
              



      Настоящата програмна система е изградена според изискванията на чл. 29 от Наредба № 5 /30.06.2016 год. за 

предучилищно образование и представлява концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо 

взаимодействие, подчинени на общата цел - полагане основите за учене през целия живот. Тя е част от Стратегията за 

развитие на ДГ № 25 „Ален мак”, Стара Затора и отговаря на изискванията регламентирани в чл.29, ал.3 - създава условия за  

придобиване на компетентностите по всяко от образователните направления; отчита спецификата на детската градина и на 

групите; съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата от детската градина. 

 І. ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
1. ПОДХОДИ на педагогическо взаимодействие: 

1.1. Хуманно-личностен и индивидуален подход към всяко дете 

1.2. Игров подход 

1.3. Ситуационен и интегрален подход 

1.4. Конструктивен подход 

1.5. Използване на Е-обучение и технологии 

1.6. Интеркултурно образование 

1.7. Креативност и успеваемост 

2. ФОРМИ на педагогическо взаимодействие: 

2.1. Педагогическа ситуация - основна форма на педагогическо взаимодействие, която се провежда само в учебно 

време и осигурява постигането на компетентности, съобразно ДОС по образователни направления: 

2.1.3. Български език и литература 

2.1.2. Математика 

2.1.3. Околен свят 

2.1.4. Изобразително изкуство 

2.1.5. Физическа култура 

2.1.6. Конструиране и технологии 

2.1.7. Музика 

2.2. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - организират се ежедневно, извън времето за 

провеждане на педагогическите ситуации. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности от 

определените в ДОС за предучилищно образование и те допринасят за личностното развитие и за разнообразяване живота 

на децата в ДГ. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие са: 



2.2.1.Самостоятелни дейности по избор на децата - игрова, свободна творческа продуктивна дейност. 

2.2.2. Дейности, организирани от учителя - игри, състезания, конкурси, тържества, развлечения, спортни празници, 

екскурзии, наблюдения на обекти от окоолната среда. 

 

 

 

 ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
             1. Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления и 

възрастови групи: 

 

Образователни 

направления 

Първа  

възрастова група 

Втора възрастова 

група 

Трета  

подготвителна 

възрастова група 

Четвърта 

подготвителна 

възрастова група 

Български език и 

литература 
1 2 3 4 

Математика 

 
1 2 2 3 

Околен свят 

 
2 2 3 3 

Изобразително  

изкуство 
2 2 2 2 

Конструиране и 

тенологии 
1 1 2 2 

Физическа 

култура 
4 3 3 3 

Музика 

 
2 2 2 2 

Общ брой ПС  

13 

 

14 

 

17 

 

19 



2. Седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления и 

възрастови групи: 

 

Първа възрастова група: 

 

ден от седмицата понеделник вторник сряда четвъртък петък 

Педагогическа 

ситуация - 

образователно 

направление 

Околен свят Български език и 

литература 

Математика Изобразително 

изкуство 

Конструиране и 

технологии 

 Музика Физическа 

култура 

Музика  

Физическа 

култура 

Изобразително 

изкуство 

Околен свят Физическа 

култура 

Физическа 

култура 

 

 

Втора възрастова група: 

 

ден от седмицата понеделник вторник сряда четвъртък петък 

Педагогическа 

ситуация - 

образователно 

направление 

Околен свят Български език и 

литература 

Математика Изобразително 

изкуство 

Конструиране и 

технологии 

 Музика Физическа 

култура 

Музика Физическа 

култура 

Физическа 

култира 

Изобразително 

изкуство 

Околен свят Физическа 

култура 

Български език  

и литература 

 

 

Трета подготвителна възрастова група: 

 

ден от 

седмицата 

понеделник вторник сряда четвъртък петък 



Педагогическа 

ситуация - 

образователно 

направление 

Околен свят Български език и 

литература 

Изобразително 

изкуство 

Български език и 

литература 

Околен свят 

Математика Музика Физическа 

култура 

Музика Конструиране и 

технологии 

Изобразително 

изкуство 

Конструиране и 

технологии 

Околен свят  

Математика 

Български език и 

литература 

Физическа 

култура 

   Физическа 

култура 

 

Четвърта подготвителна възрастова група: 

 

ден от седмицата понеделник вторник сряда четвъртък петък 

Педагогическа 

ситуация - 

образователно 

направление 

Околен свят Български език 

и литература 

Математика Изобразително 

изкуство 

 

Конструиране и 

технологии 

Български език и 

литература 

Музика Околен свят Музика Физическа 

култура 

Математика Физическа 

култура 

Конструиране и 

технологии 

Български език и 

литература 

Български език и 

литература 

Изобразително 

изкуство 

Околен свят Физ. култура  Математика  

 

 

 

 

 

 

           ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ - 15.09.2019 до 31.05.2020 

 



  

Основни идопълнителни 

форми на педагогическо 

взаимодействие 

Часови интервал 

Първа група Втора група Трета подготвителна 

възрастова група 

Четвърта 

подготвителна 

възрастова група 

 Прием на децата, 

 дейности по избор; 

 дейности, организирани от 

детския учител, утринно 

раздвижване 

 

6,30 - 8,30 

 

6,30 - 8,30 

 

6,30 - 8,30 

 

6,30 - 8,30 

Закуска  8,30 - 9,15 8,30 - 9,15 8,30 - 9,00 8,30 - 9,00 

Педагогически ситуации 9,15 - 10,00 9,15 - 10,00 9,00 - 10,00 9,00 - 10,00 

Подкрепителна закуска 10,00 - 10,15 10,00 - 10,15 10,00 - 10,15 10,00 - 10,15 

Дейности по избор на 

децата; 

дейности, организирани от 

детския учител 

 

10,15 - 11,30 

 

10,15 - 11,30 

 

10,15- 11,45 

 

10,15 - 11,45 

Обяд 11,30 -  12,30 11,30 - 12,30 11,45 - 12,30 11,45 - 12,30 

Следобеден сън 13,00 -  15,15 13,00 -  15,15 12,45 - 15,00 12,45 -15,00 

Подкрепителна закуска 15,30 - 16,00 15,30 - 16,00 15,15 - 15,45 15,15 - 15,45 

Педагогически ситуации ---- 16,00 - 16,20 15,45 - 16,15 15,45 - 16,15 

Педагогически ситуации ---- ---- 16,15 - 16,45 

понеделник и петък 

16,15 – 16,45 

Дейности по избор на детето; 

дейности, организирани от 

детския  учител;  

изпращане на децата 

 

16,00 - 18,30 

 

16,20 - 18,30 

 

16,15 - 18,30 

или от 16,45 - 18,30 

 

16,15 или от 16,45 

до 18,30 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ - от 31.05.2020 до 14.09.2020 

 



Основни идопълнителни 

форми на педагогическо 

взаимодействие 

Часови интервал 

Първа група Втора група Трета подготвителна 

възрастова група 

Четвърта 

подготвителна 

възрастова група 

 Прием на децата, 

 дейности по избор; 

 дейности, организирани от 

детския учител 

 

6,30 - 8,30 

 

6,30 - 8,30 

 

6,30 - 8,30 

 

6,30 - 8,30 

Закуска  8,30 - 9,15 8,30 - 9,15 8,30 - 9,00 8,30 - 9,00 

Игри, дейности по избор на 

децата; дейности, 

организирани от детския 

учител 

 

9,15 - 10,00 

 

9,15 - 10,00 

 

9,00 - 10,00 

 

9,00 - 10,00 

Подкрепителна закуска 10,00 - 10,30 10,00 - 10,30 10,00 - 10,30 10,00 - 10,30 

Дейности по избор на 

децата; 

дейности, организирани от 

детския учител 

 

10,30 - 11,45 

 

10,30 - 11,45 

 

10,30- 11,45 

 

10,30 - 11,45 

Обяд 11,45 -  12,30 11,45 - 12,30 11,45 - 12,30 11,45 - 12,30 

Следобеден сън 13,00 -  15,15 13,00 -  15,15 13,00 - 15,15 13,00 -15,15 

Подкрепителна закуска 15,30 - 16,00 15,30 - 16,00 15,30- 16,00 15,30 - 16,00 

Дейности по избор на детето; 

дейности, организирани от 

детския  учител;  

изпращане на децата 

 

16,00 - 18,30 

 

16,20 - 18,30 

 

16,15 - 18,30 

 

16,15 или от 16,45 

до 18,30 

 
                  Тематично разпределение за I възрастова група учебната 2019/2020 г. 

 



 

Ме 

сец 

Глобална тема Образователно 

направление 

Образователно 

ядро 

Очаквани резултати 

 

IX „Да се 

запознаем“ 

БЕЛ СР 

ВЛП 

Назовава пълното си собствено име и възрастта си.  

Може да отговаря на въпроси.Възприема кратки приказки. 

Математика КО Различава едно и много. 

ОС СОО 

 

Описва себе си,като назовава името си,пола си и посочва 

близки приятели. 

Взема участие в игри и играе с радост и удоволствие. 

ИИ ИМТ 

 

Ритмично рисува хоризонтални, вертикални и наклонени 

линии с цветни материали.  

Манипулира с пластичен материал. 

КТ ГИ Има представа за видовете дрехи,тяхното предназначение 

и подреждане.Облича се и се съблича с помощта на 

възрастен. 

