 

 

В училище, стр. 71 
 
 
 
 
 

СПНО 

СОО 

 

СОО 

СЗС 

 

ПС 

БДП 

Има обобщени и динамични представи за света, в който живеем; разказва и споделя собствен опит; 
задава въпроси и прави прогнози; проявява творческо въображение; партнира с учителя и 
сътрудничи с връстниците си; демонстрира по-голяма независимост и увереност. 
Има конкретни представи за материалната среда в училище – класна стая, обзавеждане; има 
конкретна представа за учебните пособия и за предназначението им; изразява позитивно отношение 
към учителя и училището; има конкретна представа за социалната роля ученик. 
Спазва правила за поведение и има културни навици при движение в родното място. Детето познава 
и описва забележителности на родното място.Знае начини на предвижване в родното място. 

V–36 Портфолио за 

постиженията на детето 
 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю... 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ 

Мес. 

седм. 
ТЕМА 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

IX–1 Проследяване постиженията на детето 

(портфолио за проследяване 

постиженията на детето) 

 
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

IX–2 Рожден ден, стр. 1 

 

 

Празнична украса, стр. 1 

ИМТ 

ИТ 

 

ИМТ 

Прилага достъпни техники за свободно моделиране в 
пространството (сплескване, разточване, слепване) за пресъздаване 
на познати обекти. Използва допълнителните изразни средства на 
пластичния материал (солено тесто) за пресъздаване на богатство 
от образи и цветове. 
Възпроизвежда по пунктирани прави и криви линии познати 
геометрични фигури и образи, характеризиращи се с пълна 
симетрия. Самостоятелно пресъздава част от декорацията на 
празничната украса и дорисува липсващи елементи (торта). 

X–3 Красиви подаръци, стр. 2 

 

 

 

Мечтая си за..., стр. 2 

ИМТ 

 

 

 

ИТ 

ИМТ 

Разширява представите и уменията си за изграждане на отворена 
декоративна композиция. Развива вариативното и комбинативното 
си мислене чрез ритмична подредба на симетрични декоративни 
елементи (готови шаблони). Разбира предназначението на 
подаръчните опаковки и ги асоциира с възможното съдържание в 
тях чрез подходящи игрови способи.  
Усъвършенства уменията си за пресъздаване на обекти от 
действителността чрез рисуване и оцветяване. Обогатява 
графичните си умения и самостоятелно подбира и съчетава 
цветове и форми. 
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X–4 Горски фотограф, стр. 3 

 

Да украсим снимката, стр. 3 

ИМТ 

 

ИМТ 

ИТ 

Целенасочено овладява графични умения чрез свързване на 
прекъснати линии при изграждане на линеарна рисунка. Формира 
познавателен интерес към разнообразието на животинския свят. 
Прилага умения за създаване на колаж от природни материали и 
хартия. Активно използва различни видове материали и пособия за 
изобразяване чрез печатане и апликиране. 

X–5 Вятърко листи в гората пилей…, стр. 
4 

 

Сладък сън, Мечо!, стр. 4 

ИМТ 

 

 

ИМ 

ИТ 

Демонстрира умения за обемно-пространствено моделиране чрез 
налепване и слепване на отделни части в пластична композиция. 
Изразява лични впечатления при пресъздаване богатството на 
природната среда, като използва средствата на скулптурата.  
Усвоява разнообразни пластични техники (източване, гравиране, 
усукване, преплитане и т.н.) за постигане на художествена 
изразителност. Проявява творчество при изграждане на устойчива 
обемна фигура на животно от цяло парче пластилин. 

X–6 Батут за дъждовни капки, 

стр. 5 

 

 

Кой от капки дъжд се крие?, стр. 5 

ИМТ 

 

 

 

ИТ 

Развива декоративния си усет за ритмично и хармонично цветово 
изграждане на фризови композиции в познати обекти и явления от 
действителността. Успешно помества в собствено рисувателно 
пространство декоративна композиция по зададени изходни 
параметри (недовършени, непрекъснати и пунктирани линии).  
Пресъздава обекти и явления от действителността чрез декодиране 
и оцветяване по дадена легенда, без да излиза от очертанията. 
Проявява устойчиво внимание, наблюдателност и способност за 
ориентиране по цветни кодове. 

X–7 От килера на баба, стр. 6 

 

 

 

Зеленчукова градина, стр. 6 

ИМТ 

 

 

 

ИМТ 

ИТ 

Обогатява възприятията си за познати обекти и пресъздава 
големината, формата и цвета им както в тяхната цялост, така и 
разчленени. Съобразява големината, броя и подредбата на 
апликираните елементи в зависимост от разполагаемото 
пространство. Разпознава характерни особености на обекти и ги 
пресъздава в информиращи знаци (етикет). 
Прилага нетрадиционен способ за създаване на монотипия, като 
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използва богатството от профили на различни природни продукти. 
Използва оптимално формàта на нетипичното изобразително поле 
и подхожда творчески при композиционната подредба на 
отпечатъците.   

XI–8 Спортно състезание, стр. 7 

 

Шампиони, стр. 7 

ИМТ 

 

ИТ 

Ориентира се във визуално-информативна среда. Формира умения 
за създаване на образи от изходни елементи. Възпроизвежда 
прави, криви линии и елементи от знаци чрез игрова дейност.  
Пресъздава обекти и събития от действителността, като оцветява 
по зададени кодове. Диференцира отделни образи и елементи по 
определен признак. 

XI–9 В захарния свят, стр. 8 

 

 

Ароматен цветен дъжд, стр. 8 

ИТ 

 

 

ИТ 

Развива продуктивното си въображение чрез изобразяване на 
фантазни образи в реална среда. Проявява умения за подбор и 
съчетаване на подходящи форми и цветове при наподобяване на 
реални обекти. Усъвършенства уменията си за плоскостно-
декоративно изграждане на фантастични образи.  
Пресъздава впечатленията си от познато художествено 
произведение със  
средствата на декоративно-приложното изкуство. Успешно 
довършва и разгръща декоративните образи при спазване на 
симетрията и ритъма в тях. 

XI–10 Водни обитатели, стр. 9 

 

 

 

В дълбините на нашия дом, 

стр. 9 

ИМТ 

ИТ 

 

 

ИМТ 

Разпознава характерни белези на водни обитатели и ги пресъздава 
чрез смесени изобразителни техники (бои и флумастери). Открива 
познати геометрични фигури в образите на животни, диференцира 
ги и ги използва като формообразуващи. Придобива представа за 
средства, с които се постига художествена изразителност – чрез 
детайлизация и декорация.  
Развива способностите си за пространствено ориентиране чрез 
алтернативни начини на многопластово апликиране. Формира 
познавателен интерес към животинския свят и неговото опазване.   
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XI–11 Покана за театър, 

стр. 10 

 

 

Нетърпелива публика, 

стр. 10 

ИМТ 

 

 

 

ИТ 

Прилага умения за разполагане и съчетаване на различни 
съставните елементи в границите на декоративна композиция. 
Усъвършенства графичните си умения за оцветяване на детайлни 
форми. Развива въображението си и образно-логическото си 
мислене чрез разпознаване на информация, вложена в декорация 
на буквите.   
Притежава най-общи познания за особеностите на човешкото лице 
– овал, части, разполагане и съотношения. Има представа и 
пресъздава възрастовите и индивидуалните особености на членове 
от семейството, близки, приятели. 

XII–12 Приказна рисунка, стр. 11  
 

Омагьосаните птици, стр. 11 

ИМТ 

 

ХВ 

ИТ 

Усъвършенства графичните си умения чрез поетапно изграждане и 
детайлизация. Възпроизвежда многократно повтарящи се образи в 
различни пози. 
Разграничава части от цяло при аналитично възприемане на 
творби на изобразителното изкуство (илюстрации). Подрежда и 
пресъздава в хронологичен ред липсващи главни моменти от 
разказ в картинки, характерните пози и движения на героите в 
него, както и обстановката. 

XII–13 Треска преди Коледа, 

стр. 12 

 

Подаръци ще има за всички, 

стр. 12 

ИМТ 

 

 

ИТ 

Демонстрира графични умения при рисуване на обекти по 
предварително зададени като вид и последователност декоративни 
елементи. Умело използва подходящи цветови съчетания на 
различни изобразителни материали (моливи, пастели, флумастери) 
за предаване на празнично настроение.  
Разкрива характерни визуални особености на предмети и обекти от 
близкото до детето обкръжение. Показва умения за сравняване, 
групиране и класифициране на предмети и обекти по определен 
признак.   

XII–14 Бяла зима снеговита, стр. 13 

 

 

ИМТ 

 

 

Пресъздава в двупланова композиция характерна за сезона 
обстановка и познати образи. Развива творческото си въображение 
чрез използване на нетрадиционни материали и смесени 



15
0 

 

 

Снежинков човек, стр. 13 ИМТ 

ИТ 
изобразителни техники.  
Прилага комбинативен и вариативен подход при изграждане на 
образ. 
Използва прецизно специфични пособия за отпечатване. Формира 
устойчив интерес към изобразителната дейност и увереност в 
собствените си възможности. 

XII–15 Сурва, сурва…, стр. 14 

 

 

Коледни лакомства, стр. 14 

ИТ 

 

 

ИМТ 

Пресъздава обекти от действителността чрез оцветяване. Проявява 
наблюдателност и устойчивост на вниманието – открива 
конкретни цветни образи в цялостна графична композиция. 
Емоционално съпреживява и изразява отношението си към 
националните ценности и традиции. 
Усъвършенства наблюдателността си и графомоторните си 
умения, като диференцира, класифицира и дорисува липсващи 
образи. Самостоятелно подготвя моделирани елементи – плоски 
или обемни, за украса в художествена конструкция (сурвакница). 

I–16 В навечерието на Нова година, 

стр. 15 

 

 

 

Искри над града, стр. 15 

ИМТ 

 

 

 

 

ИМТ 

ИТ 

Разграничава части от цял симетричен образ и се ориентира при 
възпроизвеждането му в мрежа. Прилага позната техника за 
двуслойно апликиране, като комбинира различни по форма, 
големина и цвят елементи. Усъвършенства композиционните си 
умения за подреждане на архитектурни обекти в пространството. 
Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни 
средства. 
Проявява творчество при използването на различни видове 
материали и пособия за изобразяване. 

I–17 Палавници малки, стр. 16  
 

Хайде на пързалки, стр. 16 

ИТ 

 

ИТ 

Умее да изобразява липсващи части на човешки фигури в 
различни пози. Изразява емоционално и оценъчно отношение към 
резултати от собствената си изобразителна дейности и от тази на 
другите. 
Пресъздава лични впечатления и преживявания с различни 
изразни средства. Пресъздава в тематична фигурална композиция 
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обекти и явления от действителността чрез рисуване. 
Усъвършенства уменията си да изобразява характерни пози и 
движения на човешките фигури. 

