
 

/П.Николова / 

Съгл.заповед №69/15.09.2020/ 

Решение№1/15.09.2019 година на ПС 

 

 

Утвърдил :………….. 

 

Програмна система на детска градина №21 „Калина Малина „ 

 

Програмната система на детска градина №21 „Калина Малина „ е част от стратегията  за 

развитието на детската градина и съответства на изискванията на държавния 

образователен стандарт за предучилищно образование.Програмната система е цялостна 

концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо 

взаимодействие,подчинени на обща цел на предучилищното образование ,полага 

основите на учене през целия живот като осигурява 

физическото,познавателното,езиковото,духовно – нравственото ,социалното 

,емоционалното  и творческото развитие на децата ,отчитайки значението на играта в 

процеса на педагогическо взаимодействие. 

ЦЕЛ: Полагане основите за учене през целия живот Създаване условия за 

придобиване на съвкупност от компетентности –знания,умения и 

отношения,необходими за успешното преминаване на детето към училищното 

образование,отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото 

взаимодействие. 
Компетентностите се определят с държавния образователен стандарт и са дефинирани 

като очаквани резултати от възпитанието,обучението и социализацията на децата за 

всяка възрастова група по образователни направления-български език и 

литература,математика,околен свят,изобразително изкуство,музика,конструиране и 

технологии,физическа култура . 

Програмната система на детска градина №21 „Калина Малина „отговаря на следните 

изисквания: 

1.Създава условия за придобиване на компетентностите по всяко от образователните 

направления. 

2.Отчита спецификата на детската градина  и на групите –общинска детска градина,9групи 

без смесен възрастов състав,Цялата детска градина  работи  с учебните помагала на 

издателство  „Изкуства“ по програмна система „Аз съм в детската градина „ за 1,2,3 група 

и програмна система „АЗ ще бъда ученик“ – 4 група  



 

3.Съответства на интересите,възможностите и възрастовите характеристики на децата. 

1.Раздели на програмната система на ДГ №21 „Калина Малина „ 

1.1.Подходи и форми на педагогическото взаимодействие  

1.1.1Подходи 

 
Подходите, базисът за реализиране на програмната система, по-конкретно: съдържанието на 

формите на педагогическо взаимодействие; тематичните разпределения по образователните 

направления във всички възрастови групи; проследяването на индивидуалните резултати на 

детето от предучилищното образование; заложените идеи за ефективен механизъм на 

взаимодействие между участниците в предучилищното образование; са следните: 

Личностен и индивидуален подход към всяко дете. 

Ситуационен и интегрален подход. 

Конструктивен подход. 

Използване на Е-обучение и технологии 

Кооперативно учене (Co-operative learning) 

Интеркултурно образование 

Креативност и успеваемост  

 

 

1.1.2 Форми на педагогическото взаимодействие 

 
Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен 

очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници 

са: учителят и детето. При осъществяване на педагогическо взаимодействие учителите 

използват игровата дейност за постигане на компетентностите по седемте образователни 

направления (български език и литература; математика; околен свят; изобразително 

изкуство; музика; конструиране и технологии; и физическа култура.).  

Игровата дейност е базиса на всички видове форми на взаимодействия през учебното и 

неучебното време в детската градина и в подготвителна група в училище. 

Детска градина №21 „Калина Малина „ работи с целодневна организация като се редуват 

основна и допълнителни форми,а в неучебно време – само допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие като се осигуряват: 

* условия и време за игра,почивка,включително следобеден сън 

*условия и време за хранене-сутрешна закуска,обяд и две задължителни подкрепителни 

закуски –между сутрешната закуска и обяда и между обяда и вечерята 

*дейност по избор на детето  

Учителят в групата определя редуването на формите на педагогическо взаимодействие 

и организира деня на детето. 

 

 

 

 

Формите за педагогическо взаимодействие в програмната система са:  

 

1.1.2.1.Основна форма  



 

При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител се 

съобразява със: степента на развитие на децата в групата, възрастови особености, 

потребности и интереси за постигане на целта – цялостно развитие на детето.  

Годишният календар е разпределен на учебна година, т.е. учебно време, което е между 

15 септември и 31 май и неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември. 

Педагогическа ситуация – основна форма на педагогическо взаимодействие  

Същност на ситуацията – педагогическата ситуация е основната форма на 

педагогическо взаимодействие, която протича предимно под формата на игра. Тя се 

организира само в учебно време, чрез нея се интегрират двата процеса – на възпитание 

и обучение, съобразени с играта и личният предметно-практическият опит на детето в 

групата.  

Приложение – Ситуацията се използва при реализиране на образователните направления: 

български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, 

конструиране и технологии и физическа култура. 

Разпределение на педагогическите ситуации – Конкретното разпределяне на 

педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично 

разпределение, което е разработено по възрастови групи от учителите на конкретната 

група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската 

градина. 

Седмичен хорариум на педагогическите ситуации 

Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на седемте 

компетентностите е: 
за първа  възрастова група – 11 

втора възрастова група -14при минимален 13 

трета възрастова група -17при минимален -15 

четвърта възрастова група -19 при минимум 17 

/Съгласно заповед№621/29,08,2016година  и Решение на ПС №7/12,08,2016 

година  

 
Времетраене на ситуацията – Продължителността на една педагогическа ситуация 

ситуациите, зависимост от възрастта на децата варира: 

от 15 до 20 минути – за първа и  втора възрастова група. 

От 20до 30 минути-за трета и четвърта  възрастова група  

 

2.2.2.2.Допълнителни форми  
 

 

Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и 

усъвършенстват компетентностите на детето по седемте образователни 

направления,допринасят за личностното развитие разнообразяват живота на детето. 

Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с 

интересите и потребностите на децата извън времето за провеждане на педагогическите 

ситуации. 

Допълнителните форми се организират както в учебно време ,така и в неучебно време. 

 

Видове допълнителни форми 

Самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от условията в групата;  



 

Дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, състезания, конкурси, 

екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения на обекти 

от околната среда. 
 

Приложение:  

Провеждат се извън времето на педагогическите ситуации, както в учебното, така също и в 

неучебното време.  

Допълнителни форми използвани в учебно време 

Наименование: самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, организирани от 

детския учител.  

Време за организиране: от 15 септември до 30 май на съответната година. 

Приложение: в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън. 

Допълнителни форми използвани през неучебно време 

Наименование: самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, организирани от 

детския учител. 