ФК ЕПДД 

ИДД 

ФД 

Придвижва се самостоятелно и организирано към 

определении посоки и ориентири. 

 Движи се и играе безопасно в групата,в салона и на 

площадката. 

Включва се в организирана двигателна дейност. 

X „Моят дом и 

моето 

БЕЛ СР /ГПР Назовава имената на членовете на семейството си. 

Използва кратки прости изречения.  



семейство“ ВЛП Разбира общоприети изрази. 

Математика КО Различава едно и много.  

Сравнява две предметни групи/до три предмета/ 

ОС СОО 

СПНО 

Разпознава слънчево време. Демонстрира предпочитания 

към място за игра, играчки и съиграчи. 

ИИ ИТ 

ИМТ 

Избира средства за изобразяване. Апликира образ,като 

използва готови изрязани форми. 

КТ ОМСС/КМ 

ГИ 

Има представа за природни материали. Къса хартия на 

ленти. Има представа за изискванията за безопасност и 

чистота. 

ФК ЕПДД 

ИДД 

ФД 

Придвижва се чрез ходене с различни положения и 

движения на ръцете. 

Проявява двигателна активност и емоционална 

удовлетвореност от игрово-двигателната дейност. Включва 

се в организирана двигателна дейност. 

XI „Златна есен “ БЕЛ ГПР 

Р/ ВЛП 

Произнася думите правилно. Различава начало и край в 

литературното произведение. Използва кратки прости 

изречения. 

Математика КО 

РФ/ВО 

Сравнява две предметни групи. Разпознава и назовава ден 

и нощ. 

Има представа за кръг и квадрат. 

ОС СОО Назовава в природни картини метеорологичното време 

като слънчево, облачно, дъждовно. Взема участие в игри и 



СПНО играе с радост и удоволствие. 

Назовава плодове и зеленчуци. Назовава домашни 

животни и техните малки. 

ИИ ИМТ 

ИТ 

Ритмично рисува хоризонтални,вертикални и наклонени 

линии с цветни материали. Създава образи от различни по 

големина части. 

КТ ОМСС 

КМ 

 

Залепва с помощта на учителя елементи за създаване на 

модел. Нанизва с помощта на учителя елементи за 

създаване на модел и включва готовия продукт в игрови 

действия. 

ФК ЕПДД 

 

ИДД 

Търкаля с една и две ръце топка свободно напред. Бяга в 

права посока и в коридор. Лази в колянна опора. 

Изпълнява естествено-приложни движения в подвижни 

игри. 

XII „Любими 

празници - 

Коледа“ 

 

БЕЛ ЗК 

ГПР/ ВЛП 

Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта. 

Назовава основните герои в литературното произведение. 

Използва кратки прости изречения. 

Математика КО/РФ Брои до три. Има представа за кръг и квадрат. 

ОС СЗС 

КНЦ 

СОО 

Различава сградите на детската градина,познава 

професии,свързани с грижите за децата в детската градина. 

Демонстрира готовност и желание за участие в празници. 

Демонстрира предпочитания към място за игра,играчки и 

съиграчи. 

Взема участие в игри и играе с радост и удоволствие. 



ИИ ИТ 

ХВ 

Създава образи от различни по форма и големина части. 

Познава и назовава обекти при разглеждането на картини, 

илюстрации и произведения на народното творчество. 

КТ ГИ 

КМ 

Подрежда прибор и салфетка по указание. Залепва и 

нанизва с помощта на учителя елементи за създаване на 

модел.Включва изработените играчки в игрови действия. 

ФК ЕПДД 

 

ИДД 

Скача на дължина от място,в дълбочина и от висока на 

ниско. Ходи с малки и големи крачки,пети и назад с 

различни положения и движения на ръцете. 

Изпълнява в игрови условия скачане и търкаляне на топка. 

I „Зимни игри“ 

 

БЕЛ ЗК 

ГПР 

Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта. 

Използва кратки прости изречения. 

Математика ВО 

РФ 

Има представа за годишните сезони. Разпознава ден и нощ. 

Има предстама за кръг,квадрат и триъгълник. 

ОС СЗС 

СОО 

Познава средства за хигиена и начини за използването им. 

Посочва това, което харесва или не харесва. Демонстрира 

предпочитания към място за игра, играчки и съиграчи. 

Взема участие в игри и играе с радост и удоволствие. 

ИИ ИМТ 

ИТ 

Апликира образ,като използва готови изрязани форми. 

Избира средства за изоразяване. 

КТ КМ 

ОМСС 

Възпроизвежда показана от учителя последователност за 

създаване на модел. 

Лепи самостоятелно хартиени елементи върху лист. 



ФК ЕПСС 

СПДД 

 

Катери се по вертикална стълба със стъпване с двата крака на всеки 

напречник. 

Изпълнява дейности от различни спортове,имащи 

естествено-приложен и оздравителен характер. 

II „В очакване на 

пролетта“ 

 

БЕЛ ГПР/ ЗК 

ПЛП 

Образува правилно множественно число на думите и 

обратно. Наизустява според възможностите си цялостно 

или част от кратки стихчета и римушки. 

Математика КО 

И 

Различава едно и много. Сравнява две предметни групи. 

Практически обследва височината на предметите. 

ОС СЗС 

СПНО 

СОО 

Познава средства за хигиена и начини за използването им. 

Споделя играчки и пособия с децата. Назовава плодове и 

зеленчуци Взема участие в игри и играе с радост и 

удоволствие. Демонстрира предпочитания към място за 

игра, играчки и съиграчи. 

ИИ ИМТ 

ИТ 

Ритмично рисува хоризонтални, вертикални и наклонени 

линии с цветни материали. Апликира образ, като използва 

готови изрязани форми. 

КТ ОМСС 

ГИ 

Умее да промушва и нанизва през отвор. Облича се и се 

съблича с помощта на възрастния. 

ФК ФД 

СПДД 

ИДД 

Изпълнява физически упражнения без уред,които 

въздействат върху развитието на всички мускулни групи. 

Проявява желание да изпълнява елементи от спортове с 

топка. Участва в организирана двигателна дейност. Движи 

се и играе безопасно в групата, в салона и на площадката. 



III „Пролет е 

дошла“ 

 

БЕЛ СР 

ГПР/ВЛП 

Назовава предмети от близкото обкръжение. Възприема 

кратки приказки. 

Разбира и употребява стандартни думи, използвани в 

комуникацията. 

Математика КО 

ВО 

Различава едно и много. Различава и назовава ден и нощ. 

Има представа за годишните сезони. 

ОС СЗС 

СПНО 

Познава средства за хигиена и начини за използването им. 

Назовава в природни картини метеорологичното време. 

Наблюдава в близката среда диви и домашни животни. 

ИИ ИМТ 

ИТ 

Манипулира с пластичен материал. Създава образи от 

различни по форма и големина части. 

КТ КМ 

ОМСС 

Възпроизвежда показана от учителя последователност за 

създаване на модел. 

Къса хартия на ленти и ги лепи върху лист. 

ФК ЕПДД 

 

ИДД 

Придвижва се чрез равновесно ходене по пейка без и с 

пренасяне на предмети в ръка.Скача с два крака в клек на 

място и с придвижване напред. Проявява двигателна 

активност и емоционална удовлетвореност от игровата 

двигателна дейност. 

IV „Пролетни 

празници“ 

 

БЕЛ Р 

СР 

ВЛП 

Разбира съдържанието на кратко литературно 

произведение и различава в него начало и край. Произнася 

думите правилно.Назовава предмети от близкото 

обкръжение. 



Математика КО 

ПО 

Сравнява две предметни групи. Определя мястото на 

предмет спрямо собственото си местоположение. 

ОС СЗС 

СПНО 

СОО 

КНЦ 

Знае правилата за пътуване в автомобил,като използва 

детско столче. 

Назовава в природни картини метеорологичното време 

като слънчево, облачно, дъждовно. Взема участие в игри и 

играе с радост и удоволствие. 

Демонстрира готовност и желание за участие в празници. 

ИИ ИМТ 

ИТ 

Апликира образ,като използва готови изрязани форми. Има 

представа за характерните особености на изобразяваните 

обекти и явления. 

КТ КМ 

Т 

Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя елементи за 

създаване на модел. Включва изработените играчки в 

игрови действия. Има представа за играчки на отделни 

превозни и товарни средства. 

ФК ЕПДД 

ИДД 

ФД 

Хвърля в повдигната вертикална цел с една ръка малка 

топка. Изпълнява в комбинация овладени приложни 

движения. Проявява двигателна активност и емоционална 

удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 

Включва се в организирана двигателна дейност. 

V „Знам и мога“ 

 

БЕЛ СР 

Р 

ЗК/ВЛП 

 Регистриране  равнището на представите, уменията и 

отношенията по ядро Речник ,ядро Граматически правилна 

реч, ядро Свързана реч, ядро Възприемане на литературно 

произведение и ядро Звукова култура. 



Математика КО 

ПО 

ВО/РФ 

Установяване на равнището на уменията за ориентиране в 

пространството,сезоните и времето;разпознаване на 

геометрични фигури кръг, триъгълник, квадрат и 

сравняване на две предметни групи/с предмети до 3 /. 