I–18 Къде зимуват птиците?, стр. 17 

 

 

Къщички под снега, стр. 17 

ИМТ 

ИТ 

 

ИТ 

Обогатява уменията си за възпроизвеждане многообразието на 
обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване. 
Прецизно оцветява, без да излиза от очертанията. Формира 
познавателен интерес и грижовно отношение към животинския 
свят.  
Развива композиционните си умения за подреждане и 
изобразяване на пространството и обектите в него. Разширява 
представите си за промените на времето през различните сезони.  
Разгръща творческото си въображение. 

I–19 Какво се крие зад оградата?, стр. 18 

 

Сръчковци, стр. 18 

ИТ 

 

 

ИМТ 

ИТ 

Проявява познавателни, изобразителни и творчески способности, 
като създава картина от изходни елементи. Умее да изразява 
собствени идеи в света на формите и цветовете, като решава 
индивидуална изобразителна задача. 
Използва подходящи пластични и природни материали и техники 
за художествено конструиране и моделиране на обемни образи. 
Придава характерни детайли и особености на обектите и средата. 
Планира последователността на действията си в контекста на 
екипната задача. 

II–20 Разходка в зоопарк, стр.19 

 

Грижи за горските животни, стр.19 

ИМТ 

 

ХВ 

ИТ 

Целенасочено овладява графични умения и детайлизация при 
подготовка на ръката за писане. Активно се включва в 
познавателна изобразителна дейност като подготовка за училище.  
Диференцира образи на познати животни в конкретна среда. 
Изпълнява изобразителна задача по впечатление от творба на 
изобразителното изкуство (илюстрация). 

II–21 Разходка из града, стр. 20 

 

ИМТ 

 

Самостоятелно се ориентира във визуално-информативна среда. 
Успешно възпроизвежда знаци в изобразена действителност и ги 
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В търговския център, стр. 20 ИТ съпоставя по форма и по принадлежност.  
Интерпретира конкретна тема и пресъздава обекти от визуално-
информативна среда, свързани с нея. Показва усет за разпръснато 
уравновесено композиционно решение. 

II–22 Левски, стр. 21 

 

 

Апостолът в премеждие,  

стр. 21 

 

ХВ 

 

 

ХВ 

ИТ 

Придобива представи за най-общите особености на произведения 
на живописта, графиката и скулптурата. Познава национални 
ценности и традиции за съхраняване и утвърждаване на 
националната идентичност.  
Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. Избира конкретни сюжети и ги 
изобразява, като предава характерните особености на 
персонажите, средата, действието в тях. 

II–23 Баба Марта иде!, стр. 22 

 

 

 

Мартеница за дома, стр. 22 

ХВ 

ИТ 

 

 

ИМТ 

Ориентира се в изобразена действителност и диференцира отделни 
образи. Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от 
художествени творби, свързани с народни обичаи. Проявява 
творчество при пресъздаване на художествения образ.  
Обогатява естетическите си чувства и преживявания чрез 
използване на различни техники за художествено конструиране с 
хартия. Демонстрира комбинаторни умения при подбор и 
съчетаване на цветове и форми. 

III–24 Българските лъвове, стр. 23 

 

 

Това е моята Родина!, стр. 23 

ХВ 

ИМТ 

 

ХВ 

ИТ 

Целенасочено овладява графични умения и детайлизация при 
подготовка на ръката за писане. Разширява представите си за 
произведения на изобразителното изкуство. Запознава се с 
национални символи с цел съхраняване и утвърждаване на 
българската идентичност.  
Диференцира отделни образи и елементи от изобразена 
действителност и ги пресъздава чрез рисуване в колективна 
творба. Проявява творчество и увереност в собствените си 
възможности при работа в екип. 
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III–25 Изненада за мама…, стр. 24 

 

 

Пъстър букет, стр. 24 

 

ИМТ 

 

 

ИМТ 

ИТ 

Изгражда усет за подбор и съчетаване на цветове и форми при 
създаване на двуслойна релефна апликация. Развива 
комбинаторните си умения при пресъздаване на познати образи от 
заобикалящия го свят. Усъвършенства уменията си за планиране в 
познавателна изобразителна дейност.  
Пресъздава богатството на обекти от действителността чрез 
дорисуване и оцветяване. Самостоятелно съчетава различни 
видове изобразителни материали и пособия за постигане на  
художествена изразителност. 

III–26 Цветен килим, стр. 25 

 

Пролетта като настъпи...,  

стр. 25 

ИМТ 

 

ИМТ 

ИТ 

Използва достъпни материали и техники за художествено 
конструиране в равнина чрез способите на апликацията. 
Усъвършенства моторните си умения, като последователно 
промушва хартиени ленти.  
Прилага познати техники на апликиране в обемно-пространствени 
фигури, като използва готови образци с детайлен силует. Планира 
последователността на действията си и използването на различни 
материали и техники при изпълнение на екипна изобразителна 
задача. 

III–27 От раклата на баба – риза,  

стр. 26 

 

Пъстри шевици, стр. 26 

ХВ 

ИМТ 

 

ИМТ 

Обогатява представите си за украсата в творби на народното 
приложно изкуство.  
Възпроизвежда в квадратна мрежа стилизиран образ по аналог от 
декоративен мотив, използван в народното творчество.  
Целенасочено затвърдява графични умения и детайлизация при 
подготовка на ръката за писане. Съхранява и утвърждава 
националната идентичност чрез самостоятелно композиран модел 
на шевица. Развива комбинаторното си мислене. 

III–28 Да превърнем буква Ж в жабка, стр. 
27 

 

Неочаквана среща, стр. 27 

ИМТ 

 

 

ИМТ 

Показва умения за моделиране на растителни и животински образи 
в равнина (релефно). Обогатява познанията си за средствата, с 
които се постига пластична художествена изразителност – 
детайлизация,  гравиране, декорация.  
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ИТ Успешно използва допълнителни свързващи материали и познати 
техники при обемно-пространствено пластично конструиране. 
Планира последователността на действията си за пресъздаване на 
конкретна обстановка самостоятелно или в група. 

IV–29 Цъфналото клонче, стр. 28 

 

 

Туристи, стр. 28 

ИМТ 

ИТ 

 

ИМТ 

Пресъздава реални обекти и явления, като постига цялостно 
цветово изграждане в композицията. Използва изразните 
възможности на цветовете, на различни живописни материали и 
пособия за постигане на определено настроение.  
Самостоятелно се ориентира във визуално-информативна среда и в 
изобразена действителност. Диференцира отделни образи, 
елементи и знаци и ги възпроизвежда в конкретна обстановка. 

IV–30 Греят шарени яйца, стр. 29 

 

 

Кой се излюпва?, стр. 29 

ИМТ 

ИТ 

 

ИМТ 

Самостоятелно подготвя елементи за художествена конструкция, 
като оцветява и апликира. Усъвършенства наблюдателността си и 
изразява лични идеи и преживявания чрез богатство от форми и 
цветове. Проявява творчество и съгласува дейността си при 
решаване на групова изобразителна задача. 
Обогатява естетическите си чувства и преживявания чрез дейности 
за съхраняване и утвърждаване на националните традиции. 
Развива уменията си за създаване на многослойна апликация, като 
използва готови части и допълва композицията с декоративни 
елементи. 

IV–31 Перната мода, стр. 30 

 

 

Пауново око, стр. 30 

ХВ, ИТ 

 

 

ИМТ, ИТ 

Развива творческото си въображение, като подбира и съчетава 
цветове и форми за пресъздаване на многообразието в 
животинския свят. Постига увереност в собствените си 
възможности чрез способите на апликацията и конкретно чрез 
комбиниране на изкъсани елементи. 
Запознава се с различен начин за получаване на симетрични 
образи чрез отпечатване от хартия. Планира последователността 
на действията си при създаване на монотипен отпечатък в 
изпълнение на самостоятелна изобразителна задача. 
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IV–32 Дребни животинки, стр. 31 

 

 

Буболечки, но не като клечки, стр. 31 

 

ИМТ, ИТ 

 

ИТ 

Притежава диференцирани представи за особеностите на реални 
обекти от животинския свят. Умело използва декоративни 
елементи и съчетава цветове при пресъздаване спецификата на 
обектите. Показва композиционни умения за разпръснато 
разполагане и изобразяване в пространството.  
Декорира обемен образ на насекомо от предварително подготвена 
компактна пластична (или готова) форма. Развива творческото си 
въображение и екологичното си отношение в подходяща игрова 
среда чрез употребата на естествени (природни) материали. 

V–33 Загадъчни гости, стр. 32 

 

 

Космическа гара, стр. 32 

ИТ 

 

 

ИТ 

Ориентира се във визуално-информативна среда, като свързва и 
оцветява по зададени кодове. Развива въображението си чрез 
пресъздаване на фантазна обстановка.  
Ориентира се в изобразена действителност и диференцира отделни 
образи и елементи. Обогатява сюжетната композиция с други 
фантазните предмети и обекти. 

V–34 Сладоледено лято, стр. 33 

 

 

 

Детство мое, стр. 33 

 

ИМ, ИТ 

 

 

 

ИТ 

Усъвършенства образно-логическото си мислене чрез ориентиране 
в усложнена, но достъпна визуално-информативна среда. Уверено 
повтаря пунктирани линии в детайлизирани изображения на 
човешки фигури. Изразява емоционално и оценъчно отношение 
към резултатите от собствената си изобразителна дейност и тази 
на другите. 
Прилага познанията си за средствата, с които се постига 
художествена изразителност – детайлизация, декорация, цветови 
съчетания и др. Пресъздава естетическите си чувства и 
преживявания в тематично-фигурална композиция. 

V–35 Пъстър свят, стр. 34 

 

Градът оживява, стр. 34 

 

ИМТ 

ИТ 

ИТ 

Проявява творчество и комбинаторни умения при самостоятелно 
подготвяне на съставни части за изработване на колективна 
художествена конструкция чрез многослойно апликиране.  
Пресъздава обекти и явления от действителността, като апликира и 
дорисува дребни елементи. Планира последователността на 
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действията си и използването на различни материали и техники в 
изпълнение на колективната задача. 

V–36 Портфолио за постиженията на детето  
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю... 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МУЗИКА“ 

 

Мес. 

седм. 
ТЕМА 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

IX–1 Проследяване постиженията 

на детето 
 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

IX–2 Отново заедно, стр. 2 

 

Есенни ята, стр. 2 

 

Възприемане 

 

ЕМИ 

Конкретни представи за вокално пеене. Влиза в ролята на слушател и 
разпознава звученето на мъжки, женски и детски гласове. Слуша с желание 
песни.  
Конкретни представи, свързани с възприемане на „инструментална“ музика 
(„музикална пиеса“). Проследява развитието в програмни музикални 
произведения. Емоционално реагира при слушане на музика.  