Време за организиране: от 1 юни до 14 септември на съответната година. 

Приложение: в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън. 

Допълнителна задължителна форма за стимулиране на двигателната активност с 

оздравителен ефект е утринната гимнастика ,включваща дихателни и изправителни 

упражнения,различни видове ходене,бягане с малка продължителност,общоразвиващи 

упражнения и подвижни игри. 

Принципи на педагогическото взаимодействие: 

1.Принцип за безгранично саморазвитие,обогатяване и взаимно стимулирено сътворяване 

на съвместния живот 

2.Принцип на самоценност на процеса и удоволствие от съвместна дейност 

3.Принцип за непрекъснато разширяване и усъвършенстване на компетенциите и 

компетентността на двата субекта 

4.Принцип за смяна /субституция/ на функциите 

5.Принцип за инвариантно-вариативно протичане на взаимодействието  

6.Принцип на вертикалните и хоризонтални трансформации 

7.Принцип за приоритет на формата над съдържанието,на процеса спрямо резултата 

8.Принцип за приоритет на смисъла над познавателната информация,на въпросите  и 

проблемите спрямо отговорите  

9.Принцип за проблемно-сюжетно структуриране и организация на съвместния живот и 

взаимодействието 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие 

2.1.1.Разпределение на основната форма  

 

Детска градина №21 „Калина Малина „ работи с целодневна организация 

 Разпределение на педагогическите ситуации – Конкретното разпределяне на 

педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично 

разпределение, което е разработено по възрастови групи от учителите на конкретната 

група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската 

градина. 

Седмичен хорариум на педагогическите ситуации 

Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на седемте 

компетентностите е: 
за първа  възрастова група – 11 

втора възрастова група -14при минимален 13/1 повече по математика / 

трета възрастова група -17при минимален -15/2 повече-1по български език и1 по 

околен свят/ 

четвърта възрастова група -19 при минимум 17/2 повече -1 по български език и 1 

по околен свят/ 

/Съгласно заповед №621/29,08,2016године и Решение на ПС №7/12,08,2016 

година  

 
Времетраене на ситуацията – Продължителността на една педагогическа ситуация 

ситуациите, зависимост от възрастта на децата варира: 

от 15 до 20 минути – за първа и  втора възрастова група. 

От 20до 30 минути-за трета и четвърта група  

  



 

 

 

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПЪРВА ГРУПА – 3–4-ГОДИШНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДГ №21 „Калина Малина „ има 3 първи групи -1а,1б,1в 

Екипи : 

1а група““-Антоанета Стоева  ,Диана Панайотова  

1бгрупа „Моряче“-Добринка Добрева  ,Теодора Василева  

1вгрупа „Детелинка „-Нели Демирева,Пепи Мардиросян 

Образователно направление брой 

Български език и литература 1 

Математика 1 

Околен свят 1 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 1 

Физическа култура 3 

Общо 11 



 

Брой на педагогическите ситуации 

 

ВТОРА ГРУПА – 4–5-ГОДИШНИ 

С една повече по математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  ДГ №21 „Калина Малина „ има 2 втори групи -2а, 2б  групи  

Екипи : 

2а група „Маргаритка “ „Дорина Великова  ,Веселина Георгиева  

2б група- „Малката русалка -“ „Мария Цанова   ,Маргарита Димова  

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Образователно направление брой 

Български език и литература 2 

Математика 2 

Околен свят 2 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 1 

Физическа култура 3 

Общо 14 



 

ТРЕТА ГРУПА – 5–6-ГОДИШНИ 

 

С две повече –една по български език и една по околен свят 

 

 

 

 

 

 

 

В ДГ №21 „Калина Малина „ има 3 трети група  

 

Екип: 

3 а група „Слънчо““-Донка Лазарова  ,Славена Димитрова  

3бгрупа „Делфинче“ – Пенка Георгиева ,Емилия Кръстева  

3вгрупа „Морско конче“-Диана Карамфилова,Милена Маринова  

 

 

 

 

Брой на педагогическите ситуации в четвърта група 

Образователно направление брой 

Български език и литература 3 

Математика 2 

Околен свят 3 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 2 

Физическа култура 3 

Общо 17 



 

 С две повече –една по български език и една по околен свят 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДГ №21 „Калина Малина „има  1 четвърти групи - 

Екипи: 

4 група-„Звездичка „-Светла Стефанова ,Теодора Миланова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователно направление брой 

Български език и литература 4 

Математика 3 

Околен свят 3 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 2 

Физическа култура 3 

Общо 19 



 

 

3.Тематично разпределение за всяка възрастова група  

.3.1.Тематично разпределение за първа възрастова група  

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

 

Седмично – 1 педагогически ситуации / Годишно – 32 педагогически ситуации 



 
 

Месец Образователно ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

 

 
IX – 1 

 

Свързана реч (1) 

Речник (2) 

„Хайде да се запознаем” – диалог 

/Детето назовава пълното си собствено 

име и възраст- та си/ 

Разбиране и активизиране на думи по 

темата „Аз съм в детската градина” 

• Разбира и употребява 

стандартни изрази в 

комуникацията /поздрави, 

извинения, благодарности/. 

• Назовава: собственото си име и 

възрастта си; имената на децата 

и персонала в групата;  

• Разпознава, посочва и назовава 

изображения и предмети от 

интериора на групата. 

 

IX – 2  Проследяване на постиженията на 
децата 

  

 
 
 

X – 3 

(2) 

възприемане на 

литературно 

произведение (5) 

Пресъздаване на 

литературно 

произведение (6) 

 

Активизиране на думи по темата „У дома”. 

Назоваване имената на членовете на 

семейството си. 

„Работно момиче” от в. Паспалеева – 

възприемане и заучаване 

• Назовава имената на членовете 

на семейството си. 

• Разпознава, посочва и назовава 

изображения на предмети от 

интериора у дома. 

• Възприема и наизустява според 

възможностите си цялостно или 

част от литературно 

произведение. 

• Изговаря отчетливо думите от 

текста. 

 

 
X – 4 Звукова култура 

(4) 

Правилно 

произношение 

на фонеми 

Култура на 

говора 

• Развива слуховото си внимание. 

• Артикулира различни фонеми 

изолирано и, в открити и закрити 

срички и думи. 

• Упражнява правилно речево 

дишане. 