ОС СОО 

СЗС 

СПНО 

Взема участие в игри и играе с радост и удоволствие с други 

деца. Назовава игрови средства, роли и правила. Назовава 

плодове и зеленчуци. Назовава в природни картини 

метеорологичното време като слънчево, 

облачно,дъждовно. 

ИИ ИМТ 

ХВ 

ИТ 

Установяване равнището на умения за работа с пластичен 

материал, апликиране с готови изрязани форми и рисуване 

на хоризонтални, вертикални и наклонени линии. 

КТ ОМСС 

КМ 

ГИ/ Т 

Регистриране на индивидуалните постижения на децата за 

създаване на модели чрез залепване,нанизване и 

промушване на елементи и спазването на 

последователността при изработването им. 

ФК ЕПДД 

СПДД/ ИДД 

Регистриране на индивидуалната степен на усвоените 

естественно-приложни движения. Движи се и играе 

безопасно в групата,в салона и на площадката. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Тематично разпределение - II възрастова група за учебната 2019/2020 г. 
 

 

Ме 

сец 

Глобална тема Образователно 

направление 

Образователно 

ядро 

Очаквани резултати 

 

IX „Отново заедно” БЕЛ СР, Р, ГПР 

ЗК, ВЛП 

Разбира и употребява стандартни думи, използвани в 

комуникацията. 

Установяване равнището на представи, умения, отношения 

по ядра. 

ОС СОО, СЗС 

СПНО 

КНЦ 

Описва собствените си преживявания и постъпки. Разбира 

функцията и предназначението на предмети. Познава 

основни жизнени потребности на хора и животни. 

Разпознава битова и празнична среда. 

Математика КО, ПО Сравнява две предметни групи и ги назовава. Определя 

мястото на предмет. 

ИИ ХВ Познава и назовава обекти при разглеждане. Ритмично 



ИМТ рисува хоризонтални, вертикални и наклонени линии. 

КТ ГИ Възпроизвежда показана от учителя последователност за 

създаване на модел. 

ФК ЕПДД 

ИДД 

Проявява емоционална удовлетвореност от двигателна 

дейност. 

Проявява желание за участие в подвижни игри. 

X „Здравей есен” БЕЛ СР, ВЛП 

ПЛП 

Разбира задачата за съставяне на разказ. Слуша с 

разбиране и участва в събеседване. Участва в игри за 

научаване на стихотворение. 

ОС СПНО 

СЗС 

Изгражда конкретни представи за природните явления. 

Разпознава и описва превозни средства  и регулира 

поведението си на пътя. 

Математика КО, ПО, ВО 

РФ 

Установяване равнището на уменията за: групиране;  

сравняване на количества; определяне на пространствени 

отношения; геометрични фигури; ден и нощ. 

ИИ ИМТ Установяване равнището на знанията за: рисуване, 

моделиране, разточване 

КТ ОМСС 

КМ 

Установяване равнището на уменията за работа с хартия. 

Изработва модел по указанията на учителя. 

ФК ФД 

ИДД 

Установяване равнището на знанията и уменията за: скок на 

дължина с два крака; хвърляне на малка плътна топка 

XI „Семейството на БЕЛ СР Проявява интерес към приказките и театъра. Пресъздава 

произведения, като използва уменията си от игрите на 



приказките” ПЛП маса. 

ОС СПНО 

СЗС 

Изгражда конкретни представи за плодове и зеленчуци. 

Изгражда конкретни представи за професията на пощенски 

служители. 

Наблюдава краткотрайни сезонни промени. 

Математика КО Групира в предметен и схематичен план. Има елементарни 

представи за равенство и неравенство. 

ИИ ИМТ 

ИТ 

Изгражда конкретни представи за моделиране и пластичен 

образ. Подрежда върху цветно поле готово изрязани 

разноцветни ивици. 

КТ КМ 

ГИ 

Допълва опита да обработва нетрайни природни 

материали. Демонстрира поведенческа култура при участие 

в съвместна битова дейност. 

ФК ЕПДД Има общи представи за ходене, лазене, прекатерване, 

хвърляне, скачане. 

XII „В очакване на 

Коледа и Нова 

година” 

БЕЛ СР 

Р 

Участва в игра за споделяне на опита, емоции, чувства. 

Употребява названия на признаци. 

ОС СПНО 

КНЦ 

Изгражда конкретна представа за екологосъобразно 

поведение сред природата. Изгражда конкретна представа 

за празници, обичаи и традиции. 

Математика ПО 

КО 

Има елементарна представа за пространствените 

отношения. Познава практически начини за сравняване на 

количества и величини. 



ИИ ИТ 

ХВ 

Рисува с темперни бои обекти с различна форма. Има 

представа за моделиране на познат образ. 

КТ ОМСС Обработва материали и участва в подготовката на 

новогодишните празници. 

ФК ЕПДД Притежава общи представи за прекрачване, лазене, 

търкаляне, клек. 

I „Зима е” БЕЛ СР 

ВЛП 

Разбира и изпълнява задачата за съставяне на разказ по две 

картинки. 

Запомня думи и словосъчетания от текста. 

ОС СПНО 

 

СЗС 

Наблюдава поведенчески прояви на животни в близката 

среда през сезона. 

Проявява уважение към труда на хората, които осигуряват 

безопасно пътуване и комфорт на децата и техните близки. 

Математика ПО 

 

И 

Има формирани конкретни представи за широко-тясно и за 

сетивно-практически начини за сравняване по ширина 

(дължина) на два предмета. Има сетивно познание за 

практическо измерване на дължина с условна предметна 

мярка. 

ИИ ИМТ 

ИТ 

Проявява усет за подбор и съчетаване на цветове, 

композиционен усет. 

Има образни представи за рисуване на познати предмети 

чрез графична линия. 

КТ КМ Анализира, пресъздава обект с определена конструкция, 

разбира предназначението. Може да конструира изделия 



ОМСС 

ГИ 

от хартия по техниката „оригами”. Подрежда дрехите в 

гардероб, почиства обувките, преценява мястото, на което 

да ги подреди. 

ФК ЕПДД 

ИДД 

Подскача с два крака, лази от колянна опора с провиране 

под въже. Лази от свита стояща опора, хвърля торбичка в 

хоризонтална цел, подскача за достигане на окачен 

предмет. 

II „В очакване на 

пролетта” 

 

 

 

 

 

 

БЕЛ 

СР 

 

ВЛП 

 

ГПР 

Използва названия на качества и действия, за да опише 

словесно „скрит” в думите обект. Узнава литературни 

произведения от кратките жанрове(римушки, залъгалки, 

гатанки, пословици, поговорки и др.) Запомня и използва 

сложни съставни и сложни съчинени изречения, като си 

служи с примери от художествения текст. 

ОС СПНО 

 

СОО 

Изгражда конкретни представи за: огън, горене и дим, 

правила за безопасно поведение при критични за живота и 

здравето ситуации. Демонстрира активна позиция в 

процеса на взаимодействие с връстници и учител. 

Математика ПО 

 

РФФ 

ВО 

Има сетивно познание за вътре и вън и конкретни 

представи за пространственото отношение на два вида 

предмета(под, над, пред, зад…) Има представа за 

геометричните фигури като елементи за сглобяване на 

картинка. Съпоставя по схематичен образ житейски 

дейности, които се извършват сутрин, обед, вечер. 



ИИ 

 

 

ИТ 

ИМТ 

Има общи представи за пресъздаване с графични средства 

и цветни петна на личен празничен момент. Има представи 

за съчетаване на декоративни елементи в мотив за украса 

на тъкан. 

КТ ОМСС 

ГИ 

КМ 

Разпознава и използва предмети с битово предназначение. 

Полага грижи за растенията и очаква с нетърпение появата 

на цветовете им. Комбинира и съчетава различни по 

големина и форма обемни елементи. 

ФК ЕПДД 

ИДД 

СПДД 

Ходи по определен начин, скача от високо на ниско, скача с 

два крака над летва. 

Катери се по наклонена стълба, лази от колянна опора в 

зигзаг до предмет. 

Изпълнява разучените естествено-приложни движения, 

основа на елементи от спортни игри. 

III „Пролет е 

дошла” 

БЕЛ ГПР 

ВЛП 

СР 

ПЛП 

Ориентира се д два последователни дни и ползва 

названията вчера и днес. 

Обича да слуша и възприема с интерес стихотворения за 

мама. 

Употребява граматически форми от художествения текст за 

изразяване на преживяване. Желае да научи стихотворение 

за мама наизуст. 

ОС СПНО 

КНЦ 

СЗС 

Изгражда конкретни представи за растения(пролетни 

цветя) и техни основни видими части. Описва и сравнява 

видими признаци и поведенчески реакции на животни. 

Демонстрира желание за активно включване в 



празнуването на обичаи и традиции. Разпознава състояния 

на здраве и болест у себе си и околните. 

Математика КО Умее да брои до четири, разпознава сезоните, отброява 

четири предмета. 

ИИ ИТ 

 

ИМТ 

Пресъздава познати образи чрез средствата на апликиране, 

изрязване, изкъсване и комбиниране на елементи в 

подходящи цветови съчетания. 

Изгражда първоначални представи за релефна пластична 

форма. 

КТ ОМСС 

КМ 

Обследва образец, определя техническото действие. 