X–3 Международен ден на  

музиката, стр. 3 

 

Обичам тези игри, стр. 3 

МИ 

 

 

ЕМИ 

Конкретни представи за равноделни двувременни и тривременни метруми 
и размери 2/4, 3/4 и тривременен неравноделен метрум с размер 7/8. 
Импровизира танцови движения според метрума и характера на музиката. 
Артистично изпълнение.  
Конкретни представи за динамиката в музиката. Реагира двигателно на 
динамични промени (силно–тихо) в музиката. Изразява личното си 
емоционално отношение и предпочитания при изпълнение на музика.               

X–4 Есен, стр. 4 
 

Забавни игри, стр. 4 

Възприемане 

 

МИ     

 

Има конкретни представи, свързани с възприемане на инструментална 
музика. Влиза в ролята на слушател. Проявява предпочитания към 
музикални произведения.  
Конкретни представи за равноделни двувременни и тривременни метруми 
и размери 2/4 и 3/4. Импровизира танцови стъпки и движения на различна 
по характер музика. Импровизира артистично танцови движения.  
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X–5 Красива есен, стр. 5 

 

Оркестър, стр. 5 

Възпроизвежда

не 

 

ЕМИ 

Познава инструменти с неопределена височина на тона. Импровизира 
елементарен съпровод с ДМИ със задача от учителя. Свири с желание на 
детски музикални инструменти.  
Отличава солово от оркестрово изпълнение. Свързва изпълнението на 
музикални инструменти  (с еднакво звукоизвличане) с понятието 
„оркестър“. Слуша с желание изпълнение на познати музикални 
инструменти.  

X–6 Народни будители, стр. 6 

 

 

 

На концерт, стр. 6 

Възпроизвежда

не 

 

 

 

Възприемане 

Конкретни представи за свирене на различни детски ударни музикални 
инструменти. Изпълнява с детски музикални инструменти различни тонови 
трайности. Проявява желание за индивидуално изпълнение.  
Конкретни представи, свързани с възприемане на струнни музикални 
инструменти. Разпознава визуално и темброво музикалния инструмент 
китара. Емоционално реагира при слушане на музика.  

X–7 Обичам да пея, стр. 7 

 

Хайде да танцуваме, стр. 7 

Възпроизвежда

не 

 

МИ 

Има представи за индивидуално и групово изпълнение на песни. Старае се 
да пресъздава изразително характера на песните. Пее с желание.   
Конкретни представи за повтарящи се ритмични движения. Изпълнява 
стъпки и движения, застъпени в хореографията на танца. Обича да танцува.  

XI–8 Режисьори, стр. 8 

 

 

Музикална кутийка, стр. 8 

Възпроизвежда

не 

 

 

Възприемане 

Конкретни  представи за свирене на детски музикални инструменти с 
неопределена височина на тона. Използва елементарен метроритмичен 
съпровод и шумови ефекти за озвучаване на текст. Проявава желание за 
творческа дейност.  
Конкретни представи, свързани с възприемане на инструментална музика. 
Разпознава изпълнение на пиано. Впечатлява се от програмна музика. 

XI–9 Танцът, стр. 9 

 

Слушам музика, стр. 9 

 МИ 

 

Възприемане 

Конкретни представи за равноделни и неравноделни размери. Осъществява 
двигателни импровизации на музика с повече оригиналност и фантазия. 
Танцува с желание.  
Конкретни представи, свързани с възприемане на инструментална музика. 
Изслушва от началото до края подходящи музикални произведения. 
Проявява предпочитания към музикални произведения.  
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XI–10 Семейство, стр. 10 

 

 

Танци на народите, стр. 10 

ЕМИ 

 

 

МИ 

Конкретни представи за мелодия – високи и ниски тонове, и определяне 
посоката на движение на мелодията. Изпълнява мелодия с музикален 
инструмент с определена височина на тона. Изразява предпочитание към 
музикалния инструмент металофон.  
Конкретни представи за равномерен двувременен метрум и размер 2/4. 
Двигателно сравнява еднаквите по размери, но различни по характер танци 
– полка и хоро. Танцува с желание.  

XI–11 Коледни звънчета, стр. 11 

 

Музикална къща, стр. 11 

Възпроизвежда

не 

 

ЕМИ 

Двигателно преживяване на ритмическия рисунък на песента. Забавно и 
увлекателно разучаване на текст и мелодия на песен с кубчета. Пее с 
желание. 
Конкретни представи за солово и оркестрово изпълнение. Прави разлика 
между солово и оркестрово изпълнение. Слуша с желание изпълнения на 
познати музикални инструменти.                                                                                

XII–12 Народна музика, стр. 12 

 

В очакване на Коледа, стр. 
12 

Възприемане 

 

МИ 

Конкретни представи за народния струнен инструмент тамбура. Разпознава 
визуално на основата на сравнение китара от тамбура. Емоционално 
реагира при слушане на музика.  
Конкретни представи за фолклорни празници и обичаи с участие на деца – 
коледуване. Знае смисъла и участва в изпълнение на народния обичай 
коледуване. Проявява желание за участие в народни празници. 

XII–13 Рождество Христово, стр. 13 

 

 

Музикална приказка, стр. 13 

Възпроизвежда

не 

 

 

Възприемане 

Познания за свирене с детски музикални инструменти с неопределена 
височина на тона. Умее да свири в „оркестър“ с детски музикални 
инструменти. Обича да свири с детски музикални инструменти.  
Конкретни представи, свързани с възприемане на инструментална музика. 
Проследява развитието в програмни музикални произведения. 
Емоционално участие в творчески процес.      

XII–14 Музикална приказка за 

коледно тържество 1, стр. 14 

 

Музикална приказка за 

МИ 

 

 

Възпроизвежда

Конкретни представи за равноделни и неравноделни размери. Импровизира 
танцови движения на програмна музика. Импровизира артистично 
движения, съобразявайки се с образа, който пресъздава. 
Конкретни представи за свирене с детски музикални инструменти. 
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коледно тържество 2, стр. 14 не Пресъздава с подходяща музика настроението в зимни картини чрез ДМИ. 
Увлича се в творческата работа.                                                                                 

XII–15 Музикална приказка –

„Снежанка и седемте 

джуджета“, стр. 15 

Сурвакари, стр. 15 

Възпроизвежда

не 

 

МИ 

Конкретни представи за изпълнителска дейност. Пресъздава характера на 
музикалната приказка при екипно изпълнение. Проявява желание за 
сценично изпълнение.                
Конкретни представи за фолклорни празници и обичаи – сурвакане. 
Диференциране на двата народни обичая – коледуване и сурвакане. 
Проявява интерес и желание за участие. 

I–16 Да пеем зимни песни, стр. 16 

 

Народна музика по  

Нова година, стр. 16 

Възпроизвежда

не 

 

ЕМИ 

Има представи за индивидуално и групово изпълнение на песни. Старае се 
да продължи песента бързо и интонационно точно. Проявява свой вкус към 
подбора на песни.  
Конкретни представи за певчески гласове – детски, женски и мъжки. 
Разпознава певчески гласове при солово и хорово изпълнение. Слуша с 
желание вокални изпълнения.                                                                                     

I–17 Балет, стр. 17 

 

Вълшебният балет, стр. 17 

Възприемане 

 

Възприемане 

Има конкретни представи, свързани с възприемане на музикално-сценично 
изкуство – балет. Проследява музикалните образи в балета. Емоционално 
реагира при слушане на музика.   
Конкретни представи, свързани с балет. Разпознава валса в конкретни 
танци от балета „Лешникотрошачката“ от Чайковски. Емоционално 
реагира при слушане на музика.   

I–18 Музиканти, стр. 18 

 

 

Народни песни, стр. 18 

ЕМИ 

 

 

Възпроизвежда

не 

Конкретни представи за сила (динамика) и бързина (темпо) в музиката. 
Реагира на динамични и темпови промени на непозната музика. Оформя 
самочувствие от добре свършената работа.  
Конкретни представи за „хороводни“ песни. Изпълнява метроритъм на 
„хороводни“ песни. Проявява интерес към българския фолклор.                           

I–19 Народен танц – „Дамяно 

моме 1“, стр.19 

Народен танц – „Дамяно 

МИ 

 

Възпроизвежда

Конкретни представи за право хоро. Разучава и спазва хореографията при 
изпълнение на народен танц. Включва се с желание в народни танци.                  
Има знания за свирене с детски народни музикални инструменти. Умее да 
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моме 2“, стр.19 не свири в „оркестър“ от детски музикални инструменти. Мотивация за 
участие в екип според своите интереси и възможности.  

II–20 На концерт, стр.20 

 

 

Обичам да пея, стр.20 

Възприемане 

 

 

Възпроизвежда

не 

Има общи представи за струнни музикални инструменти. Разпознава 
визуално музикалните инструменти тамбура и китара. Проявява интерес 
към музикалните инструменти и начина им на звукоизвличане.  
Конкретни представи за изразително изпълнение на песни. Пресъздава 
съдържанието на песента в своето изпълнение. Пее с желание и има 
репертоар от песни с любима тематика.     

II–21 Музиката започва в 

човешкия организъм, стр. 21 

Моята страна, стр. 21 

МИ 

 

ЕМИ 

Осъзнава, че човешкото тяло и неговите части са източник на музика. 
Отразява ритъма, използвайки своето тяло като музикален инструмент. 
Мотивация за повече знания по музика. 
Има конкретни представи, свързани с възприемане на вокална музика. 
Разпознава детски и мъжки гласове, както и солово и хорово изпълнение. 
Емоционално реагира при слушане на музика. 

II–22 Кукерски игри, стр. 22 

 

 

В очакване на Баба Марта,  
стр. 22 

МИ 

 

 

МИ 

Има изградени представи за празника Кукеровден. Знае смисъла и участва 
в изпълнение на народния обичай „Кукери“. Проявява интерес към 
празника и готовност за включване в българския обичай. 
Обогатяване на представите за българските народни танци – хоро и 
ръченица. 
Изразява  ритмите на хоро и ръченица с моделиране на предмети. Иска да 
участва в народни празници.                                                                                       

II–23 Деца рисуват музика, стр. 23 

 

България е моята родина,  

стр. 23 

Възприемане 

 

Възпроизвежда

не 

Има представи, свързани с възприемане на програмна музика. Проследява 
образа в програмното музикално произведение. Вълнува се като слушател.             
Има представи за изпълнителска дейност – пеене и свирене. Старае се в 
изпълнението да пресъздаде характера на музиката. Чувства се щастлив в 
ролята на изпълнител.                                                                                       

III–24 Баба Марта бързала,  

мартенички вързала, стр. 24 

Възпроизвежда

не 

Конкретни представи за свирене с детски музикални инструменти с 
неопределена височина на тона. Изпълнява по схема (нагледно) различни 
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Подарък за мама, стр. 24 
 

 

Възприемане 

по продължителност звуци. Изпитва радост при свирене в екип от деца.   
Елементарни  представи за възприемане на вокална музика. Изслушва от 
начало до край песни. Проявява чувства при възприемане на песен за мама.       