 



 
 

X – 5 (1), (4) „Кой в шумака шумоли” – разговор 

Правилно произношение на фонеми /ж, 

ш, ч, р/ 

• Разбира и отговаря на въпроси 

по картина. 

• Разпознава, посочва и назовава 

изображения. 

• Използва кратки прости 

изречения. 

• Образува множествено число на 

думи и обратно. 

• Упражнява отчетливо 

изговаряне на думите, в които 

има ж, ш, ч, р. 

 

X – 6 (5) „Дядо и ряпа” – нар. приказка – 
възприемане 

• Възприема, разбира и 

съпреживява текста и 

илюстрацията на литературно 

произведение. 

• Назовава героите. 

• Участва в изиграване на 

приказката. 

 

XI – 7 (1) „Моята играчка” – Назоваване на 

отделни характеристики на играчките, с 

които играят 

• Разбира и отговаря на въпроси, 

свързани с отделни 

характеристики на играчките. 

• Описва на играчка с помощта на 

опорни въпроси.  

• Използва кратки прости 

изречения с правилен словоред. 

 

XI – 8 (5), (6) „Чисти ръчички” от Л. Станчев – 

възприемане и заучаване 

• Активно възприема и разбира 

съдържанието на литер. 

произведение. 

• Наизустява според 

възможностите си цялостно или 

частично художествен текст. 

 



 
 

• Изговаря отчетливо думи от 

текста. 

• Посочва и назовава 

изображения на предмети по 

картина. 

XI – 9 (2) Разбиране и активизиране на думи 

/дом. животни и птици/ 

• Разпознава, посочва и назовава 

изображения по картина. 

• Назовава думи – действия. 

• Упражнява отчетливо 

изговаряне на звукоподражания и 

думи. 

 

 
XI – 10 

 
(1),(5), (6) 

„Домашен любимец” – разговор 

Стих. „Моето коте” от Стоян Чилингиров 

– възприема- не и заучаване 

• Отговаря на въпроси по картина. 

• Използва кратки изречения. 

• Образува множествено число на 

думи и обратно. 

• Допълва изречения по картина. 

• Възприема и наизустява според 

възможностите си цялостно или 

част от литературно 

произведение. 

 

 
XII – 11 

Граматическа 

правилна реч (3) 

(4) 

Култура на говора – Упражнения за 

овладяване пра- вилно речево дишане, 

артикулиране на звукове, ясно и 

отчетливо изговаряне на думите 

• Упражнява правилно речево 

дишане. 

• Артикулира звукове изолирано и 

в думи. 

• Повтаря и отчетливо изговаря 

думи /скоропоговорки, стихчета, 

римушки/. 

 

XII – 12 (5),(6) „Зимна радост” от Ел. Багряна – 

възприемане и заучаване 

• Активно възприема и 

съпреживява съдържанието на 

текста. 

 



 
 

• Изпълнява текста с подходяща 

интонация и движения. 

 
XII – 13 

 
(4),(3) 

Правилно произношение на фонеми /з-

с, ж-ш, ч-ц/ Култура  на  говора  

/развиване  на  артикулационния 

апарат/ 

• Слухово възприема и 

артикулира звукове изолирано, в 

звукосъчетания и думи. 

 

 

XII – 14 (5) „Среща с Дядо Коледа” от Анг. Жекова – 
възприемане 

• Активно възприема текста и 

илюстрацията на литер. 

произведение. 

• Назовава героите. 

• Участва в разговор по 

съдържанието и илюстрацията. 

• Разпознава, посочва и назовава 

изображения. 

 

I – 15 (1) „Поздрав”, „Молба”, „Извинение” – диалог • Участва в диалог. 

• Възприема и упражнява 

етикетни речеви форми в 

конкретна ситуация. 

 

I – 16 (2) Разбиране и активизиране на думи /„Аз 
имам”.../ 

• Участва в разговор по картина. 

• Назовава частите на човешкото 

тяло. 

• Посочва и назовава 

изображения. 

• Възприема активно литературно 

произведение.  

• Възпроизвежда с движения 

съдържанието на текста. 

 

I – 17 (5),(6) „врабче  сиво”  от  Стоян  Дринов  –  

възприемане  и заучаване 

• Възприема и съпреживява 

художествен текст. 

• Участва в разговор по 

съдържанието. 

 



 
 

• Разбира значението на думи от 

текста. 

• Наизустява според 

възможностите си цялостно или 

част от литературно 

произведение. 

 

I – 18 

 

(2),(5),(6) 

Разбиране и активизиране на думи /същ. 

имена и глаголи, свързани с лекарската 

професия/. 

„Болен Зайко” от в. Паспалеева – 

възприемане и заучаване 

• Отговаря на въпроси по картина. 

• Назовава съществителни имена и 

глаголи, свързани с лекарската 

професия. 

• Активно възприема и 

съпреживява художествен текст. 

• Наизустява според 

възможностите си цялостно или 

част от литературно 

произведение. 

 

 
II – 19 

 
(5) 

„Козлета и вълк” нар. приказка – 

възприемане 

/Назовава основните герои, определя 

начало и край на приказката/ 

• Възприема текста и 

илюстрацията. 

• Съпреживява действията и 

постъпките на героите. 

• Определя начало и край на 

приказка. 

• Отговаря на въпроси по 

съдържанието. 

 

 
II – 20 

 
(2) 

Активизиране на думи /превозни 

средства/ Назоваване на отделни 

характеристики на играчки и 

изображения 

• Посочва и назовава 

изображения по картина. 

• Допълва изречения с подходяща 

дума. 

• Назовава отделни 

характеристики на играчки 

/превозни средства/. 

 



 
 

• Описва играчка с помощта на 

опорни въпроси. 

 
II – 21 

 
(2),(3) 

Активизиране на думи /названия на 

пролетни цветя и качествени 

прилагателни имена/ 

Конструиране на прости изречения по 

нагледна основа 

• Разпознава, посочва и назовава 

изображения по картина. 

• Използва прости изречения. 

• Допълва изречение с подходяща 

дума. 

• Назовава качествени 

прилагателни имена, означаващи 

цветове. 

• Отгатва гатанка. 

 

III – 22 (5),(6) „Мартенички” от Дора Габе – 
възприемане и заучаване 

• Активно възприема и 

съпреживява художествен текст. 

• Отговаря на въпроси по 

съдържанието на литературното 

произведение. 