Притежава опит и култура за безопасно движение по 

улицата. 

ФК ЕПДД 

 

ИДД 

СПДД 

Притежава основна представа за различни видове ходене и 

комбинирането им, лазене от колянна опора. Ходи под 

препятствие с различна височина, скача на дължина от 

място, хвърля и хваща топка с две ръце. Има елементарни 

представи за връзката между усвоените движения и 

приложението им в спортните игри. 

IV „Пролетни 

празници” 

БЕЛ СР 

ВЛП 

Р 

ПЛП 

Сравнява обекти по съществен признак  и назовава 

установеното(по-едър, по-дребен от… о др.) Служи си със 

синоними и антоними. Слуша и употребява поздрави и 

благопожелания за пролетните празници. Подбира 

вълшебни думи за изразяване на уважение към 

космонавтите. Изразява празнично настроение, като ползва 

речеви етикет и подходящи  емоционални изразни 

средства. 



ОС СПНО 

СОО 

КНЦ 

СЗС 

Изгражда конкретни представи за: растения (овощни 

дръвчета) и техни основни видими части – стъбло, лист, 

цвят, плод; изменение на основните части през сезона 

(цъфтеж, разлистване). Разпознава характеристики на 

взаимоотношенията в семейството. Описва себе си и свои 

близки и роднини. Изгражда конкретни представи за лични 

празници(имен ден), обичаи и традиции (Лазаровден, 

Цветница, Великден). Описва облекло, специфични 

средства и предмети на труда и типични за професията на 

търговските работници действия. 

Математика РФ 

КО 

Има сетивно-действено познание за броя на страните и 

върховете на фигурите.Има конкретни представи за числото 

пет и броене до пет. Познава числовата картинка на 

числото пет. 

ИИ ИМТ 

 

ИТ 

Изгражда най-общи представи за пресъздаване на 

преживявания, впечатления от природата чрез подходящи 

цветосъчетания. 

Изгражда конкретни представи за основни и производни 

цветове. Има обща представа за цветова символика, 

свързана с традиционната обредност. 

КТ КМ 

 

Т 

Споделя радостни очаквания за използване на изделието 

по предназначение. Участва в обреда по боядисването на 

яйцата. Подрежда елементи от комплект Лего чрез 

съединяване и вгнездяване. 

ФК ЕПДД 

ИДД 

Притежава обща представа за двигателна дейност, 

свързана с хвърляне, скачане, катерене, бягане. Опитва се 

да изпълнява комбинации от естествено-приложни 



 

СПДД 

движения в подвижните игри. Изпитва емоционална 

удовлетвореност от двигателна дейност при изпълнение на 

упражнения и игри. 

V „Знам и мога” БЕЛ СР, ВЛП 

ГПР 

ПЛП 

Притежава знания за себе си и желае да ги представи пред 

слушатели и зрители. 

Слуша с интерес стихотворение. Запомня думите на поета. 

Познава названия на обекти, предмети, лица, явления, 

събития. Познава и си спомня за познати литературни 

произведения. 

ОС СПНО 

СЗС 

КНЦ 

СОО 

Открива свойствата на въздуха и водата и значението им за 

растенията, животните и човека. Проявява желание за 

активно взаимодействие с връстници и възрастни. 

Изгражда конкретни представи за официални и лични 

празници.Сравнява начини на включване на връстници в 

съвместна игрова дейност. 

Математика КО 

РФФ 

Проявява интерес към математическите игри, старателност 

и активност при изпълнението на познавателните задачи 

заложени в игрите. Използва геометричните форми като 

средство за конструктивно-творческо изразяване  и игрово 

представяне. 

ИИ ИТ 

ХВ 

ИМТ 

Моделира обемни образи  и придава характерни 

особености и детайли, като използва достъпен пластичен 

материал. Изгражда най-общи представи за 

професионалния труд на художника. Съчетава различни 

геометрични форми в общ образ. 

КТ ОМСС Комбинира различни материали и определени действия за 



Т възпроизвеждане на конструкцията на обекта. Реже, 

прегъва, приглажда, съединява с лепене. 

ФК ЕПДД 

ИДД 

ФД 

Проявява интерес към разучаваните двигателни действия. 

Проявява стремеж за включване в двигателни действия. 

Предлага и изпълнява подвижни игри, като се договаря с 

връстниците си. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематично разпределение - III ПГ за учебната 2019/2020 г. 

 
 

Ме 

сец 

Глобална тема Образователно 

направление 

Образователно 

ядро 

Очаквани резултати 

 



IX „Довиждане, 

лято!” 

 

 

 

БЕЛ 

СР 

 

ГПР 

 

ВЛП 

Активизиране на уменията за съставяне на изречения по 

картина, с три, четири и пет думи. 

Установяване на равнището на знанията и уменията по 

ядрото. 

Запознаване с приказка. Определяне по илюстрации на 

последователността в сюжета на литературно 

произведение. 

 

ОС 

СОО 

 

СЗС 

Определя полово-родовата принадлежност на членовете 

на семейството и на рода си. 

Показва познаване на правила за движение по улицата, по 

коридора, на ескалатора. 

 

 

Мат. 

И 

ПО 

 

КО 

 

ВО 

Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по 

височина. 

Определя мястото на предмет спрямо собственото си 

местоположение, като използва „близо” и „далече”. 

Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната 

цифра на числото.  

Разбира редуването на три денонощия ( вчера, днес, утре ). 

 

 

КТ 

КМ 

 

Т 

ОМСС 

Има основни знания и умения от обучението по 

конструиране и технологии от втора възрастова група. 

Различава превозните средства спрямо мястото на 

придвижване. 

Свързва, като използва допълнителни елементи, като 



пластилин, кламер, сламка и др. 

 

ИИ 

ИМТ 

 

ХВ 

Създава изображения по впечатление и въображение, като 

използва различни видове цветове. 

Използва образи и знаци в изобразителната си дейност 

рисуване. 

 

ФК 

ЕПДД 

СПДД 

ИДД 

Изпълнява разучени във втора  група  двигателни действия. 

Прилага двигателни умения в подвижни игри сред 

природата. 

Подобрява координацията на движенията си. 

X „Есен е!” 

 

 

 

 

БЕЛ 

ВЛП 

 

Р 

 

ГПР 

 

ЗК 

СР 

Запознаване със стихотворение и обогатяване на 

представата за есента. 

Активизиране на обща представа за понятия като пожар, 

пожарникар, противопожарна кола. 

Има умения за съгласуване по род и число на 

съществителни и прилагателни имена. 

Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири 

звука.Съставя изречения и участва активно в диалог  по 

картини. 

 

ОС 

 

СПНО 

Сравнява картината на времето чрез метеорологични 

промени в два сезона.Има конкретни представи за сезонни 

плодове и зеленчуци. 

 РФ Комбинира познати геометрични фигури. 



 

Мат. 

КО 

 

ПО 

И 

Подрежда редицата на числата до 5. Ориентира се в 

последователността на сезоните. 

Установява пространствени отношения между обекти. 

Измерва дължина, като използва „лентичка” или друг 

предмет. 

 

 

КТ 

ГИ 

ОМСС 

 

Т 

КМ 

Познава правила за запазване на дрехите чисти и 

спретнати. 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и 

текстилни материали при изработване на модел или 

изделие. 

Различава устройства за комуникация и информация – 

телефони. 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на 

учителя, от снимки или технически рисунки. 

 

 

ИИ 

ИМТ 

 

ХВ 

 

ИТ 

Пресъздава обекти от действителността чрез рисуване и 

свързване на точки за изграждане на образ. 

Запознава се с жанра натюрморт чрез изобразителна 

дейност – рисуване/апликиране. 

Изграждане на умение за апликиране чрез изрязване и 

изкъсване – създаване на еднослойна и многослойна 

апликация. 

 

 

ЕПДД 

ФД 

Проявява положително отношение към двигателната 

дейност. 

Скок на дължина от място. Хвърляне на малка плътна топка 



ФК  

ИДД 

във вертикална цел.Прилага разучени двигателни действия 

в игри с организационен характер. 

XI „Моето 

семейство” 

 

 

 

БЕЛ 

ВЛП 

СР 

Р 

 

ПЛП 

Добиване на представа за приказка в стихотворна форма. 

Активно участва в беседа по картина. 

Затвърждаване на представата за понятията „семейство”, 

„член на семейство”, „домашен любимец”. 

Обогатяване на умения за словесно изразяване на чувства и 

заучаване на стихотворение наизуст. 

 

 

ОС 

СЗС 

 

СОО 

СПНО 

Познава правила за собствена защита на здравето и за 

здравословно хранене. 

Разбира семейните отношения и мястото си в семейството. 

Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и 

животни от близкото обкръжение. 

 

Мат. 

КО 

И 

ВО 

Подрежда редицата на числата до 5. 

Подрежда пет предмета във възходящ ред по дължина. 

Разбира информацията, която съдържа календарът. 

 

 

КТ 

ОМСС 

 

КМ 

 

ГИ 

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени 

материали по права, крива и начупена линия. 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на 

учителя, от снимки или технически рисунки. 

Стреми се към сътрудничество при  



съвместна дейност. 

 

ИИ 

ИМТ 

ХВ 

Диференциране на изобразителни елементи. 