III–25 Слушам музика, стр. 25 
 

 

 

Музикална кутия, стр. 25 

 ЕМИ 

 

 

 

Възприемане 

Конкретни представи, свързани с възприемане на програмна музика. 
Свързва заглавието на произведението с едно от две предложени учени 
произведения; назовава  заглавието на пиесата по схематично представяне 
на мелодичната линия. Проявява предпочитания към музикални 
произведения.  
Конкретни представи, свързани с възприемане на програмна музика. 
Свързва заглавието на пиесата с едно от три познати музикални 
произведения. Проявява предпочитания към музикални произведения.                

III–26 На село, стр. 26  

 

 

Музика за приказка..., стр. 
26 

МИ 

 

 

Възприемане 

Има натрупани слухови и двигателни представи за музика в равноделен 
размер.Отразява метрума с пляскане на ръце и подходящи движения. 
Изпитва радостни чувства от участието в двигателни импровизации на 
животни на жизнерадостна музика.  
Има познания за възприемане на програмна инструментална музика. 
Разсъждава върху програмната музика. Обича да слуша музика, за която 
предварително чрез приказка е възприето съдържанието. 

III–27 Да посрещнем пролетта с 

танц, стр. 27 

Пролетни изненади, стр. 27 

МИ 

 

ЕМИ 

Конкретни представи за тривременен метрум 3/4 – валс. Импровизира 
танцови стъпки и движения на валсова музика. С желание танцува валс.  
Конкретни представи за бързина в музиката – бързо, умерено и бавно 
темпо. Определя бързината (темпото) на непознато произведение и свързва 
темпото с характера на музиката. Реагира емоционално на промените в 
темпото и динамиката.  

III–28 Пролетни песни, стр. 28 

 

Лазаруване, стр. 28 

Възпроизвежда

не 

 

МИ 

Конкретни представи за художествено изпълнение на песните. Пресъздава 
характера на песента при солово и групово изпълнение. Подбира песни за 
изпълнение. 
Има представа за фолклорния празник Лазаровден. Знае  смисъла и участва 
в изпълнение на народния обичай „Лазаруване“. Проявява желание за 
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участие в народни празници. 

IV–29 Музиката на цветята, стр. 29 

 

 

Децата и Великден, стр. 29 

Възприемане 

 

 

МИ 

Има най-общи представи за инструментална музика. Активира  
въображението си при възприемане на музика, посветена на цветя. Изпитва 
радостни чувства от красотата на цветята и от музиката, посветена на тях. 
Конкретни представи за „обичая с яйца“. Импровизира елементарен 
съпровод с дървени яйца по собствен замисъл. Проявява желание за 
участие във великденския празник. 

IV–30 Карнавал на животните, 

стр. 30 
 

Цветята танцуват, стр. 30 

ЕМИ 

 

МИ 

Свързва музикалното произведение със съответното заглавие. Реагира на 
темпови и динамични промени в музиката. Преживява бързината като 
израз на съдържание в музиката.  
Конкретни представи за равноделни двувременни и тривременни метруми 
и размери. Импровизира движения на танцова музика. Импровизира 
артистично танцови движения. 

IV–31 Аз съм композитор, стр. 31 

 

В зоологическата градина,  

стр. 31 

Възпроизвежда

не 

ЕМИ 

Конкретни представи за индивидуална творческа работа по музика. 
Импровизира кратка мелодия по определен текст. Чувства се удовлетворен 
от творческата работа.   
Има представи за бързина и сила в музиката. Свързва бързината и 
динамиката с характера на музиката. Изразява личното си емоционално 
отношение при ритмични творчески опити.  

IV–32 Музикални езера, стр. 32 

 

 

 

Пролетна картина, стр. 32 

Възпроизвежда

не 

 

 

Възприемане 

Конкретни представи за музикални пиеси и танци. Разпознава познати 
музикални произведения, музикални инструменти и импровизира танцови 
стъпки на различна по характер музика. Изразява личното си емоционално 
отношение и предпочитания при изпълнение на музика.  
Има натрупани знания за вокална и инструментална музика. Разпознава 
певчески гласове и звуковете на детски музикални инструменти. Радва се, 
когато чуе весела вокална или инструментална музика.  
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V–33 Морето – любимо и 

непознато, стр. 33 

 

Давам ти думата, стр. 33 

Възприемане 

 

 

Възпроизвежда

не 

Има елементарни представи за морето и морското дъно. Влиза в роля на 
слушател и натрупва информация по темата от различни източници. 
Емоционално реагира при слушане на програмна и филмова музика. 
Конкретни представи за изпълнителска дейност. Представя учени песни и 
танци, влагайки емоция в изпълнението им. Проявява желание за 
индивидуално изпълнение. 

V–34 Скоро ще сме в първи клас, 

стр. 34 

 

Обичам да танцувам, дори 

да лудувам, стр. 34 

Възприемане 

 

 

МИ 

Конкретни представи, свързани с възприемане на инструментална музика. 
Разпознава произведения от програмата за слушане на музика. Проявява 
предпочитания към музикални произведения. 
Елементарни познания за метроритмичните особености на танци от наши и 
други националности. Разпознава право хоро, полка, валс, африкански и 
съвременни ритми. Обича танцови предизвикателства. 

V–35 Празнична маршировка,  

стр. 35 

 

Сбогом, детска градина,  

стр. 35 

Възприемане 

 

 

Възприемане 

Конкретни представи за официалния празник на българската просвета и 
култура и на славянската писменост. Импровизира стъпки на маршова 
музика. Проявява желание за участие в официални празници.      
Конкретни представи за възприемане на музика от познати музикални 
инструменти. Разпознава учени музикални инструменти. Харесва игри с 
музикални инструменти.  

V–36 Проследяване 

постиженията на децата 
 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю... 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ“ 

Мес. 

седм

. 
ТЕМА 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

IX–1 Проследяване постиженията 

на детето  

Вятърна въртележка 

Спомени от лятото, стр. 1 

 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

IX–2 Отново заедно  

Задружен екипаж, стр. 2 
ОМСС  

ГИ  

 

 

Ориентира се в технологичната последователност за изработване на изделие след 
словесни указания и графично; утвърждава умение за очертаване на кръг по шаблон; 
усъвършенства умение за рязане на хартия с ножица по вътрешен контур. Припомня 
правила за общуване с връстници и по-възрастни; обяснява правила за поддържане на 
ред и чистота в детската градина.  

X–3 Пликче за отпадъци  

Ред и чистота, стр. 3 

 

ГИ Има представа за хигиена на работното място; разбира зависимости и прави изводи; 
предлага идеи за спазването ѝ. Групира вещи по определен признак; посочва мястото на 
своите вещи у дома; аргументирано оценява взето решение и обяснява някои от 
правилата за поддържане на ред и чистота у дома и в детската градина; демонстрира в 
практико-приложна дейност умения за подреждане на части от облеклото в личното 
шкафче в групата. 

X–4 Природен календар. Какво е 

времето днес?, стр. 4 
КМ 

ОМСС 

ГИ 

Обследва обект в няколко взаимно свързани аспекта; разбира отношението „цяло – 
части“; следва словесно обяснение за пресъздаване на технологичния процес; 
демонстрира умение за рязане, прегъване, фалцоване; предлага, представя и обяснява 
идея или решение при изработване на модел, изпитва удовлетворение в процеса на 
решаване на интелектуална задача. 
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X–5 Природна картинка  

Сезонна премяна, стр. 5 
ОМСС 

ГИ 

 

Описва характерни за годишните сезони признаци; планира предстояща конструктивна 
дейност, като прави избор на любим сезон; определя конструктивни особености на 
изделие по свой избор; реже, прегъва и лепи елементи от хартия по образец. Сътрудничи 
с другите при работа по общ замисъл; оценява резултата от екипната дейност; споделя 
впечатления за сезонните промени в природата. 

X–6 Слънце  

Възли върху обръч, стр. 6 
ОМСС 

ГИ 
Овладява нов способ за изработване на изделие от текстил; усъвършенства умения за 
преплитане на текстилна нишка върху кръгла основа; изгражда умение за цветово 
съчетание на изделие; прави избор и самостоятелно довършва изделието чрез трансфер 
на вече усвоени знания и умения при работа с хартия. 

X–7 Къща 

На село, стр. 7 

 

ОМСС 

ГИ 
Следва указанията за технологията за изработване макет на сграда по образец или 
графично; проявява инициативност за пресъздаване на обекти от действителността чрез 
участие в общ за групата проект; има представи за професии, свързани със 
строителството. 

XI–8 Пътни знаци  

Кръстовище, стр. 8 
КМ 

 

 

 

(ПС) 

 

(ПКПП) 

БДП 

Описва конструктивни особености на различни пътни знаци и маркировка, като 
използва собствен опит; реже, прегъва и лепи елементи от хартия за получаване на 
изделие; оценява по собствени критерии модели и изделия по зададени от учителя 
критерии за качество и ги включва в игрови дейности. 
Затвърдява знания и умения за спазване на правилата за улично движение. 
Спазва правила на поведение и има културни навици при движение в родното място. 
Детето да познава и описва забележителности на родното място.  Знае начини на 
придвижване по булевард, пресичане, преминаване под подлез или надлез. 
Знае как да регулира поведението, съобразно знаците. Познава пътни знаци за 
велосипедисти. 
Познава основните обществени правила и норми за пресичане на кръстовище. Познава 
сигнали подавани от регулировчик – забранено, разрешено преминаването. Осъзнава 
опасността от неправилни действия при пресичане на кръстовище.   
Изразява готовност за спазване на правила за придвижване. 
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XI–9 Тайнствената кула  

Омагьосаният замък, стр. 9 
ОМСС 

ГИ 
Проследява графично изображение на технолгичния алгоритъм за сглобяване на макета; 
реже, огъва и лепи хартия по права и крива контурна линия; спазва хигиенни изисквания 
и техника за безопасна работа с инструмент. Оценява качеството на изделие – свое или 
на връстници; с желание участва в екипен проект; проявява творчество при 
драматизиране на приказка, измислена от него или от връстник. 

XI–

10 
Линейка  

Бърза помощ, стр. 10 
ОМСС 

ГИ 
Възпроизвежда в определена последователност демонстрирани от учителя действия от 
етапите на технологичния процес за пресъздаване на превозно средство; натрупва 
представи за отговорната роля и личностните качества на хората, работещи в 
здравеопазването; прави адекватна преценка на своето изделие и тези на други деца. 
Участва с желание в екипен проект; предоставя собственоръчно изработен модел за игра 
и участва в нея, като приема роля. 