 

III – 23 (5),(6) „Две очички” от Стоян Чилингиров – 

възприемане и заучаване 

• Възприема и разбира 

съдържанието на литературно 

произведение. 

• Отговаря на въпроси по текста. 

• Наизустява според 

възможностите си цялостно или 

част от литературно 

произведение. 

• Изговаря отчетливо думите от 

художествен текст. 

 

 
III – 24 

 
(4),(3) 

Правилно произношение на фонеми /р, 

л/ 

Култура на говора – упражняване на 

възклицателната интонация, речево 

дишане, паузи 

• Слухово възприема и 

артикулира звукове /р, л/ 

изолирано и в думи. 

 



 
 

• Упражнява спазване на паузи, 

речево дишане, възклицателна 

интонация. 

• Изговаря правилно думите в 

стихчета, римушки, 

скоропоговорки. 

III – 25 (5),(6) „Пеперуда” от Ат. Душков – възприемане 
и заучаване 

• Участва в разговор по картина. 

• Посочва и назовава 

изображения и думи-действия.  

• Възприема и наизустява според 

възможностите си цялостно или 

част от литературно 

произведение. 

• Разбира и изговаря правилно 

думите от художествен текст. 

 

 

IV – 26 

 

(3),(4) 

Прости изречения 

Единствено и множествено число 

Правилно изговаряне на думи със 

струпани съгласни /шт- щ, кр, тр, хв/ 

• Използва кратки прости 

изречения. 

• Допълва изречения с подходяща 

дума. 

• Образува множествено число на 

думи и обратно. 

• Правилно изговаря думи, в 

които има струпани съгласни /щ-

шт, кр, тр, хв /. 

 

IV – 27 (5),(6) „великденско яйце” от Анг. Жекова – 

възприемане и заучаване 

• Активно възприема и 

съпреживява художествен текст. 

• Отговаря на въпроси по 

съдържанието на литературно 

произведение. 

 



 
 

• Разбира, активизира в речта си и 

правилно изговаря думи и изрази от 

текста. 

• Наизустява според 

възможностите си цялостно или 

част от литературно 

произведение. 

 

IV – 28 

 

(2), (3) 

Разбиране и 

активизиране на думи 

Допълване на 

изречения с подходяща 

дума. 

Правилно изговаряне на думи с йу-ю, йа-

я, жд, дж 

• Посочва и назовава 

изображения. 

• Използва прости изречения. 

• Образува множествено число на 

думи и обратно. 

• Допълва изречение с подходяща 

дума. 

• Изговаря правилно думи, в които 

има ю, я, жд, дж. 

 

V – 29 (5) „Дядовата питка” – нар. приказка – 
възприемане 

• Възприема и разбира 

съдържанието на литературно 

произведение. 

• Участва в разговор по 

съдържанието и илюстрацията. 

• Назовава основните герои в 

литературно произведение. 

• Различава в литературно 

произведение начало и край. 

 

V – 30 (6) „Дядовата питка” – заучаване на 

диалозите по роли и подготовка за 

игра – драматизация 

• Наизустява според 

възможностите си цялостно или 

частично диалозите по роли. 

• Пресъздава текст с характерна 

за ролята интонация и движения. 

 

V – 31   
Проследяване на постиженията на 

  



 
 

децата 

V – 32     

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление  

Математика: 

 

Месец  

 

                    Тема  Образователно 

ядро  

Очаквани резултати  Забележка  

 
IX – 1 Изграждане на начални представи за кръг 

и кръгла форма 

 
Равнинни фигури  

• Изграждане на начални 

представи за кръг и кръгла форма. 

• Разпознава и назовава предмети 

с кръгла форма. 

 



 
 

 

IX – 2 

 

Пр  Проследяване на постиженията на детето 

   

 

X – 3 

 

Из Изграждане на представа за квадрат 

 
Равнинни 
фигури  

• Има представа за квадрат. 

• Разпознава и назовава предмети 

с квадратна форма. 

 

 

X – 4 

 

Пъ    Първи и последен 

Количествени 

отношения  

• Определя мястото на обект, като 

използва първи и последен. 

 

 

X – 5 

 

На    Нчални представи за годишните сезони. 

Времеви отношения  • Има представа за годишните 

сезони. 

• Разпознава настоящия сезон. 

• Разпознава и назовава обекти по 

големина. 

 

 

X – 6 

 
Формиране на начални умения за броене 

 

Количествен

и 

отношения  

• Формиране на начални умения 

за броене. 

• Отброяване на един обект. 

 

 

      XI – 7 

 
Едно и много 

 

Количествени 

отношения  

• Разпознава един и много обекти 

по даден признак. 

• Открива един и много обекти.  

 

 

      XI – 8 

 
Затвърдяване представите за кръг 

Равнинни 

фигури  
• Разпознава геометричната 

фигура кръг. 

• Назовава предмети с кръгла 

форма. 

• Избира назованата фигура. 

 

 

      XI – 9 

 
Затвърдяване на едно и много 

Количеств

ени 
• Различава едно и много. 

• Открива и посочва един и много 

обекти. 

 



 
 

отношени

я  

 

X       I – 10 

Отброяване на 1 

предмет 

Сравняване на 

предметни групи 

Количеств

ени 

отношени

я  

•  Отброяване на 1 предмет. 

• Сравнява количества в две 

предметни групи. 

• Използва толкова – колкото. 

 

 

X      II – 11 

 
Затвърдяване представите за кръг, квадрат 

 

Времеви 

отношени

я 

• Има представа за кръг и квадрат. 

• Разпознава и назовава предмети 

с кръгла и квадратна форма. 

• Избира назованата фигура. 

 

 

X    II – 12 

 
Запознаване с височина на предметите 

 

Измерване  

• Практическо обследване 

височината на предметите. 

• Сравнява два предмета по 

височина. 

 

 

X     II – 13 

 
Ден и нощ 

 

Измерване 

• Разпознава и назовава ден и 

нощ. 

• Има представа за конкретния 

сезон. 

 

 

XII – 14 

Ге    Геометрична  фигура  триъгълник. 

Ра      Разпознаване и назоваване на геометрични 

фигури 

 

Равнинни 

фигури  

• Разпознава и назовава  

геометричната фигура 

триъгълник. 

• Преоткрива предмети с форма 

на кръг,триъгълник и квадрат в 

заобикалящата среда. 

• Избира назованата фигура. 