Формиране на умение за ориентиране в изобразителната 

действителност. 

 

ФК 

ЕПДД 

СПДД 

ИДД 

Придобива представа за придвижване чрез странично 

ходене. 

Прилага овладените елементи в отборни и съревнователни 

игри. 

Изразява положително отношение към игровата двигателна 

дейност. 

XII „Иде зима” 

 

 

БЕЛ 

СР 

Р 

 

ВЛП 

Съставя кратък повествователен текст по памет. 

Активизиране на лексика, свързана с Бъдни вечер, Коледа и 

Нова година      ( постни ястия, коледна елха и сурвакари ). 

Възприема стихотворение и съпреживява коледния 

възторг. 

 

ОС 

КНЦ 

 

СПНО 

Поздравява по повод на конкретен празник, като се стреми 

да спазва обичаи в общността. 

Демонстрира желание за откривателство и инициативност 

при опознаване на близката и по – далечна природна 

среда. 

 

 

КО 

 

Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите 

в тях ( до десет обекта ). 

Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по 



Мат. И 

 

ВО 

височина или дължина. 

Разбира редуването на три денонощия ( вчера, днес, утре ). 

 

КТ 

ОМСС 

 

КМ 

Свързва, като използва допълнителни елементи, като 

пластилин, кламер, сламка и др. 

Представя и обяснява идея или решение при изработване 

на модел. 

 

ИИ 

ИМТ 

 

ХВ 

Изобразява обекти от света на децата, като се ориентира 

чрез цветове и форми. 

Придобива най – обща представа за емоционалното 

състояние на лицето и го пресъздава чрез рисуване. 

 

ФК 

ЕПДД 

 

СПДД 

ИДД 

Придобива представа за скачане от ниско на високо с 

отскачане на един крак и стъпване с два крака. 

Проявява интерес към разучаваните двигателни действия. 

Взаимодейства игрово с останалите в групата. 

I „Зимна 

приказка” 

 

БЕЛ ВЛП 

 

ГПР 

 

СР 

Осмисляне на промените в природата , отразени чрез 

художествените образи. 

Използва правилно сегашно и минало време на глаголите 

при съставяне на кратък повествователен текст на серия от 

картини. 

Умения за създаване на кратък повествователен текст по 

дадено начало на непознато литературно произведение. 



 

ОС 

КНЦ 

 

СОО 

СЗС 

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на 

общността (напр. Коледа, Великден и др.). 

Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи. 

Работи продуктивно в партньорство и екипност. 

 

Мат. 

РФ 

КО 

И 

Различава и назовава правоъгълник. 

Брои до 10 в прав ред. 

Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по 

височина или дължина. 

 

 

КТ 

ОМСС 

 

ГИ 

 

КМ 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и 

текстилни материали при изработване на модел или 

изделие. 

Предлага идеи и участва в провеждането на малко 

състезание, игра или дейност в детската градина. 

Оценява по различни предварително зададени критерии 

собственоръчно направени модели и ги включва в игрови 

дейности. 

 

ИИ 

ХВ 

 

ИМТ 

Използва в изобразителната си дейност смесени техники 

при рисуване на зимни сюжети. 

Комбинира различни материали и техники. 

 

 

ЕПДД 

 

Придобива представа за подхвърляне вертикално  нагоре 

на малка гумена топка и ловене – разучаване. 

Проявява отношение към собственото изпълнение. 



ФК СПДД 

ИДД 

Прилага в игрови условия овладени елементи от детския 

футбол и баскетбол. 

II „Моята 

безопасност” 

 

 

 

БЕЛ 

СР 

 

ЗК 

 

ВЛП 

Обогатяване на представите за рождения ден като личен 

празник чрез активизиране на лексика по темата. 

Активизиране на представа за отделните звукове с акцент 

на позицията на звука „р” в началото на думата. 

Ориентиране в последователността на действието и 

разказване по илюстрации, изобразяващи основните 

моменти. 

 

 

 

ОС 

КНЦ 

 

 

СОО 

 

СЗС 

Разбира и спазва основните елементи от протокола на 

поведение при честване на Националния празник, както и 

на лични, фолклорни, официални празници. 

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. 

 

 

Мат. 

ВО 

РФ 

КО 

ПО 

Ориентира се в последователността на сезоните. 

Комбинира познати геометрични фигури. 

Подрежда редицата на числата до 5. 

Ориентира се в двумерното пространство ( по план, в 

квадратна мрежа, лабиринт ). 

 ГИ Стреми се към сътрудничество при  



КТ  

ОМСС 

съвместна дейност. 

Сгъва хартия и картон по ориентири. 

 

ИИ 

ИМТ 

 

ХВ 

Практическо използване на материали и пособия при 

апликиране и затвърждаване умението за изработване на 

колаж. 

Разширява и обогатява познанията си за жанра портрет. 

 

ФК 

ЕПДД 

СПДД 

ИДД 

Усвоява подаване и ловене на малка гумена топка. 

Придобива представа за търкаляне на топче по двойки на 

масичка. 

Спазва правила и норми на поведение в игровата дейност. 

III „Обичаи и 

празници” 

 

 

БЕЛ 

ВЛП 

ПЛП 

 

ЗК 

Изразяване на емоционално – оценъчно отношение към 

героите. 

Обогатяване на представата за Трети март като Национален 

празник. Заучаване на стихотворение наизуст. 

Разграничаване и отделяне на звук „а” в края на думата. 

 

 

ОС 

КНЦ 

 

 

СПНО 

СЗС 

Разбира и спазва основните елементи от протокола на 

поведение при честване на Националния празник. 

Разпознава националния флаг. 

Познава някои правила за безопасност при буря и 

наводнение. 

Разбира предназначението на обществени сгради в близка 

среда. 



 

 

 

Мат. 

КО 

 

ПО 

 

ВО 

И 

Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната 

цифра на числото. 

Назовава части на собственото си тяло, като определя 

лява/дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око. 

Разбира информацията, която съдържа календарът. 

Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по 

височина или дължина. 

 

КТ 

ОМСС 

 

КМ 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и 

текстилни материали при изработване на модел или 

изделие. 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на 

учителя, от снимки или технически рисунки. 

 

 

ИИ 

ИМТ 

 

 

ИТ 

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. 

Формиране на умения за естетическо цветово изграждане 

на релефна апликация. 

 

ФК 

ЕПДД 

 

СПДД 

ИДД 

Придобива представа за лазене от коленна опора в права 

посока ( до 3м) с торбичка на гърба. 

Изпълнява разучени елементи от детския тенис и 

баскетбол. 

Прилага овладени двигателни умения в игрови условия. 

IV „Пролетно  ПЛП Пресъздава литературно произведение, като импровизира 



пробуждане” 

 

 

БЕЛ 

 

ВЛП 

 

СР 

реплики и действия. 

Разширяване на представите за празника Великден и 

традициите, свързани с него. 

Творчески преразказ на познато литературно произведение 

чрез промяна на някои от сюжетните елементи и 

премахване на герои. 

 

 

ОС 

КНЦ 

 

СПНО 

 

СЗС 

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на 

общността. 

Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и 

животни от близкото обкръжение. 

Разбира предназначението на обществени сгради в близка 

среда. 

 

 

Мат. 

ПО 

КО 

 

И 

РФ 

Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, 

надясно. 

Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите 

в тях ( до десет обекта ). 

Назовава и показва широчината на предмет. 

Практическо добавяне и отнемане, плюс и минус. 

 

 

 

КТ 

КМ 

 

ОМСС 

 

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. 



ГИ 

 

Т 

Разбира ползата от грижите за дърветата и изпитва 

удовлетворение от себе си. 

Комбинира, подрежда елементи от комплект Лего по 

различни начини (успоредно, кръстосано, стъпаловидно)  

според  конструкцията на обекта. 

 

 

ИИ 

ИМТ 

 

ИТ 

 

ХВ 

Създаване на умение за емоционално – естетическо 

отношение към традиционни празници. 

Усвоява знания за приложно – декоративно изкуство като 

вид изобразително изкуство. 

Разпознаване на визуални особености на форми и силуети. 

 

 

ФК 

ЕПДД 

СПДД 

 

ИДД 

ФД 

Сравнява се с другите деца и се стреми към самоконтрол. 

Има елементарни представи за връзката между усвоените 

движения и приложението им в спортните игри. 

Изпълнява народни подвижни игри. 

Повишава физическата си дееспособност. 

V „Забавления в 

парка” 

 

 

БЕЛ 

СР 

ПЛП 

ГПР 

Съставяне на кратък повествователен текст по нагледна 

опора. 

Активно участие в диалог по сюжетни картини. 

Установяване на равнището на знанията и уменията  - 

диагностика.  

 СЗС Обяснява диференцирано предназначение на игрови 



 

ОС 

 

СОО 

СПНО 

съоръжения и материали за подвижни и щафетни игри. 

Измерване на индивидуалните постижения  /диагностика/. 

Сравнява картината на времето чрез метеорологични 

промени в два сезона. 

 

 

 

 

Мат. 

КО 

 

 

РФ 

 

ВО 

ПО 

Има представа за количествено и поредно броене до десет. 

Формирано е словесно – логическо познание за числата до 

десет и отношенията на всеки две съседни числа (до 10). 