XI–

11 
Кораб  

Пристанище, стр. 11 
ОМСС 

ГИ 
Идентифицира пътни превозни средства; групира предмети по определен признак: по 
вода; овладява понятия, свързани с конструктивната характеристика на кораб, и ги 
включва в активния си речник; затвърдява умения за моделиране с хартия по шаблон 
чрез рязане, прегъване, лепене; изразява желание за участие в екипен проект 
„Пристанище“. Изработва идеен проект на превозно средство във водата по свой 
замисъл. 

XII–

12 
Поздравителна картичка  

Пощенски плик, стр. 12 

 

 

КМ 

ОМСС 
Реже хартия и картон, като използва шаблон; изработва усложнено композиционно 
изграждане на образец; прегъва последователно неколкократно хартия и картон по 
словесно и графично описание; открива и назовава зависимостта между функция, образ 
и конструкция; изразява уважение към близки.  
Преживява емоционално подготовката за празника. 

XII–

13 
Вълшебства от хартия  

Празнична украса, стр. 13 
ОМСС 

ГИ 
Мотивирано предлага избор на конструктивно изделие; самостоятелно или с помощ 
следва графично изображение на технологията за изработването му; допълва или 
променя някои елементи в конструкцията според предпочитанията си; съединява 
подвижно или неподвижно материали чрез лепене и завръзване; проявява желание, 
въображение, вариативно мислене и естетически усет при изпълнение на проект за 
организиране на празнична среда. 
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XII–

14 
Красиви салфетки  

Празнична трапеза, стр. 14 
ОМСС 

ГИ 
Прегъва многократно листов материал до получаване на желана обемна форма; комбинира 
по определен начин елементи от конструкцията; актуализира знания за подреждане на 
маса; знае мястото на приборите и съдовете на масата за хранене; сътрудничи с другите 
при работа по общ замисъл; изпитва удовлетвореност от свършена работа; знае и обяснява 
правила за култура и хигиена на работното място. 

XII–

15 
Малечко–Палечко  

Как измерваме, стр. 15 
ОМСС 

КМ 
Реже с ножица хартия и картон по крива линия; овладява способ за подвижно свързване 
на елементи; проявява самоконтрол при работа; оценява в практическа игрова дейност 
своето изделие и осмисля зависимостта „качество на дейността – качество на резултата“. 
Обогатява представи и знания за начини за измерване на дължини и разстояния. 
Ориентира се в измерване на разстояние с мерна единица с определена дължина. 

I–16 Животни от далече 

Зоопарк, стр. 16 
КМ 

ОМСС 

ГИ 

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности; 
затвърдява умения за работа с хартия – посочва линии върху шаблона, по който се реже 
или прегъва; реже хартия и картон, като използва шаблон; изработва обемно изделие, 
като следва указания по образец. 
Сътрудничи с желание с другите при работа по общ замисъл; открива вариативно 
решение за приложение на готовите изделия в игрови и практически дейности. 

I–17 Динозаври  

Джурасик парк, стр. 17 
ОМСС 

ГИ 

 

Разширява знания за изчезнали праисторически животни; описва конструктивни 
особености; демонстрира умения за рязане на хартия с ножица; оценява по собствени 
критерии модели и изделия; приема сътрудничество и включва другите в екипен проект 
„Джурасик парк“. 

I–18 Джобче с топче  

Състезание, стр. 18 
ОМСС Затвърдява умения за работа с хартия по техниката „оригами“; проследява с нагледна 

основа (технологично табло) етапите на прегъване и определя значението на спазване 
последователността им; прегъва нeколкократно хартия, като групира няколко движения 
в едно действие за получаване на забавна играчка. Участва с желание в състезание с 
връстници; осмисля зависимостта между качеството на изделието и неговото 
приложение. 
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I–19 Часовник  

Дневен режим, стр.19 
Техника 

ОМСС 

КМ 

 

Обяснява ролята му за спазване на дневния режим на бъдещия първокласник. Ориентира 
се в конструкцията – определя конструктивните елементи на механичния часовник. 
Усъвършенства умение за рязане на хартия, за подвижно и неподвижно свързване на 
елементите в конструкцията на изделието; проявява устойчиво емоционално отношение 
към оценката на свои връстници за постигнати резултати и изразява своето мнение за 
постиженията на другите. 

II–20 Отгледай цветето  

Чичко Тревичко, стр.20 
КМ 

ГИ 

 

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности; 
осмисля по игров път връзки и закономерности в природната среда; обобщава представи 
и знания за условията на живот за растенията; утвърждава умения за определяне и 
спазване правила на играта; проявява интерес и желание за засяване и отглеждане на 
свое растение. 

II–21 Зайче в клетка  

Зоокът в детската градина, 

стр. 21 

ОМСС 

ГИ 
Анализира конструктивен модел и обяснява конструктивните му елементи; познава и 
назовава материали и инструменти за изработване на детска играчка; разпознава 
технологична последователност по графично изображение. Назовава домашни любимци 
и посочва конкретни действия за обгрижването им; има представа за функцията и 
обитателите в зоологическа градина; изразява желание за организиране и полагане на 
грижи за домашни любимци в зоокът в групата или детската градина. 

II–22 Автобус  

Автогара, стр. 22 
ОМСС 

ГИ 

 

 

 

(ПКПП) 

БДП 

Разпознава, назовава  и обяснява предназначението на различни превозни средства по 
суша; установява пространствено-конструктивни връзки и зависимости между реални 
превозни средства и конструирани техни макети; моделира изделие от хартия по 
шаблон, като реже, прегъва и лепи; обогатява представите за правила за безопасност и 
култура на пътуване в обществен транспорт; включва се с желание и инициативност в 
екипен проект „Автогара“. 
Демонстрира адекватно културно и социално присъствие на спирката и в автобуса. 
Притежава културни и социални навици за лична и колективна безопасност, когато 
пътува в автобус 

II–23 Мартеници  

Изложба, стр. 23 

 

ОМСС 

ГИ 
Усвоява способ за технологична последователност за изработване на определен вид 
мартеница с помощта на възрастен, като ползва нагледна опора; обработва текстилни 
материали – прежда – чрез преплитане и завързване или чрез усукване, навиване и 
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завързване; спазва указания за безопасна работа; изразява оценъчно отношение към 
изработени от връстници изделия по определени критерии; участва с желание в 
организирането на изложба в детската градина.   

III–

24 
Картичка  

Цвете за мама, стр. 24 

 

 

КМ 

ОМСС 

ГИ 

Обогатява личен опит за изработване и поднасяне на подарък на любим човек; осмисля 
връзката „празник – подарък – поздрав“; очертава по шаблон; реже хартия по крива 
линия; сглобява елементи чрез лепене; овладява нов способ за получаване на 
симетрично разположение, като прегъва по ос лист хартия, очертава линия и реже по 
нея; самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни материали и 
инструменти. Оценява качество на изделия по определени критерии. 

III–

25 
Ракета  

По-високо, по-далече, стр. 25 
КМ 

Техника 

ОМСС  

ГИ 

Затвърдява умения за оформяне на обемна фигура от листов материал по техниката 
„оригами“, като се ръководи по словесни и графични указания; работи точно и 
прецизно. 
Изразява желание да се приобщи към семейството на космонавтите и се включва в 
игрови действия; оразмерява изминатото разстояние на своята ракета с крачки. 

III–

26 
Лунна станция  

Космическа разходка, стр. 26 
ОМСС 

ГИ 
Реже, огъва и лепи хартия за оформяне на обемен обект от хартия. 
Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности. 
Пресъздава фантастични образи от космическото пространство словесно или графично и 
разказва измислена история за космическо приключение. 

III–

27 
Пчеличка  

Пчелен кошер, стр. 27 
КМ 

ОМСС 

ГИ 

Диференцира представи за ръчно обработване и съединяване на материали чрез 
очертаване, рязане, налагане, лепене, завързване. Формира представа за поведението на 
хората и техния труд за отглеждане на пчелни семейства; изпълнява елементарни 
опитни действия за установяване качествата на продукт – мед; описва ползата и 
значението на консумацията му за здравето; участва в екипен проект „Пчелен кошер“ и 
пресъздава динамиката в движенията на пчелите в танц. 

III–

28 
Състезателна кола  

Рали, стр. 28 
КМ 

ОМСС 

ГИ 

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности; 
реже, прегъва и лепи хартия и картон по словесни указания и графично, като използва 
шаблон; участва в екипен проект „Състезателна писта“ и сътрудничи с другите при 
работа по общ игрови замисъл „Рали“; припомня правила за безопасна работа и хигиена 



17
1 

 

 

на работното място.  

IV–

29 
Кукла на конци  

Лисица и врана, стр. 29 
ОМСС 

КМ 

ГИ 

 

Планира предстояща конструктивна дейност; уточнява познавателен опит за видове 
материали и конкретни способи за ръчна обработка; разширява представите си за 
морфологичните характеристики на познато животно, което съотнася към определен 
клас; усъвършенства умения за рязане на хартия, лепене, усукване на нишка, 
промушване, завързване; съпреживява на куклен герой; откликва на молба за помощ. 

IV–

30 
Кошничка за яйца  

Великден, стр. 30 
КМ 

ОМСС  

ГИ 

Самостоятелно изработва изделие по образец; довършва по свой замисъл украсата на 
кошничката за яйца. Боядисва яйца с различна техника; изразява положително оценъчно 
отношение към качествата на продукта от дейността; разказва за традицията, свързана с 
великденския празник; съпреживява празничното настроение; приобщава се към 
национални културни традиции. 

IV–

31 
Послушната връвчица, стр. 31 ОМСС 

ГИ 
Конкретни представи за структурни и функционални признаци на елементи от 
облеклото, характеризиращи тяхното предназначение; мотивирано представя 
последователност на трудови действия, свързани със самообслужването (обуване и 
събуване на обувките); сравнява способи за съединяване на елементи в конструкцията; 
овладява способ за свързване на елементи чрез промушване и завързване с 
допълнителен елемент; ориентира се в триизмерно пространство и в схематично 
изображение.  