 



 
 

 

I – 15 

 
Определяне мястото на предмет спрямо 
себе си 

Пространствен

и отношения  

• Назовава пространственото 

положение  на предмет спрямо 

себе си. 

 

 

I – 16 

Откриване на геометрични фигури в 

изобразена ситуация 

Броене до 2 

Равнинни 

фигури  

  Количествени 

отношения 

• Открива геометрични фигури в 

изобразена ситуация. 

• Брои до 2. 

• Определя количества с числата 1 и 

2. 

 

 

I – 17 

 
Систематизация на обекти по външни 
свойства 

Равнинни 

фигури  
• Групира обекти като определя 

едно, много. 

 

 

 I – 18 

 
Посочване на геометрични фигури в картина 

Равнинни 

фигури  
• Открива познати геометрични 

фигури в изобразена ситуация. 

• Преоткрива предмети в 

заобикалящата среда с форма на 

познати геометрични фигури. 

 

 

I      I – 19 

 
Сравняване на обекти по големина. Броене 

 

Измерване 

 

  Количествени 

отношения  

• Сравнява два обекта по 

големина, като използва по-голям, 

по-малък. 

• Групира обекти по големина. 

• Брои до 2. 

• Отброява два предмета. 

 

 

I      I – 20 

 
Систематизация на обекти по  цвят 

Количеств

ени 

отношени

я  

• Разпознава сензорни еталони за 

цвят. 

• Групира обекти по цвят. 

• Брои до 3. 

• Назовава количества с числата до 3. 

 

 
II – 21 

 
Нареждане на обекти по цвят 

 

(Измерване 

• Сравнява две предметни групи 

(до 3 предмета)чрез налагане, 

 



 
 

прилагане и ги назовава с толкова 

– колкото. 

• Подрежда обекти (кубчета) като 

редува два цвята. 
 

III – 22 Ориентиране в тримерното 

пространство – горе, долу, отпред, отзад 

 

Простран

ствени 

отношени

я 

• Назовава пространственото 

разположение на обект спрямо 

себе си.  

 

 
III – 23 

Количествено сравняване на предметни 

групи. Запознаване с изразите толкова – 

колкото 

Количеств

ени 

отношени

я  

• Брои до 3 

• Преброява 3 предмета 

• Установява количествено 

равенство в две предметни групи, 

като използва толкова – колкото. 

 

 
III – 24 

 
Пространствено ориентиране. Годишни 
сезони 

 Времеви 

отношени

я 

• Има представа за годишните 

сезони, като ги посочва и 

назовава в картинен модел.  

• Назовава пространствени 

отношения в изобразена 

ситуация. 

 

 

III – 25 

 
Систематизация на обекти по два признака 

 

Количеств

ени 

отношени

я  

• Групира обекти по цвят и 

големина. 

• Сравнява количества от две 

предметни групи чрез 

съпоставяне на предметите им. 

 

 

IV – 26 

Практическо обследване височината на 

предметите 

 

  Измерване 

• Практически обследва височина 

на предметите. 

• Определя равни по височина 

предмети. 

 



 
 

 

I    V– 27 

 

Ден и нощ 

 

Времеви 

отношени

я 

• Разпознава и назовава ден и нощ.  

• Разпознава и назовава 

годишните сезони. 

 

 

I    V– 28 

Количествено сравняване на 

предметни групи Броене до 3 

 

Количеств

ени 

отношени

я  

• Сравнява две предметни групи.  

• Брои до три. 

• Назовава количества с числата 

до 3. 

 

 

      V– 29 

Установяване на количествено 

равенство и неравенство 

 

Количеств

ени 

отношени

я  

• Образува предметни групи по вид. 

• Отнема предмет който не 

принадлежи към дадена група. 

 

 
V – 30   Систематизация на обекти по 

техните външни свойства 

 

 

Количеств

ени 

отношени

я  

• Сравнява геометрични фигури 

по форма като практически ги 

обследва и налага. 

• Образува предметни групи по 

форма. 

 

V – 31  

    Проследяване на постиженията на 

децата. 

   

V – 32 Проследяване на постиженията на децата.    

 



 
 

 

 

 

Тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление  

Околен свят: 

 

Месец                      Тема  

 

Образователно ядро  Очаквани резултати  Забележка  

 

IX – 1 

 

Хайде да се запознаем 

Самоутвърждаване и 

общуване с околните  

  

IX – 2 Аз съм в детската градина. 

 Проследяване на 

постиженията на  

децата 

Самоутвърждаване и общуване 

с околните  
• Разпознава образа си, описва 

себе си и назовава пола си. 

• Приобщава се към детската група 

и участва в игри. 

 

 

X – 3 

 

У дома 

 

Социална и здравословна 

среда  

• Посочва близките си. 

• Изразява привързаност към 

членовете на семейството. 

 



 
 

Самоутвърждаване и 

общуване с околните 

• Разбира предназначението на 

предмети от ежедневната среда 

вкъщи. 

 

X – 4 

 

Весели игри 

Светът на природата и 

неговото опазване 

 

• Назовава в природни картини 

типични признаци на сезона – есен. 

• Разпознава листопад и есенни 

листа-цвят, големина. 

 

X – 5 Есен в гората Светът на природата и 

неговото опазване 

 

• Назовава животни и поведенчески 

прояви – катеричка, таралеж. 

• Разбира необходимостта от грижи 

за животните. 

 

X – 6 На зелено премини  Социална и 

здравословна 

среда 

• Има представа за движението по 

улицата и пресичането. 

• Разпознава светофар и действия 

при преминаване на светофар. 

 

XI – 7 Моите играчки  

Самоутвърждаване 

и общуване с 

околните,  

Социална и 

здравословна 

среда 

• Демонстрира предпочитания към 

играчки и място за игра. 

• Споделя играчки и пособия с 

децата. 

• Има грижливо отношение към 

играчките. 

 

XI – 8 Това съм аз Социална и 

здравословна 

среда 

• Разпознава и назовава пола си. 

• Има представа за функциите на 

някои части на тялото-ръце, крака, 

уста, очи, нос и др. 

 



 
 

• Назовава и спазва елементарни 

хигиенни правила. 

XI – 9 Домашни животни Светът на природата и 

неговото опазване 

 

• Назовава и разпознава домашни 

животни и техните малки. 

• Разбира необходимостта от грижа 

за животните. 