Различава и назовава правоъгълник. Комбинира познати 

геометрични фигури. 

Разбира редуването на три денонощия. 

Има формирани представи за посоки и направления, и 

алгоритъм на движението ( словесно, по схема ). 

 

 

КТ 

КМ 

 

ГИ 

ОМСС 

Има основни знания и умения от обучението по 

конструиране и технологии в края на годината. 

Предлага идеи за игри. Сътрудничи си с връстниците. 

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени 

материали по права, крива и начупена линия. 

 

ИИ 

ХВ 

ИМТ 

Различава творби на изобразителното изкуство по вид и 

жанр. 

Годишен преговор на новите знания и умения в 

изобразителните дейности. 

 ЕПДД Установяване на равнището на двигателните качества 



 

ФК 

 

СПДД 

ФД 

ИДД 

бързина и взривна сила. 

Има положително отношение към двигателната дейност. 

Установяване постиженията на децата в края на годината. 

Участва в игри по собствен избор. 

 

 

 

 

 

 
Тематично разпределение -  четвърта подготвителна група за учебната 2019/2020г. 

 
 

Ме 

сец 

Глобална тема Образователно 

направление 

Образователно 

ядро 

Очаквани резултати 

 

IX „Довиждане 

лято “ 

 

Български език 

и литература  

СР 

Р 

ГПР 

ВЛП 

Установяване на равнището на знанията и уменията по 

ядро „Свързана реч“ , ядро „Възприемане на литературно 

произведение“,ядро „Речник“,  ядро „Граматически 

правилна реч“ и ядро „Звукова култура“: 

-описва кратко познат предмет или лесен път до вкъщи; 

-разбира сюжетната линия в познати текстове. 

- разбира значението на думи и ги използва правилно в 



различни ситуации. 

-съставя изречения по нагледна опора; 

-изговаря правилно думите в речевата си 

комуникация;разпознава изречение и дума. 

Математика КО 

ПО 

ВО 

РФФ 

Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната 

цифра на числото.Подрежда пет предмета във възходящ и 

низходящ ред по височина или дължина; Определя 

посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, 

надясно.Ориентира се в последователността на сезоните; 

Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре); 

Комбинира познати геометрични фигури; Продължава 

алгоритмични поредици от познати геометрични фигури. 

Околен свят 

 

СОО 

СЗС 

СПНО 

 

Разбира семейните отношения и мястото си в семейството. 

Осъзнава различните чувства.Познава правила за собствена 

защита на здравето и за здравословно хранене.Пресъздава 

чрез модели животни и местообитаването им.Познава 

някои правила за безопасност при поледица, буря, 

наводнение, силен снеговалеж и пожар.Разбира и 

демонстрира необходимото различно поведение и 

спазване на правила, когато е на улицата, в заведението за 

хранене, на мястото за отдих, на мястото за развлечение. 

Изобразително 

изкуство 

ИМТ 

ИТ 

Пресъздава впечатления и преживявания с различни 

изразни средства.Използва многослойно апликиране при 

изпълнение на изобразителни задачи.Пресъздава обекти и 

явления от действителността чрез рисуване и оцветяване. 

Планира последователността на действията и използването 



на различни материали и техники при изпълнение на 

изобразителни задачи самостоятелно или в група 

Конструиране и  

технологии 

КМ 

Т 

Съединява елементи, като залепва.Предлага, представя и 

обяснява идея или решение при изработване на 

модел.Посочва важни за децата пътни знаци на кръстовище 

и обяснява нормите за безопасно придвижване по пътна 

маркировка.Оценява по собствени критерии модели и 

изделия и ги включва в игрови дейности. 

Физическа 

култура 

ЕПДД 

ФД 

ИДД 

Установяване на равнището на двигателните качества 

издръжкивост, бързина, сила при бягане, скок на дължина, 

хвърляне на топка и др.Инициира замисъл и сюжети на 

спортна тематика в игровата двигателна дейност, сравнява 

се и се самооценява в игрово-двигателен и поведенчески 

план. 

X „Богатствата на 

есента“ 

 

Български език 

и литература  

ГПР 

ЗК 

ВЛП 

ПЛП 

Конструира сложни изречения по нагледна и словесна 

основа.Демонстрира начални графични умения.Възприема 

познати произведения от художествената литература чрез 

пресъздаването им в театъра или в киното.Съотнася 

постъпките на герои от литературно произведение към 

собствения си опит. Участва в драматизиране на приказки и 

разкази 

Математика 

 

 

КО 

ВО 

РФФ 

ПО 

Познава, назовава и подрежда месеците на годината, 

отнасящи се към сезона есен.Свързва по форма обекти от 

околната среда и познати геометрични фигури.Подрежда 

редицата на числата до 10. Сравнява обекти по техни 

признаци: дължина, височина и ширина; Определя 

пространствените отношения (вътре, вън, между, 



 

 

затворено, отворено). 

Околен свят СПНО Показва в природен календар метеорологичното време и 

сравнява промени в сезона/местността.Разбира 

потребностите на растенията през различните сезони.Има 

представа за промените в поведението на някои животни в 

различните сезони. 

Изобразително 

изкуство 

ИМТ 

ИТ 

 

Използва многослойно апликиране при изпълнение на 

изобразителни задачи.Използва безопасно различни 

видове материали и пособия за изобразяване.Избира 

конкретна тема и я изобразява при рисуване, апликиране и 

моделиране.Пресъздава обекти и явления от 

действителността чрез рисуване и оцветяване. 

Конструиране и 

технологии 

 

ОМСС 

ГИ 

КМ 

Подбира и използва хартия, картон или текстил в 

зависимост от свойствата им, когато при изработката на 

модел или изделие прилага късане, залепване, намокряне, 

намачкване, оцветяване. Съединява елементи, като 

залепва, преплита и завързва.Участва в малък общ проект в 

детската градина. Сътрудничи с другите при работа по общ 

замисъл.Самостоятелно довършва модел по образец, като 

подбира разнообразни материали и инструменти. 

Физическа 

култура 

ЕПДД 

ИДД 

СПДД 

Строява се и се престроява в колона, редица, кръг и 

обратно със смяна на посоката и темпа. Придвижва се чрез 

маршируване и спазва точно устни указания.Придвижва се 

чрез ходене равновесно по тясна повърхност (пейка) с 

изпълнение на равновесни стоежи, обръщане, пресечни 

стъпки, отскок до полуклек.Участва в игри и състезания с 



поставени задачи от спортове (лека атлетика, бягане, 

скачане и хвърляне, баскетбол, футбол или хандбал, тенис 

на корт, плуване), насочени към формиране на двигателен 

опит. Владее набор от подвижни игри: с организиращ 

характер; с общо въздействие и с насочено въздействие (за 

разгряване, дихателни, успокоителни); музикално-

двигателни; спортно-подготвителни; щафетни; за 

усъвършенстване техниката на естествените движения; за 

комплексно развитие на двигателните способности; 

народни подвижни игри и други 

XI „Да бъдем 

здрави“ 

 

Български език 

и литература 

ВЛП 

ПЛП 

Р 

ГПР 

ЗК 

Възприема познати произведения от художествената 

литература чрез пресъздаването им в театъра или в киното. 

Преразказва приказка или разказ, като импровизира 

реплики и използва подходящи невербални средства за 

комуникация.Разбира и използва думи с абстрактно 

значение.Различава изречение от текст. 

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 

букви, свързани с наименованията на познати лица и 

предмети. 

Математика 

 

 

КО 

РФ 

ПО 

И 

 

Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по 

височина, дължина или ширина.Намира мястото на 

пропуснат обект в сериационна редица; Възприема 

събирането като практическо добавяне, а изваждането като 

отнемане на част от група.Сравнява броя на обектите (до 

10) в две множества.Моделира по образец познати 

геометрични фигури.Познава, назовава и подрежда дните 

на седмицата в тяхната последователност. 



Околен свят 

 

 

 

 

 

СОО 

СЗС 

СПНО 

Сравнява състояние на здраве и на болест. Изразява своето 

право на избор и инициатива сред другите. Разпознава 

професии от различни области и тяхното значение за 

живота на хората – строителство, сигурност, обществен 

транспорт и др.Назовава поне едно условие за живот и 

развитие на растенията.Показва в природен календар 

метеорологичното време и сравнява промени в 

сезона/местността. 

Изобразително 

изкуство 

ИТ 

ХВ 

ИМТ 

Изгражда представи за творби на изящните и приложно-

декоративните изкуства.Използва многослойно апликиране 

при изпълнение на изобразителни задачи.Използва 

материали и техники за конструиране и моделиране 

.Пресъздава обекти и явления от действителността чрез 

рисуване и оцветяване. Пресъздава впечатления и 

преживявания с различни изразни средства. 

Конструиране и  

технологии 

 

ГИ 

КМ 

Т 

 

 

Самостоятелно подрежда и поддържа реда, чистотата на 

личните си вещи, играчки и материали вкъщи и в детската 

градина.Спазва правила за култура на хранене и 

сервиране.Познава отделни възможности на устройства за 

комуникация и информация. Съединява елементи, като 

залепва, преплита и завързва.Оценява по собствени 

критерии модели и изделия и ги включва в игрови 

дейности.Има представа за предназначението на някои 

домашни електроуреди и правилата за безопасност. 