IV–

32 
Украшение за хладилник  

За какво ни служи 

хладилникът, стр. 32 

ОМСС 

Техника 

ГИ 

Има представа за предназначението на хладилника като домашен електроуред и 
правилата за практическото му и безопасно използване у дома; изразява 
удовлетвореност и реализира идея за изработване на украса за хладилник по устни и 
графични указания; демонстрира умения за очертаване по шаблон, рязане на хартия с 
ножица по крива линия; експериментира и установява ролята на магнита като способ за 
закрепване на предмети върху метални повърхности. 
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V–33 Мобилен телефон  

Какво може телефонът?,  

стр. 33 
 

ОМСС 

Т 

 

Разпознава и класифицира средства за информация и комуникация; обогатява 
познавателен опит във връзка с предназначение и конструктивни елементи на телефона. 
Проследява и се ориентира в етапите на технологичния процес, изобразен в графичен 
модел; реже хартия и картон с ножица, фалцова и събира разгъвка до обемно тяло чрез 
неподвижно свързване – лепене. Участва с желание в практико-приложна дейност, 
свързана с многофункционалността на мобилния телефон. Уточнява и актуализира 
знания за култура на общуване при водене на разговор по телефона. 

V–34 Лодки  

Коя ще потъне последна,  

стр. 34 

КМ 

ОМСС 
Има представа за хартията като технологичен материал и назовава някои познати 
видове; експериментира чрез елементарни опити за установяване на някои физични и 
механични качества (хигроскопичност – водопоглъщане) на някои от тях; 
аргументирано изказва мнение за използване на това качество в бита на хората; прегъва 
последователно хартия и картон; следва по образци етапи в дейността; работи 
старателно и прецизно.  

V–35 Цветя и пеперуди 

Висяща украса, стр. 35 
КМ 

ОМСС 

ГИ 

Класифицира изображения по определен признак; подбира и използва хартия, картон, 
текстил и дървесина в зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел 
прилага рязане, залепване, завързване; развива комбинаторни умения; предлага 
варианти за съчетаване в общ екипен проект на готовите изделия; с желание участва в 
изработване на украса по повод предстоящ празник. 

V–36 На учителя – с любов  

Ветрило на спомените, стр. 36 

 

ОМСС 

ГИ 
Изгражда представа за предстоящата си роля в обществото – ученик; актуализира знания 
и опит за практическа работа с познати материали; проявява старание, творческа 
инициатива и самоконтрол при създаване на предмет за спомен; сътрудничи с желание 
за реализиране на общ проект. 

 

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю... 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА“ 

Мес. 

седм

. 
ТЕМА 

ОБРАЗ. 

ЯДРО 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

IX–1 Начални данни 

Проследяване 

постиженията на децата 

 УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
Тест „Бягане на 40 м“ (сек) 
Тест „Хвърляне плътна топка 1 кг с две ръце над глава“ (см) 
Тест „Седеж от тилен лег, за 30 сек“ (бр.) 

IX–2 Проследяване 

постиженията на децата 

 

 УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
Тест „Максимален брой клякания за 20 сек“ (бр.). Тест „Хвърляне на малка плътна топка във 
вертикална цел“ (бр.). Тест „Скок дължина от място с два крака“ (см) 

X–3 Ходене с престрояване 

 

 

Игри с ходене и бягане 

 

 

Лазене с провиране 

 

ЕПДД 

 

 

ИДД 

 

 

ЕПДД 

Има представа от придвижване в строй, като спазва изискване за темп и разстояние. Ходи в 
колона по един с престрояване по двама, като второто дете минава отляво на първото. Ходи и 
бяга в разпръснат строй. Има позитивно отношение към общите двигателни действия. 
Усъвършенства двигателните си умения в игрови ситуации. Ходи и бяга в разпръснат строй. 
Ориентира се в пространството и реагира точно на подадени команди за начало и край на 
движението. Игри: „Гоненица“, „Светофари“, „Смени посоката“, „Всеки в своята къщичка“. 
Има представа за лазене с торбичка на гърба и провиране под въже на височина 0,5 м. Ходи в 
колона по един с престрояване по двама. Реагира бързо и точно на подадени команди. Стреми 
към правилно изпълнение на двигателните действия. 
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X–4 Бягане по двама 

 

 

Игри с бягане и хвърляне 

на топка 

 

Лазене с провиране 

ЕПДД 

 

 

ИДД 

 

 

ЕПДД 

 

  

Има представа за бягане по двама. Търкаля топка с диаметър 20 см с друго дете на разстояние 
3 м едно от друго.  Ходи в колона по един с престрояване по двама. Проявява самоконтрол и 
изпитва емоционална удовлетвореност при правилното изпълнение на двигателната дейност. 
Владее набор от подвижни игри за усъвършенстване техниката на естествените движения и 
комплексно развитие на двигателните способности. Разбира значението на честната игра. 
Игри: „Смени посоката“, „Намери своята къща“, „Кой хвърля по далече“. 
Има представа за лазене от коленна опора в права посока с провиране чрез изтегляне под въже 
на височина 40 см. Хвърля топка зад разчертана линия (разстояние 5 – 7 м). Проявява 
самоконтрол и изпитва емоционална удовлетвореност при правилното изпълнение на 
двигателната дейност. 

X–5 Игри с лазене и подскоци 

 

Подскоци на един крак с 

придвижване 

Ходене с престрояване от 

редица в колона и 

обратно 

ИДД 

 

ЕПДД 

 

ЕПДД 

  

Затвърдява лазене с провиране и подскоци с придвижване. Развива двигателното качество 
сила. Игри: „Щафета с провиране“, „Поща“, „Намери своята къщичка“. 
Има представа за подскачане на един крак с придвижване напред. Затвърдява бягане по двама 
със смяна на посоката. Хвърля топка зад разчертана линия. 
Ориентира се в пространството в основните посоки – напред, назад, наляво, надясно. Има 
представа за ходене в колона с престрояване по двама и по четирима. Бяга с партньор (по 
двойки) със смяна на посоката и темпа. Старае се за прецизно изпълнение на двигателните 
действия. 

X–6 Хвърляне в 

хоризонтална цел 

 

Хвърляне на топка зад 

разчертана линия 

Усъвършенстване на 

двигателни умения 

ЕПДД 

 

ФД 

 

ЕПДД 

 

Има представа за хвърляне на торбичка в хоризонтална цел с диаметър 30 см на отстояние 1,5 
– 2 м. Лази с провиране под въже. Бяга в права посока за бързина. 
Има представа за хвърляне на топка зад разчертана линия (разстояние 5 – 7 м). Скача от място 
с два крака на височина 15 – 20 см. Затвърдява бягане по двама. 
Използва естествено приложните движения за комплексно развитие на двигателните качества. 
Подскоци с един и два крака с придвижване. Хвърляне на топка зад разчертана линия. Бягане 
в коридор с широчина 1 м. Изпитва емоционална удовлетвореност при правилното 
изпълнение на двигателната дейност. 
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X–7 Игри с ходене и бягане 

 

Ходене през препятствия 

 

 

Катерене 

ИДД 

 

ЕПДД 

      

 

ЕПДД 

 

Участва в подвижни игри с ходене, бягане и ориентиране в пространството. Игри: „Всеки в 
своята група“, „Гоненица“, „Кажи своето име“. 
Има представа за ходене през препятствия с височина до 25 см. Ходи със задържане на един 
крак до 2 сек и смяна на посоката по даден сигнал. Бяга със спиране по сигнал и изпълнение 
на различни естествено приложни движения. 
Има представа за катерене по гимнастическа стена с кръстосана координация. Подскача с два 
крака с придвижване в разпръснат строй.  Изпълнява комбинации от различни видове бягане с 
други естествено приложни движения. Проявява стремеж към постижения и себедоказване. 

XI–8 Подаване и ловене на 

топка 

 

Бягане през препятствия 

 

 

Занимателни игри 

ЕПДД 

 

ЕПДД 

 

 

ИДД 

Има представа за подаване на топка с една ръка и ловене с две ръце. Катери се по 
гимнастическа стена с кръстосана координация. Лази в комбинация с провиране. 
Има представа за бягане през препятствия с височина до 15 – 20 см. Има умение за владеене 
на топката, за тупкане, подаване и ловене с партньор. Ходи със задържане на един крак и 
смяна на посоката по даден сигнал. 
Прилага овладени двигателни умения в игрова ситуация. Игри: „Топката пари“, „Дама“, 
„Кральо Портальо“. 

XI–9 Игри с ходене през 

препятствия и катерене 

Равновесно ходене по 

пейка 

 

 

Щафетни игри 

 

ИДД 

 

ЕПДД 

 

 

ЕПДД 

  

Участва в подвижни игри с ходене и преодоляване на препятствия. Познава и спазва духа на 
честната игра. Игри: „Здрави стълбички“, „Звънчета“, „Листа и вятър“. 
Има представа от равновесно ходене по тясна повърхност (дъска с дължина 3 м, широчина 20 
см под наклон). Бяга на място със смяна на темпото. Подскача с един и два крака на място с 
придвижване и смяна на посоката. 
Прилага овладени двигателни умения в състезателна ситуация: бяга през препятствия; катери 
се по гимнастическа стена; лази с провиране; хвърля в цел; бяга подскочно. Сравнява се и се 
самооценява в игрово-двигателен и поведенчески план. 
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XI–

10 
Скачане от високо на 

ниско 

 

 

Игри с бягане и с топка 

 

Търкаляне на топка към 

цел 

ЕПДД 

 

 

ИДД 

 

ЕПДД 

Има представа за скок от високо на ниско с два крака от височина 40 см в цел с диаметър 40 
см на отстояние 40 см. Ходи по пейка с широчина 20 см и височина 40 см. Бяга в разпръснат 
строй, строява се и се престроява в редица или колона по даден сигнал. 
Участва в игри за усъвършенстване техниката на естествените движения и развитие на 
двигателни качества (ловкост и сила). Игри: „Кажи своето име“, „Топката пари“, „Бързо на 
столче“. 
Има представа за търкаляне на топка към цел на разстояние 1,5 – 2 м. Ходи в коридор с 
торбичка на главата през препятствия (предмети с височина 10 – 15 см). Скача с два крака с 
придвижване на зигзаг между предмети. 

XI–

11 
Ходене по пейка 

 

Футбол 

 

 

 

Игри за внимание и 

съобра-зителност 

ЕПДД 

 

ЕПДД 

 

 

 

ИДД 

 

Има представа за равновесно ходене по тясна повърхност (пейка) с изпълнение на равновесни 
стоежи и обръщане. Изпълнява дрибъл с топка. 
Има представа за стрелба (удар на топката) с крак. Има представа за удар с вътрешната част 
на ходилото към стена (с десен или ляв) крак. Има представа за търкаляне на топката в 
движение (повеждане) към стената с ляв или десен крак в различни посоки и с различно 
темпо. Спира търкаляща се топка с крак – с вътрешната и долната част на ходилото. 
Участва в игри за комплексно развитие на двигателните способности. Игри: „Ден и нощ“, 
„Смени посоката“, „Скачаща топка“, „Дърво“. 