 

XI – 10 Домашни любимци Светът на природата и 

неговото опазване 

 

• Назовава и разпознава домашни 

любимци. 

• Описва куче и котка – основни 

белези и поведенчески прояви. 

• Разбира необходимостта от грижа 

за животните. 

 

XII – 11 За да бъда здрав Социална и 

здравословна 

среда 

• Разбира функциите и 

предназначението на съдове и 

прибори за хранене. 

• Има представа за някои храни и 

значението им за здравето-

плодове, зеленчуци, млечни и др. 

• Назовава и спазва елементарни 

хигиенни правила. 

 

XII – 12 Бяла зима Светът на природата и 

неговото опазване 

 

• Назовава в природни картини 

типични признаци на сезона зима. 

• Познава типични признаци на 

времето-снеговалеж и сняг. 

 

 

XII – 13 

 

Среща с Дядо Коледа 

Културни и 

национални 

ценности   

• Има представа за празника 

Коледа и неговото конкретно 

съдържание. 

 



 
 

• Демонстрира готовност и желание 

за участие във фолклорни 

празници. 

XII – 14 Празнична елха Културни и 

национални 

ценности   

• Има представа за дърво и 

конкретно – ела и бор. 

• Сравнява в нагледно-практичен 

план есенен лист и листо от ела 

(игличка). 

 

 

I – 15 

 

Кой се грижи за мен в детската 

градина 

 

Социална и 

здравословна 

среда 

• Познава професии, свързани с 

грижите за децата в детската 

градина – учител, пом. възпитател, 

готвач, мед. сестра и др. 

• Разпознава сградата на детската 

градина. 

• Има положително отношение към 

хората, които се грижат за него в 

детската градина. 

 

I – 16 В парка през зимата  Светът на природата и 

неговото опазване 

 

• Има представа за промените в 

природата през зимата и влиянието 

им върху растения и животни. 

 

I – 17 Сивият врабец Светът на природата и неговото 

опазване 

 

• Разпознава и назовава зимуващи 

птици – врабче. 

• Посочва характерни белези и 

поведенчески прояви на врабче. 

• Разбира необходимостта от грижа 

за зимуващите птици. 

 



 
 

I – 18 В лекарския кабинет Социална и 

здравословна 

среда 

• Познава професии, свързани с 

грижи за здравето на децата – 

лекар и мед. сестра. 

• Има представа за основни 

инструменти, използвани в 

работата на лекаря и мед. сестра. 

• Има положителна отношение към 

тях. 

 

II – 19 Къде живеят  рибките Светът на природата и неговото 

опазване 

 

• Разпознава и назовава водни 

животни. 

• Посочва характерни белези и 

поведенчески прояви на риба. 

• Разбира необходимостта от грижа 

за рибките,които живеят  в 

аквариум. 

 

II – 20 Превозни средства Социална и 

здравословна 

среда 

• Различава и назовава превозни 

средства – лека кола, автобус, 

влак, самолет и др. 

• Сравнява превозни средства по 

видими признаци. 

• Знае правилата за пътуване в 

различните превозни средства 

 

 

II – 21 

 

Баба Марта 

Културни и 

национални 

ценности   

 

• Има представа за празника Баба 

Марта и неговото конкретно 

съдържание. 

• Разпознава предмети, които са 

част от фолклорната празнична 

среда – мартеница. 

• Демонстрира готовност и желание 

за участие във фолклорни 

празници 

 



 
 

III – 22 Пролет иде Светът на природата и неговото 

опазване 

 

• Има представа за промените в 

природата през пролетта. 

• Има представа за кокичето като 

първото пролетно цвете. 

• Разпознава и назовава други 

пролетни цветя – лале, минзухар, 

теменужка. 

 

III – 23 За мама  Културни и 

национални 

ценности   

• Има представа за празника на 

майките и неговото конкретно 

съдържание. 

• Демонстрира желание за 

включване в подготовката на 

празника. 

Знае правила за етикетно 

поведение по време на празник 

 

III – 24 Рожден ден Културни и 

национални 

ценности   

• Има представа за личен празник – 

рожден ден. 

• Демонстрира желание за 

включване в подготовката и 

провеждането на празника. 

• Знае правила за етикетно 

поведение по време на празник 

 

III – 25 Щъркел дългокрак Светът на природата и неговото 

опазване 

 

• Разпознава и назовава прелетни 

птици – щъркел. 

• Посочва характерни белези и 

поведенчески прояви на щъркел. 

• Разбира необходимостта от грижа 

за птиците. 

 



 
 

IV – 26 Шарени яйца Културни и 

национални 

ценности   

• Има представа за празника 

Великден и неговото конкретно 

съдържание. 

• Разпознава символи, свързани с 

празника – шарени яйца, козунак. 

• Демонстрира готовност и желание 

за участие във фолклорни 

празници 

 

IV – 27 Пъстрокрили пеперуди Светът на природата и 

неговото опазване 

 

• Разпознава и назовава насекоми 

– пеперуди, калинки. 

• Посочва характерни белези и 

поведенчески прояви на пеперуда. 

 

IV – 28 Охлювче Светът на природата и неговото 

опазване 

 

• Разпознава и назовава животни в 

конкретна природна среда – трева. 

• Посочва характерни белези и 

поведенчески прояви на таралеж 

 

V – 29 Сочни ягодки Светът на природата и неговото 

опазване 

• Има представа за външни белези 

и вкусови качества на ягодата. 

• Разпознава някои от първите 

пролетни плодове – ягода, череша. 

 

V – 30 Имам си приятел Самоутвърждаване 

и общуване с 

околните 

• Участва в игри с други деца и 

създава приятелства. 

• Споделя играчки и пособия с други 

деца. 

• Изразява прояви на симпатия и 

доверие към връстниците. 

 



 
 

V – 31 Пролет в гората 

Проследяване на 

постиженията на децата 

 

Светът на природата и неговото 

опазване 

 

  

V – 32 Ден на детето 

Проследяване на 

постиженията на децата 

Самоутвърждаване 

и общуване с 

околните  

 Културни и 

национални 

ценности   

  

 

Тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление  

Изобразително изкуство: 

 

Месец                      Тема  

 

Образователно 

ядро  

Очаквани резултати  Забележка  

 

 

 
IX – 1 

Обичам да рисувам – запознаване с графичните 

и живописни материали за рисуване и следите, 

които остават върху листа. Нецеленасочени 

манипулативни действия с предложените 

Художествено  

възприемане • Разпознава графични и живописни 

материали за рисуване и оприличава 

следите които оставят върху листа. 