Физическа 

култура 

СПДД 

ЕПДД 

Изпълнява комбинации от различни видове бягане с други 

естествено-приложни движения. Изпълнява насрещно 

бягане с разминаване в редици.Скача  на дължина и на 



ИДД 

 

височина със засилване, в дълбочина (върху постелка) от 

височина 40 см 

Посочва примери за вида спорт в зависимост от 

използвания уред (топка, ракета и др.), от броя на играчите 

(отборни и индивидуални), от условията, при които се 

провеждат (зимни, водни).Познава и спазва духа на 

"честната игра" 

XII „Коледа идва“ 

 

Български език 

и литература  

СР 

Р 

ВЛП 

ПЛП 

ГПР 

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени 

опорни въпроси.Разбира и използва думи с абстрактно 

значение. Съотнася постъпките на герои от литературно 

произведение към собствения си опит.Участва в 

драматизиране на приказки и разкази. Конструира сложни 

изречения по нагледна и словесна основа. 

Математика 

 

 

КО 

ПО 

ВО 

И 

Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества.Намира 

мястото на пропуснат обект в сериационна редица. 

Определя реда на обект в редица от седем предмета. 

Познава, назовава и подрежда месеците на годината, 

отнасящи се към всеки сезон.Подрежда три предмета във 

възходящ и низходящ ред по височина, дължина или 

ширина.Възприема събирането като практическо добавяне, 

а изваждането като отнемане на част от група. 

Околен свят 

 

 

СОО 

 

СПНО 

Има представа за промените в поведението на някои 

животни в различните сезони.Партнира на учителя и си 

сътрудничи с връстници.Проявява толерантност към деца и 

възрастни с различия.Избира игрови действия съобразно 

особеностите на играчките, предметите за игра и игровата 



 

 

 

КНЦ 

ситуация.Назовава лични, официални и национални 

празници, местни обичаи и традиции. 

Изобразително 

изкуство 

ИМТ 

ИТ 

Планира последователността на действията и използването 

на различни материали и техники при изпълнение на 

изобразителни задачи самостоятелно или в група.Използва 

многослойно апликиране при изпълнение на 

изобразителни задачи.Използва безопасно различни 

видове материали и пособия за изобразяване  

Избира конкретна тема и я изобразява при рисуване, 

апликиране и моделиране. 

Конструиране и  

технологии 

КМ 

ОМСС 

ГИ 

Самостоятелно подрежда и поддържа реда, чистотата на 

личните си вещи, играчки и материали вкъщи и в детската 

градина. 

Предлага, представя и обяснява идея или решение при 

изработване на модел.Сътрудничи с другите при работа по 

общ замисъл. 

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги 

включва в игрови дейности.Съединява елементи, като 

залепва, преплита и завързва.Участва в малък общ проект в 

детската градина. 

Физическа 

култура 

ИДД 

ЕПДД 

Скача с въженце с придвижване напред, на дължина и на 

височина със засилване, в дълбочина (върху постелка) от 

височина. 

Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика в 

игровата двигателна дейност, сравнява се и се самооценява 



в игрово-двигателен и поведенчески план. 

I „Зимна 

приказка“ 

 

Български език 

и литература  

ЗК 

ВЛП 

Р 

Употребява думи и изрази, използвани в групата и в 

медиите. 

Разказва кратки истории, като използва подходящ 

"времеви речник".Определя звука в началото и в края на 

думата. Възприема познати произведения от 

художествената литература чрез пресъздаването им в 

театъра или в киното. 

Математика 

 

 

И 

КО 

РФ 

ВО 

Сравнява броя на обектите (до 10) в две 

множества.Определя взаимното разположение на обекти 

(над, под, пред, зад, до, върху, на и др.); Определя 

пространствените отношения (вътре, вън, между, 

затворено, отворено.Сравнява обекти по техни признаци: 

дължина, височина и ширина.Моделира по образец 

познати геометрични фигури; Познава предназначението 

на часовника като уред за измерване на времето. 

Околен свят 

 

 

СЗС 

СОО 

КНЦ 

Назовава лични, официални и национални празници, 

местни обичаи и традиции.Взаимодейства с възрастни и 

връстници, като отчита настроението им и свързва това 

настроение с причини, които го пораждат.Разбира и 

демонстрира необходимото различно поведение и 

спазване на правила, когато е на улицата, в заведението за 

хранене, на мястото за отдих, на мястото за 

развлечение.Избягва конфликтите и при необходимост ги 

разрешава.Разпознава професии от различни области и 

тяхното значение за живота на хората – строителство, 

сигурност, обществен транспорт и др.Разбира разликата 



между ролеви и реални взаимоотношения. 

Изобразително 

изкуство 

ИМТ 

ИТ 

ХВ 

 

 Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от 

творби на изобразителното изкуство.Използва безопасно 

различни видове материали и пособия за 

изобразяване.Използва материали и техники за 

конструиране и моделиране .Пресъздава обекти и явления 

от действителността чрез рисуване и оцветяване. 

Конструиране и 

технологии 

 

ОМСС 

КМ 

ГИ 

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира 

разнообразни материали и инструменти.Представя и 

обяснява идея или решение при изработване на 

модел.Съединява елементи, като залепва, преплита и 

завързва.Има представа за предназначението на някои 

домашни електроуреди и правилата за безопасност. 

Спазва правила за култура на хранене и сервиране. 

Физическа 

култура 

ЕПДД 

ИДД 

СПДД 

Придвижва се чрез ходене равновесно по тясна повърхност 

(пейка) с изпълнение на равновесни стоежи, обръщане, 

пресечни стъпки. 

Изпълнява подскоци с един крак и с придвижване 

напред.Проявява стремеж към постижения и 

себедоказване, коопериране и взаимодействие в различни 

по вид игри.Владее набор от подвижни игри: с 

организиращ характер; с общо въздействие и с насочено 

въздействие (за разгряване, дихателни, успокоителни); 

музикално-двигателни; спортно-подготвителни; щафетни; 

за усъвършенстване техниката на естествените движения; 

за комплексно развитие на двигателните способности; 



народни подвижни игри и други 

II „Искам да съм 

като тях“ 

 

Български език 

и литература  

ЗК 

Р 

ВЛП 

ПЛП 

ГПР 

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 

букви, свързани с наименованията на познати лица и 

предмети. Конструира сложни изречения по нагледна и 

словесна основа.  Определя по илюстрации 

последователността в сюжета на литературно 

произведение.Преразказва приказка или разказ, като 

импровизира реплики и използва подходящи невербални 

средства за комуникация. 

Математика 

 

 

И 

ПО 

КО 

Графично възпроизвежда геометрични фигури.Определя 

броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на 

числото; Брои до 10 в прав и обратен ред.Избира мярка 

(предметна) за измерване на височина, дължина и 

ширина.Определя взаимното 

разположение на обекти (до, върху, на и др.). Намира 

мястото на пропуснат обект в сериационна 

редица.Сравнява тежестта на предмети по време на игри, 

като използва лек/тежък. 

Околен свят 

 

 

 

 

СОО 

СЗС 

КНЦ 

Графично възпроизвежда геометрични фигури.Определя 

броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на 

числото; Брои до 10 в прав и обратен ред.Избира мярка 

(предметна) за измерване на височина, дължина и 

ширина.Определя взаимното 

разположение на обекти (до, върху, на и др.). Намира 

мястото на пропуснат обект в сериационна 

редица.Сравнява тежестта на предмети по време на игри, 



като използва лек/тежък. 

Изобразително 

изкуство 

ИМТ 

ИТ 

ХВ 

Назовава лични, официални и национални празници, 

местни обичаи и традиции.Проявява толерантност към 

деца и възрастни с различия.Избира игрови действия 

съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и 

игровата ситуация.Разпознава професии от различни 

области и тяхното значение за живота на хората – 

строителство, сигурност, обществен транспорт и др. 

Конструиране и 

технологии 

КМ 

ГИ 

 

Изгражда представи за творби на изящните и приложно-

декоративните изкуства. Възпроизвежда фигура, знак, 

прави и криви линии, елементи от знаци.Използва 

материали и техники за конструиране и моделиране 

.Пресъздава впечатления и преживявания с различни 

изразни средства. Планира последователността на 

действията и използването на различни материали и 

техники при изпълнение на изобразителни задачи 

самостоятелно или в група. 

Физическа 

култура 

ЕПДД 

ИДД 

ФД 

Участва в малък общ проект в детската 

градина.Самостоятелно довършва модел по образец, като 

подбира разнообразни материали и инструменти.Оценява 

по собствени критерии модели и изделия и ги включва в 

игрови дейности.Съединява елементи, като залепва, 

преплита и завързва.Подбира и използва хартия, картон 

или текстил в зависимост от свойствата им, когато при 

изработката на модел или изделие прилага късане, 

залепване, намокряне, намачкване, оцветяване. 

III „Всичко се Български език СР Изпълнява подскоци с един крак и с придвижване напред. 