XII–

12 
Занимателни игри 

 

 

Придвижване чрез 

маршировка 

 

 

Придвижване чрез 

маршировка 

 

ИДД 

 

 

ЕПДД 

 

 

ЕПДД 

Участва в игри за усъвършенстване техниката на естествените движения и развитие на 
двигателни качества (ловкост и сила). Игри: „Превземи крепостта“, „Кральо Портальо“, 
„Пренеси топката“, „Великани и джуджета“. 
Има представа за придвижване чрез маршируване.  Ориентира се в пространството в 
основните посоки – напред, назад, наляво, надясно. Спазва точно устни указания. Изпълнява с 
желание общи двигателни действия, координира движенията си с тези на другите участници. 
Ориентира се в пространството в основните посоки – напред, назад, наляво, надясно. 
Изпълнява с желание общи двигателни действия, координира движенията си с тези на другите 
участници. 
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XII–

13 
Скачане от ниско на 

високо 

 

Подвижни игри 

 

 

Подаване на топка над 

въже 

ЕПДД 

 

ИДД 

 

 

ЕПДД 

 

Има представа за скачане от ниско на високо (15 – 20 см). Лази от свита стояща опора – 
странично. Проявява отношение към взаимовръзката двигателна активност – физическа 
дееспособност. 
Изпълнява естествено приложни движения в игровата двигателна дейност. Скача от високо на 
ниско. Търкаля топка към цел. Развиване на двигателни качества – точност и сила. Игри: 
„Кегли“, „Катеричке вън, катеричке вътре“, „Колички“. 
Има представа за подаване и ловене на топка над опънато въже на височина 1,5 м. Бяга в 
колона по един на зигзаг между предмети. Скача на височина с два крака от място над летва 
(въже) до 25 см. 

XII–

14 
Прекатерване на уред 

 

 

Естествено приложни 

движения 

 

Игри със сняг 

ЕПДД 

 

 

ЕПДД 

 

 

ИДД 

 

Има представа за прекатерване на уред (гимнастически скрин, маса) с височина до 60 – 70 см. 
Тупка, подава и лови топка по двойки. Усъвършенства бягане през препятствия. Старае се за 
прецизно и точно изпълнение на двигателните действия. 
Усъвършенства разучени упражнения при променливи условия: прекатерва уред с височина 
60 – 70 см; хвърля топка във вертикална цел; ходи по гимнастическа пейка; бяга подскочно. 
Старае се за прецизно и точно изпълнение. 
Затвърдява овладени двигателни умения върху заснежен терен: равновесно ходене; скачане с 
придвижване; хвърля с една ръка в цел; грижи се за собствената си и тази на другите деца 
безопасност по време на игра. Игри: „Крепост от сняг“, „Покори върха“, „Върни се по 
следата“. 

XII–

15 
Коленноопорна везна 

 

 

Спортноподготвителни 

игри 

 

    

Насрещно бягане с 

разминаване 

ЕПДД 

 

 

ИДД 

 

 

ЕПДД 

 

Има представа за лазене от коленна опора върху пейка с височина 30 см и изпълнение на 
коленноопорна везна. Скача на височина от място с два крака (25 – 30 см). Води топка чрез 
търкаляне с лява и дясна ръка в коридор с широчина 30 см. 
Участва в игри и състезания с поставени задачи от спортове. Игри: „Топка в средата“, 
„Събори пирамидата“, „Заведи топка във вратата“. Проявява стремеж към коопериране и 
взаимодействие, към отборна победа. 
Има представа за насрещно бягане с разминаване в редици. Търкаля топка с лява и дясна ръка 
към цел (кегли) на отстояние 2 – 2,5 м. Лази от коленна опора върху пейка с височина 30 см и 
изпълнение на коленноопорна везна. 
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I–16 Коленноопорна везна 

 

 

Спортноподготвителни 

игри 

 

Насрещно бягане с 

разминаване 

ЕПДД 

           

 

ИДД 

 

ЕПДД 

Има представа за лазене от коленна опора върху пейка с височина 30 см и изпълнение на 
коленноопорна везна. Скача на височина от място с два крака (25 – 30 см). Води топка чрез 
търкаляне с лява и дясна ръка в коридор с широчина 30 см. 
Изпълнява спортноподготвителни игри, обвързани с различни спортове (лека атлетика, 
спортна гимнастика). Проявява стремеж към усъвършенстване на овладените умения.  
Има представа за насрещно бягане с разминаване в редици. Търкаля топка с лява и дясна ръка 
към цел (кегли) на отстояние 2 – 2,5 м. Лази от коленна опора върху пейка с височина 30 см и 
изпълнение на коленноопорна везна. 

I–17 Изтегляне от лег и тилен 

лег 

Провиране чрез 

изтегляне 

 

Спортноподготвителни 

игри 

 

Развиване на двигателни 

качества 

ЕПДД 

 

 

ИДД 

 

ФД 

 

 

Има представа за изтегляне от лег и тилен лег по гимнастическа пейка. Има представа за 
провиране чрез изтегляне от тилен лег и лег. Изпълнява комбинации от различни видове 
бягане с други естествено приложни движения. 
Изпълнява спортноподготвителни игри, обвързани с различни спортове (лека атлетика, 
спортна гимнастика). Проявява стремеж към усъвършенстване на овладените умения. 
Изпълнява естествено приложни движения за комплексно развитие на двигателните качества.  
Бяга през ниски препятствия. Ходи по тясна повърхност на височина 40 см с изпълнение на 
равновесни стоежи. Проявява самоконтрол при изпълнение на двигателната дейност. 

I–18 Игри с топка и с 

подскоци 

 

Водене на топка с лява и 

дясна ръка 

Общо развиващи 

физически упражнения 

ИДД 

 

ЕПДД 

 

ФД 

 

 

Изпълнява комбинация от двигателни действия в подвижните игри. Определя участието си в 
игрите по конкретни показатели – бързина, точност, екипност. Игри: „Улови топката“, 
„Катерички“, „Тупкай бързо“. 
Има представа за водене на топка с лява и дясна ръка с придвижване между предмети. Изтегля 
се от лицев и тилен лег по пейка. Бяга с насрещно разминаване в редици. 
Използва естествено приложните движения за комплексно развитие на двигателните качества 
сила и издръжливост. Координира движенията си с тези на другите участници при изпълнение 
на двигателни упражнения. 
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I–19 Хвърляне 

 

 

Щафетни игри 

 

Общо развиващи 

физически упражнения 

 

ЕПДД 

          

 

ИДД 

 

ФД 

Има представа за хвърляне на малка гумена топка с една ръка от горе в далечина. Хвърля 
плътна топка 1 кг с две ръце от горе, над глава. Изтегля се от лицев и тилен лег по пейка. 
Проявява воля при силови натоварвания. 
Участва в щафетни игри за комплексно развитие на двигателните способности: лази на зигзаг 
между предмети; прекатерва уред; хвърля топка във вертикална цел; бяга на зигзаг между 
предмети. 
Използва естествено приложните движения за комплексно развитие на двигателните качества 
сила и издръжливост. Координира движенията си с тези на другите участници при изпълнение 
на двигателни упражнения. 

II–20 Усъвършенстване 

техниката на естествени 

движения 

Хвърляне във 

вертикална цел 

 

 

Игри със сняг за точност 

на стрелбата 

ЕПДД 

 

СПДД 

 

 

ИДД 

Изпълнява с точност и координиране на движенията бягане, скачане, провиране, прекрачване, 
лазене. Спазва указания и правила при изпълнението на различните движения. 
Има представа за хвърляне на малка плътна топка във вертикална цел с диаметър 60 см, 
поставена на височина 1,5 м, на отстояние 2 – 2,5 м. Придвижва се чрез лазене от свита 
стояща опора странично. Ходи по пейка с различно изходно положение на ръцете, изпълнение 
на равновесни стоежи. 
Прилага овладени двигателни умения в игри със сняг – точност на стрелбата. Игри: „Пренеси 
знаменцето“, „Крепост от сняг“, „Шейнички“. 

II–21 Спортноподготвителни 

игри 

 

 

Равновесно ходене по 

пейка 

 

Спортноподготвителни 

игри 

 

ИДД 

 

 

ЕПДД 

 

СПДД 

 

Участва в игри и състезания с поставени задачи от спортове. Сравнява се и се самооценява в 
игрово-двигателен план. Игри: „Топка в средата“, „Защити пирамидата“, „Топка във вратата“, 
„Топка над мрежата“, „Не изпускай топката“. 
Има представа за ходене по пейка с изпълнение на равновесни стоежи, обръщане, пресечни 
стъпки. Скача на дължина със засилване. Лази от свита стояща опора странично и в кръг. 
Има представа за хвърляне на малка плътна топка във вертикална цел с диаметър 60 см, 
поставена на височина 1,5 м, на отстояние 2 – 2,5 м. Придвижва се чрез лазене от свита 
стояща опора странично. Ходи по пейка с различно изходно положение на ръцете, изпълнение 
на равновесни стоежи. 
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II–22 Сила, точност, бързина 

 

 

Игри с изтегляне и с 

топка 

 

 

Строяване и 

престрояване 

 

ФД 

 

 

ИДД 

 

 

ЕПДД 

Използва естествено приложните движения за развитие на двигателните качества сила, 
точност и бързина. Бяга на място с бързо темпо, редувано с маршировка. Хвърля плътна топка 
1 кг с две ръце от горе, над глава. Изтегля се от лицев и тилен лег по пейка. 
Владее набор от подвижни игри за усъвършенстване техниката на естествените движения и 
комплексно развитие на двигателните способности. Игри: „Предай топката“, „Щафета с 
изтегляне“, „Светофар и автомобили“. 
Придвижва се чрез маршировка. Строява се и се престроява в колона, редица, кръг и обратно. 
Ходи по пейка с изпълнение на равновесни стоежи, обръщане, пресечни стъпки, отскок до 
полуклек. 

II–23 Щафетни игри 

 

Спортове и спортисти 

 

 

Подвижни игри 

ЕПДД 

 

СПДД 

 

 

ИДД 

С желание участва в игри и състезания, като прилага изучените движения. Стреми се към 
постижения и себедоказване в състезателни игри. Игри: щафета с провиране, с ходене по 
пейка, със знаменце. 
Изпълнява подготвителни упражнения за играта волейбол. Има представа от: волейболен 
стоеж; подаване на топка с две ръце към стена (двукратно); подаване на топка с две ръце от 
горе; подаване на топка над глава; подаване на топка по двойки един срещу друг на 
разстояние 2 – 3 м. 
Участва в подвижни игри за комплексно развитие. Игри: „Поща“, „Уцели мишената“, 
„Кегли“, „Бръмчаща пчела“. 