 

 



 
 

материали и пособия. • Проявява интерес и желание за 

рисуване върху илюстрираните 

картони – основи и стихчетата, които 

го мотивират за изобразителна 

дейност. 
 

 

IX – 1 

Ще моделирам и апликирам – беседа за 

свойствата на хартията и обемно-

пластичните материали (глина, пластелин). 

Нецеленасочени манипулативни действия с 

тях. 

 

Изобразителни 

материали и 

техники  

• Опознава свойствата на обемно-

пластичните материали, хартията и 

пособията за работа с тях – мекота, 

пластичност, тегло. 

• Изпълнява с любопитство 

манипулативни действия с тях – 

мачкане, откъсване на парченца, 

подреждане върху пластмасова дъска 

за моделиране или върху хартиена 

основа.  

• Проявява интерес и желание за 

работа с тях. 

 

 

IX – 2  

Проследяване на постиженията на децата. 

   

IX – 2 Проследяване на постиженията на децата.    

 

X – 3 
Сладолед за Слончо – подреждане на 

кръгли цветни форми в определено 

пространство 

Изобразителни 

материали и 

техники 

Изобразително 

творчество 

 

• Подрежда готово изрязани, различни 

по цвят и големина кръгли форми 

върху едноцветна основа в 

определено пространство. 

• Начални умения за залепване с 

нанасяне на точка лепило в средата 

на кръглите форми и леко притискане 

с длан. 

 



 
 

• Самостоятелно определя цвета, 

големината и разположението на 

сладоледените топки. 

 

X – 3 

Писмо; Комичнето пуши; Рекичката тече – 

оприличаване и назоваване на „драсканиците с 

предмети и явления от околната 

действителност” 

Изобразителни 

материали и 

техники 

 
 

• Изпитва емоционална 

удовлетвореност от следите които 

оставят графичните материали върху 

листа. 

• Начални умения за правилното им 

държане. 

• Оприличава и назовава 

„драсканиците” с предмети и явления 

от околната действителност. 

 

 

X – 4 

За куклената къща – моделиране на познати 

обекти чрез разточване на глината между 

дланите на двете ръце с прави движения. 

Изобразите
лни 
материали 
и техники  

• Усвоява умения за разточване на 

парче глина с прави движения между 

дланите на двете ръце. 

• Получава пръчици, солети, хляб и 

други подаръци за куклената къща. 

 

 
X – 4 Гнездо, кълбо, охлюви – свободни кръгообразни 

движения на ръката с пастел в рамките на 

листа 

Изобразителни 
материали и 
техники  
 
Художествено  

възприемане 

• Създава различни образи чрез 

свободни кръгообразни движения на 

ръката с пастел в рамките на листа. 

• Разбира нагледно значението на 

натиска на пастелите за вида на 

следите които остават върху листа.  

 

 
X – 5 Есенно дърво – целенасочени манипулативни 

движения с графичен материал 

 
Художествено 
възприемане 

 
Изобразителни и 
материали и 
техники 

• Изпълнява целенасочени 

манипулативни движения с графичен 

материал (пастели, флумастери, 

моливи)  

• Усвоява начина да се държат 

правилно, придържане на листа с 

 



 
 

лявата ръка, рисуване без грубо 

натискане върху листа.  
 
X – 5 Цветни моливи, пътечки, релси – рисуване на 

прави хоризонтални линии с пастели 

Изобразите
лни 
материали 
и техники  

• Усвоява умения за изтегляне на 

прави хоризонтални линии с пастели. 

• Затвърдяване уменията да държи 

правилно пастела и придържа листа с 

лявата ръка.  

• Избира самостоятелно един или 

повече цвята и ги назовава вярно.  

 

 
X – 6 Ежковци с бодлички – рисуване на вертикални 

линии с флумастери 

Изобразителни 
материали и 
техники  

• Усвоява умения за рисуване на 

вертикални линии. 

• Правилно държи флумастерите, без 

силен натиск върху листа. Придържа 

го с лявата ръка. 

 

 
X – 6  Дъжд, трева – рисуване на къси вертикални 

линии с цветни моливи 

 Изобразителни 
материали и 
техники  

• Умее свободно или ритмично да 

нанася къси вертикални линии с 

цветни моливи, без силен натиск с тях 

върху листа. 

• Има представа и назовава 

основните цветове – жълт, син, зелен.  

 

 
XI – 7 Саламче, пръчици, моливи – затвърждане 

уменията за разточване на глината между 

дланите на двете ръце 

 Художествено 
възприемне 
 

Изобразително 

творчество 

• Усвоява умения за рисуване на 

вертикални линии. 

• Правилно държи флумастерите, без 

силен натиск върху листа. Придържа 

го с лявата ръка. 

 

 

XI – 7 
Стълбички – рисуване на хоризонтални линии 

в определено  пространство  с  флумастери 

 
 Изобразителни 
материали и 
техники 
 
Художествено  

• Умее свободно или ритмично да 

нанася къси вертикални линии с 

цветни моливи, без силен натиск с тях 

върху листа. 

 



 
 

възприемане • Има представа и назовава 

основните цветове – жълт, син, зелен.  

 

XI – 8 

Влакче – изграждане на образ от отделни 

части. Откриване на липсващите части и 

апликиране на определеното им място 

Художествено  
Възприемане 

 
Изобразителни 
материали и 
техники 

• Усвоява умения за рисуване на 

вертикални линии. 

• Правилно държи флумастерите, без 

силен натиск върху листа. Придържа 

го с лявата ръка. 

 

 

XI – 8 
Оградка – изграждане на образ чрез 

съчетаване на вертикални и хоризонтални 

линии 

Художествено  
възприемане 

 
Изобразителни 
материали и 
техники 

• Умее свободно или ритмично да 

нанася къси вертикални линии с 

цветни моливи, без силен натиск с тях 

върху листа. 

• Има представа и назовава 

основните цветове – жълт, син, зелен.  

 

 

XI – 9 
И ние искаме –изпълнение на целенасочени 

свободни движения с флумастери в 

определено пространство 

Художествено 
възприемне 
 
Изобразителни 
материали и 
техники  
 

• Усвоява умения за рисуване на 

вертикални линии. 

• Правилно държи флумастерите, без 

силен натиск върху листа. Придържа 

го с лявата ръка. 