събужда“ 

 

и литература  Р 

ЗК 

ВЛП 

ПЛП 

Скача с въженце с придвижване напред.Хвърля малка 

гумена топка с една ръка отгоре в далечина, плътна топка, 

гумена топка с две ръце от гърди и отгоре.Катери се с 

кръстосана координация по диагонал на гимнастическа 

стена (катерушка) .Инициира замисъл и сюжети на спортна 

тематика в игровата двигателна дейност, сравнява се и се 

самооценява в игрово-двигателен и поведенчески 

план.Изпълнява физически упражнения за развитие на 

двигателни качества 

Математика 

 

 

КО 

 

 

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени 

опорни въпроси.Разбира и използва думи с абстрактно 

значение.Определя звука в началото и в края на 

думата.Демонстрира начални графични умения.Възприема 

познати произведения от художествената литература . 

Определя по илюстрации последователността в сюжета на 

литературно произведение. 

Участва в драматизиране на приказки и разкази. 

Околен свят 

 

 

КНЦ 

 

СПНО 

Възприема събирането като практическо добавяне, а 

изваждането като отнемане на част от група.Брои до 10 в 

прав и обратен ред, отброява предмети до 10. Използва 

пространствени термини за посоки, местоположения, 

разстояния и пространствени отношения (надясно/наляво; 

нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далеч; по-рано/по-

късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу 

вдясно; отпред вляво и др.).Сравнява обекти по техни 

признаци: дължина, височина и ширина. 

Изобразително ИМТ Свързва конкретни празници и чествания със съответните 



изкуство ИТ личности и събития (3 март, 24 май, 18/19 февруари, 2 

юни).Разпознава националния химн и реагира, като 

изразява национална гордост и отдава почит. Разбира 

потребностите на растенията през различните сезони.Има 

представа за промените в поведението на някои животни в 

различните сезони.Свързва животните и техните природни 

семейства – ято, стадо, рояк и др. 

Конструиране и 

технологии 

ОМСС 

КМ 

ГИ 

Изгражда представи за творби на изящните и приложно-

декоративните изкуства. Използва многослойно 

апликиране при изпълнение на изобразителни задачи. 

Избира конкретна тема и я изобразява при рисуване, 

апликиране и моделиране. 

Физическа 

култура 

СПДД 

ИДД 

ЕПДД 

 

Участва в малък общ проект в детската градина. 

Самостоятелно подрежда и поддържа реда, чистотата на 

личните си вещи, играчки и материали вкъщи и в детската 

градина. Представя и обяснява идея или решение при 

изработване на модел.Оценява по собствени критерии 

модели и изделия и ги включва в игрови дейности. Прегъва 

последователно неколкократно хартия и картон. 

IV „Празнуваме 

през пролетта“ 

 

Български език 

и литература  

ЗК 

СР 

Р 

ПЛП 

Участва в игри и състезания с поставени задачи от спортове 

(лека атлетика, бягане, скачане и хвърляне, баскетбол, 

футбол или хандбал, тенис на корт, плуване), насочени към 

формиране на двигателен опит.Познава и спазва духа на 

"честната игра". 

Скача с въженце с придвижване напред, на дължина и на 

височина със засилване, в дълбочина (върху постелка) от 

височина 40 см. 



Хвърля малка гумена топка с една ръка отгоре в далечина, 

гумена топка с две ръце от гърди и отгоре в повдигната 

хоризонтална цел 

Математика 

 

 

КО 

ПО 

ВО 

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 

букви, свързани с наименованията на познати лица и 

предмети.Разбира основния сюжет в различни познати 

текстове.Съставя устно кратък описателен текст.Употребява 

думи и изрази, използвани в групата и в 

медиите.Илюстрира съдържанието и героите от 

литературни произведения.Съотнася постъпките на герои 

от литературно произведение към собствения си 

опит.Преразказва приказка или разказ, като импровизира 

реплики и използва подходящи невербални средства за 

комуникация. 

Околен свят 

 

 

СЗС 

СПНО 

КНЦ 

Познава предназначението на часовника като уред за 

измерване на времето.Намира мястото на пропуснат обект 

в сериационна редица. 

Подрежда редицата на числата до 10; Определя реда на 

обект в редица от десет предмета.Използва пространствени 

термини за посоки, местоположения, разстояния и 

пространствени отношения (надясно/наляво; 

нагоре/надолу; отпред/отзад; близо/далеч; по-рано/по-

късно; редом, по средата, на върха, горе вляво; долу 

вдясно; отпред вляво и др.Възприема събирането като 

практическо добавяне, а изваждането като отнемане на 

част от група. 

Изобразително ИМТ Разбира потребностите на растенията през различните 



изкуство ИТ сезони. 

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение 

и спазване на правила, когато е на улицата, в заведението 

за хранене, на мястото за отдих, на мястото за 

развлечение.Обяснява природозащитната дейност на 

човека и грижите за чиста природна среда.Назовава лични, 

официални и национални празници, местни обичаи и 

традиции. 

Конструиране и 

технологии 

 

ОМСС 

КМ 

Използва безопасно различни видове материали и пособия 

за изобразяване.Използва материали и техники за 

конструиране и моделиране Пресъздава впечатления и 

преживявания с различни изразни средства.Планира 

последователността на действията и използването на 

различни материали и техники при изпълнение на 

изобразителни задачи самостоятелно или в група 

Физическа 

култура 

ИДД 

ЕПДД 

СПДД 

Съединява елементи, като залепва, преплита и 

завързва.Оценява по собствени критерии модели и 

изделия и ги включва в игрови дейности.Самостоятелно 

довършва модел по образец, като подбира разнообразни 

материали и инструменти.Представя и обяснява идея или 

решение при изработване на модел.Сътрудничи с другите 

при работа по общ замисъл.Реже хартия и картон, като 

използва шаблон. 

V „Аз ще бъда 

ученик“ 

 

Български език 

и литература 

СР 

Р 

ЗК 

Хвърля малка  гумена топка с две ръце от гърди и отгоре в 

повдигната хоризонтална цел.Катери се с кръстосана 

координация по диагонал на гимнастическа стена 

(катерушка) и изпълнява вис - обръщане в тилен лег и 



ВЛП повдигане на краката. 

Проявява стремеж към постижения и себедоказване, 

коопериране и взаимодействие в различни по вид 

игри.Владее набор от подвижни игри: с организиращ 

характер; с общо въздействие и с насочено въздействие (за 

разгряване, дихателни, успокоителни); музикално-

двигателни; спортно-подготвителни; щафетни; за 

усъвършенстване техниката на естествените движения; за 

комплексно развитие на двигателните способности; 

народни подвижни игри и други 

Математика 

 

 

КО 

ПО 

ВО 

РФ 

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени 

опорни въпроси.Разбира и използва думи с абстрактно 

значение. 

Конструира сложни изречения по нагледна и словесна 

основа. 

Поставя правилно по практически път ударение на 

използваните думи.Определя звука в началото и в края на 

думата.Демонстрира начални графични умения.Възприема 

познати произведения от художествената литература чрез 

пресъздаването им в театъра или в киното.Съотнася 

постъпките на герои от литературно произведение към 

собствения си опит.Участва в драматизиране на приказки и 

разкази. 

Околен свят 

 

КНЦ 

СЗС 

Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със 

съответната цифра на числото.Възприема събирането като 

практическо добавяне, а изваждането като отнемане на 

част от група.Намира мястото на пропуснат обект в 



 СПНО сериационна редица.Познава, назовава и подрежда 

месеците, отнасящи се към всеки сезон.Използва 

пространствени термини за посоки, местоположения, 

разстояния и пространствени отношения (редом, по 

средата, на върха).Моделира по образец познати 

геометрични фигури. 

Изобразително 

изкуство 

ХВ 

ИТ 

ИМТ 

Има конкретна представа за социалната роля 

ученик.Назовава лични, официални и национални 

празници, местни обичаи и традиции.Демонстрира все по-

голяма независимост и увереност .Изразява своето право 

на избор и инициатива сред другите. Обяснява 

природозащитната дейност на човека и грижите за чиста 

природна среда.Разпознава професии от различни области 

и тяхното значение за живота на хората – строителство, 

сигурност, обществен транспорт и др. 

Конструиране и 

технологии 

 

ОМСС 

Т 

ГИ 

Възпроизвежда фигура, знак, прави и криви линии, 

елементи от знаци.Избира конкретна тема и я изобразява 

при рисуване, апликиране и моделиране.Пресъздава 

впечатления и преживявания с различни изразни 

средства.Планира последователността на действията и 

използването на различни материали и техники при 

изпълнение на изобразителни задачи самостоятелно или в 

група 

Физическа 

култура 

ФД 

ИДД 

СПДД 

Представя и обяснява идея или решение при изработване 

на модел. 

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира 

разнообразни материали и инструменти.Познава отделни 



възможности на устройства за комуникация и информация. 

Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги 

включва в игрови дейности.Самостоятелно подрежда и 

поддържа реда, чистотата на личните си вещи, играчки и 

материали вкъщи и в детската градина. 

    Използва естествено- приложните движения за комплексно 

развиване на двигателните качества с приоритет 

развитието на двигателните качества бързина, сила и 

издръжливост.Посочва примери за вида спорт в зависимост 

от използвания уред (топка, ракета и др.), от броя на 

играчите (отборни и индивидуални), от условията, при 

които се провеждат (зимни, водни).Инициира замисъл и 

сюжети на спортна тематика в игровата двигателна 

дейност, сравнява се и се самооценява в игрово-двигателен 

и поведенчески план. 

 