III–

24 
Подвижни игри 

 

 

Хвърляне в повдигната 

хоризонтална цел 

Развиване на ловкост и 

издръжливост 

ИДД 

 

 

ЕПДД 

 

ФД 

 

Владее набор от подвижни игри за усъвършенстване техниката на естествено приложните 
движения и комплексно развитие на двигателните способности. Игри: „Насрещна щафета“, 
„Пренеси знаменцето“, „Кегли“, „Бръмчаща пчела“. 
Има представа за хвърляне на топка в хоризонтална повдигната цел с диаметър 45 см на 
височина 1,5 – 1,8 м. Подава и лови топка с партньор. Изпълнява дрибъл. 
Бяга редувано с подскоци (на място и с придвижване) със смяна на темпото и посоката. Тупка, 
подава и лови топка с партньор. Умее да бяга продължително с ниска интензивност. Проявява 
воля при силови натоварвания. 
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III–

25 
Естествено приложни 

движения 

Занимателни игри 

 

 

Тласкане на топка от 

гърди 

ФД  

ИДД  

 

 

ЕПДД 

Използва естествено приложните движения за комплексно развитие на двигателни качества. 
Умее да изразява желанието си и да се договаря с връстниците си при избор на игра, участие в 
отбор. Стреми се към коопериране и взаимодействие със съиграчи и към отборна победа. 
Разбира значението на честната игра. Игри: „Провиране на верижки“, „Превземи крепостта“, 
„Колички“. 
Има представа за  тласкане на топка от гърди. 

III–

26 
Равновесно ходене с 

разминаване 

 

Спортове и спортисти 

 

Туризъм 

ЕПДД 

 

 

СПДД 

 

ИДД 

 

Има представа за равновесно ходене с разминаване по гимнастическа пейка (с лице един към 
друг). Катери се и слиза по гимнастическа стълба с кръстосана координация. Скача на 
дължина със засилване (в пясъчник). Старае се за прецизно и точно изпълнение на овладените 
движения. 
Има представа и посочва примери за вида спорт в зависимост от използвания уред, броя на 
играчите, условията, при които се провежда. 
Има представа за видовете туризъм, екипировка и необходими пособия. Притежава 
двигателни умения за придвижване по равен и пресечен терен. Ходене по равен терен – път, 
пътека, поляна. Ходене по разнообразен терен – изкачване и слизане по склонове с различен 
наклон; ходене по маркиран маршрут – ориентиране. Изпитва удоволствие от двигателна 
дейност на открито. 

III–

27 
Спортноподготвителни 

игри 

 

Скачане на въже с 

придвижване 

 

Подвижни игри 

ИДД  

 

ЕПДД  

 

 

СПДД 

 

Участва в игри с поставени задачи от спортове (футбол, волейбол, баскетбол). Игри: „ Топка в 
средата“, „Защити пирамидата“, „Топка във вратата“, „Топка над мрежата“, „Не изпускай 
топката“, „Стрелба в кош“. 
Има представа за скачане с въженце с двата крака на място и с придвижване. Има представа за 
съчетаване на движенията между ръцете и краката при скокове. Тупка топка с придвижване и 
хвърляне в хоризонтално повдигната цел с височина 1,5 – 1,8 м. 
Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижните игри. Инициира замисъл и 
сюжети в игровата двигателна дейност. Игри: „Кральо Портальо“, „Пускам, пускам 
пръстенче“, народна топка. 
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III–

28 
Развиване на 

издръжливост и 

координация 

Спортноподготвителни 

игри. 

 

Хвърляне в повдигната 

хоризонтална цел 

ФД 

 

ИДД 

 

ЕПДД 

 

Изпълнява естествено приложни движения за комплексно развиване на двигателни качества. 
Бяга редувано с ходене до 200 м (20 м бягане, 20 м ходене). 
Води топка чрез търкаляне в зигзаг между предмети. Катери се и слиза по наклонена стълба с 
кръстосана координация по диагонал. 
Участва в игри с поставени задачи от спортове (футбол, волейбол, баскетбол). Игри: „Топка в 
средата“, „Защити пирамидата“, „Топка във вратата“, „Топка над мрежата“, „Не изпускай 
топката“, „Стрелба в кош“. 
 Има представа за хвърляне на топка в хоризонтална повдигната цел с диаметър 45 см на 
височина 1,5 – 1,8 м. Подава и лови топка с партньор. Изпълнява дрибъл. 

IV–

29 
Скачане на дължина със 

засилване 

Развиване на двигателна 

координация: точност, 

пространствена 

ориентировка, 

диференциране на 

усилията 

Подвижни игри за 

разгряване, дихателни и 

успокоителни 

упражнения 

ЕПДД 

    

ФД 

   

 

      

ИДД 

 

 

Има представа за скок на дължина със засилване (4 – 6 крачки). Бяга по различен начин в 
комбинация с други естествено приложни движения. Изтегля се по пейка от лицев и тилен 
лег. 
 
 
Умее да се  ориентира в пространството, да  диференцира  усилията си. 
 
Изпълнява комбинации от овладени естествено приложни движения, включващи дихателни и 
изправителни упражнения. Изпълнява игрови оздравителни упражнения, съчетани с вдишване и 
издишване на определени интервали. Игри и упражнения за дишане: „Бръмчаща пчела“, 
„Дърво“, „Великани и джуджета“. 

IV–

30 
Тласкане на топка от 

гърди 

 

Развиване на 

издръжливост 

 

Туризъм 

 

ЕПДД 

 

ФД 

 

СПДД 

 

Има представа за тласкане на плътна топка (1 кг) с две ръце от гърди.  Хвърля гумена топка в 
хоризонтална повдигната цел. Проявява стремеж към усъвършенстване на възприетите 
умения. 
Изпълнява естествено приложни движения за комплексно развиване на двигателни качества. 
Бяга редувано с ходене до 200 м (20 м бягане, 20 м ходене). 
Ходи по равен терен – път, пътека, поляна. Ходи по разнообразен терен – изкачване и слизане 
по склонове с различен наклон. Изпълнява игри за ориентиране в местността. Осъзнава 
важността на спорта и туризма за здравето и закаляването на организма. 
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IV–

31 
Естествено приложни 

движения 

Скок на височина със 

засилване 

 

Спорт и спортисти 

ФД 

 

ЕПДД 

 

 

СПДД 

Използва естествено приложни движения за комплексно развиване на двигателните качества. 
 
Има представа за скока на височина (със засилване). Скача с въженце с двата крака на място и 
с придвижване. Скача от ниско на високо. Има желание да скача по различен начин, проявява 
стремеж към постижения и себедоказване. 
Посочва примери за видове спорт в зависимост от използвания уред, броя на играчите и 
условията за провеждане. Има любими спортове и спортисти и разказва за тях. 

IV–

32 
Катерене и вис на 

катерушка 

 

Сила, бързина 

 

 

Щафетни игри 

 

ЕПДД 

 

ФД 

 

 

ИДД 

 

Има представа от катерене и вис на катерушка с обръщане в тилен вис. Скача на височина със 
засилване. Стреми се към правилно и точно изпълнение на изучаваните движения. 
Използва естествено приложните движения за развитие на двигателните качества сила, 
точност и бързина. Бяга на място с бързо темпо, редувано с маршировка. Хвърля плътна топка 
1 кг с две ръце от горе, над глава. Изтегля се от лицев и тилен лег по пейка. 
Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в игровата двигателна дейност. Участва с 
желание в игри и състезания, като прилага изучените движения. 

V–33 Подвижни игри на 

открито 

 

 

 

Туризъм 

 

 

Комплексно развиване 

на двигателни качества 

ИДД 

 

 

 

СПДД 

 

 

ФД 

Съблюдава и изисква от другите спазването на правила и норми на поведение в игровата 
двигателна дейност. Умее да изразява желанието си и да се договаря с връстниците си при 
избор на игра, участие в отбор. Стреми се към коопериране и взаимодействие със съиграчи и 
към отборна победа. Разбира значението на честната игра. 
Ходи по равен терен – път, пътека, поляна. Ходи по разнообразен терен – изкачване и слизане 
по склонове с различен наклон. Изпълнява игри за ориентиране в местността. Осъзнава 
важността на спорта и туризма за здравето и закаляването на организма. 
Изпълнява естествено приложни движения за комплексно развиване на двигателни качества. 
Бяга редувано с ходене до 200 м (20 м бягане, 20 м ходене). 
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V–34 Игрови умения 

 

 

 

Туризъм, туристически 

маршрути 

 

Двигателни качества 

 

ИДД 

 

     

 

СПДД 

 

 

ФД 

 

Съблюдава и изисква от другите спазването на правила и норми на поведение в игровата 
двигателна дейност. Умее да изразява желанието си и да се договаря с връстниците си при 
избор на игра, участие в отбор. Стреми се към коопериране и взаимодействие със съиграчи и 
към отборна победа. Разбира значението на честната игра. 
Има двигателни умения за придвижване по планински терен. Има представа за темп на ходене 
и потребност от почивка. Осъзнава важността на спорта и туризма за здравето и закаляването 
на организма. 
Изпълнява естествено приложни движения за комплексно развитие на двигателните качества. 
Бяга през ниски препятствия. Ходи по тясна повърхност на височина 40 см. 

V–35 Крайни данни 

Проследяване 

постиженията на децата 

 УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
Тест „Бягане на 40 м“ (сек). Тест „Хвърляне плътна топка 1 кг с две ръце над глава“ (см). Тест 
„Седеж от тилен лег, за 30 сек“ (бр.). 

V–36 Крайни данни 

Проследяване 

постиженията на децата 

 УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
Тест „Максимален брой клякания за 20 сек“ (бр.). Тест „Хвърляне на малка плътна топка във 
вертикална  цел“ (бр.). Тест „Скок дължина от място с два крака“ (см) 

 

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю... 

Установена  батерия: Тест 1 „Бягане на 40 м“ (сек); Тест 2 „Хвърляне на плътна топка 1 кг с две ръце над глава“ (см); Тест 3 „Седеж 
от тилен лег до отказ“ (бр.); Тест 4 „Максимален брой клякания за 20 сек“ (бр.); Тест 5 „Хвърляне на малка плътна топка в далечина“ 
(м); Тест 6 „Скок дължина от място с два крака“ (см). Постиженията по отделните тестове за всяко дете се трансформират в брой точки 
– от 1 до 50, с помощта на възрастово-полови оценителни таблици. Получените количествени резултати (брой точки) отразяват 
състоянието на отделните двигателни качества на детето. За да се получи качествена оценка на физическата дееспособност, се сумират 
точките, съответстващи на резултатите от отделните тестове, и по полученото число се съди в какви граници тя попада. На тази база се 
диференцират три нива на развитие на физическата дееспособност: В (високо): 37 – 50 точки, Б (средно): 15 – 36 точки, и А (ниско) 
(виж Приложение 1 и Приложение 2 в книгата за учителя). 
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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; 

 Провеждане на открити моменти; 
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 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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