 

 
XI – 9 

 
Млечен шоколад – умения за умело прилагане 

на петно чрез защриховане 

 
Художествено 
възприемане 
  
Изобразителни 
материали и 
техники  
 

• Умее свободно или ритмично да 

нанася къси вертикални линии с 

цветни моливи, без силен натиск с тях 

върху листа. 

• Има представа и назовава 

основните цветове – жълт, син, зелен.  

 

 
XI – 10 Гевречета, колело – създаване на умения за 

извиване и слепване на пластичен материал 

 
Изобразителни 
материали и 
техники 

• Усвоява умения за рисуване на 

вертикални линии. 

• Правилно държи флумастерите, без 

силен натиск върху листа. Придържа 

го с лявата ръка. 

 



 
 

 

XI – 10 
Дъждовни облачета – създаване на контурни 

изображения и защриховане на облачета; с 

къси вертикални линии – дъжд 

 
 Изобразителни 
материали и 
техники  

• Умее свободно или ритмично да 

нанася къси вертикални линии с 

цветни моливи, без силен натиск с тях 

върху листа. 

• Има представа и назовава 

основните цветове – жълт, син, зелен.  

 

 
XII – 11 Първи сняг – рисуване на снежинки върху 

цветна основа с върха на четката 

 Художествено 
възприемане  
Изобразителни 
материали и 
техники  

• Начални умения за създаване на 

пейзажна рисунка върху цветна 

основа. 

• Свободно и ритмично нанася къси 

линии и точки с върха на обла четка 

(снежинки). 

• Измива четката след работа и я 

поставя в съда с косъма нагоре. 

 

 
XII – 11 Снежни топки – рисуване на кръгли форми 

направо с петно, чрез завъртане на обла 

четка 

Изобразителни 
материали и 
техники  

 

• Усвоява умения за рисуване на 

кръгли форми направо с петно чрез 

завъртане на обла четка.  

• Затвърдява изобразителната 

представа за кръгли форми чрез 

многократното им повторение върху 

целия лист. 

 

 

XII – 12 
Разноцветни топки за елхата – моделиране на 

предмети с кръгла форма, чрез овалване на 

глината между дланите с кръгообразни 

движения 

Изобразителни 

материали и 

техники 

 

• Моделира предмети с кръгла форма 

от неоформено парче пластилин. 

• Усвоява умения за овалване между 

дланите на двете ръце с 

кръгообразни движения. 

• Самостоятелно избира броя, 

големината и цвета на топките. 

 

 
XII – 12 Зимна картина – рисуване на пейзажна рисунка 

с готово разредени темперни бои и обла четка 

Художествено 
възприемане 
 

• Създава пейзажна рисунка с готово 

разредени темперни бои.  

 



 
 

Изобразително 

творчество 

• Покрива земята, покриви и клони в 

картон 18 с бяла боя, с бързи и смели 

движения на четката от ляво на 

дясно. 

• Затвърдява уменията за рисуване с 

върха на четката (снежинки). 
 
XII – 13 Коледна елха – апликиране на елха от говото 

изрязани триъгълни форми, различни по 

големина 

 

Изобразителни 
материали и 
техники  

 

 

• Създава апликирани образи от 

готово изрязани триъгълни форми. 

• Самостоятелно определя 

конструкцията на елхата като 

комбинира фигурите по брой, цвят и 

големина.  

• Самостоятелно залепва формите с 

точка лепило в средата или в ъглите. 

 

 

XII – 13 
Елхичка-красотичка – украсяване на 

апликираната елха с графични материали  

или готово изрязани украсителни елементи 

 Изобразително 

творчество 

• Изгражда умения за създаване на 

декоративна украса.  

• Нанася украсителни елементи върху 

своята апликирана елха с графичен 

или живописен материал (точки, къси 

и дълги линии, цветни петна и др. по 

избор). 

• Включва украсената елха в 

поздравителна картичка, гирлянди 

или като украса на живата елха в 

детската градина.  

 

 

XII – 14 
Питка /погача/ с късмети – моделиране на 

нов образ чрез сплескване на овалната 

форма. Украсяване чрез гравиране 

Изобразителни  

материали и 

техники    

Изобразително 

• Изгражда умения за моделиране на 

нов образ чрез сплескване на овална 

форма.  

• Поставя в нея късметче (дрянова 

пъпка за здраве и сила или стотинка). 

 



 
 

творчество • Умения за създаване на украса чрез 

гравиране – с молив, клечка, ножче за 

моделиране. 

• Прилага уменията си за рисуване на 

точки и линии. 
 
XII – 14 Коледни подаръци – рисуване на прави линии с 

обла и плоска  четка 

 

Художествено 
възприемане 

 

Изобразителни  

материали 
и техники 

• Усъвършенства уменията си за 

изтегляне на прави линии с четка и 

готово разредени бои. 

• Движи четката в хоризонтална 

посока по продължение на косъма. 

• Назовава правилно предложените 

цветове.  

• Измива четката при смяна на цвета 

и приключване на дейността. 

 

 
I – 15 Снежен човек – моделиране на образ от две 

или повече, различни по големина овални форми 

Изобразителни 
материали и 
техники 

Изобразително 

творчество 

• Включва познати умения за 

моделиране при създаването на нов 

образ – овалване на неоформено 

парче глина(пластилин). 

• Предава характерните особености 

на снежния човек – части, големина, 

конструкция (от 1,2 или 3 топки) 

детайли. 

 

 
I – 15 Подаръци за врабчо – дорисуване и 

защриховане образа на къща 

Изобразителни 
материали и 
техники  
 

Изобразително 

творчество 

• Умения за дорисуване и 

съединяване на точки и пунктирни 

линии с графичен материал. 

• Стремеж към равномерно 

защриховане с цветове по избор. 

 

 
I – 16 Зимно дърво – съчетаване на различни по 

дебелина и дължина линии /в едно или повече 

дървета/ 

 
 Художествено 
възприемане 
  

• Изгражда умения за създаване на 

образ от съчетаването на различни по 

големина и дължина линии.  

 



 
 

Изобразителни 
материали и 
техники  
 

• Затвърдява умения за бързо и 

смело движение на ръката.  

• Има представа и правилно назовава 

кафявият цвят. 

• Проявява интерес към 

изобразяването на природни обекти.  
 
I – 16    Снежен човек – апликиране на образ, чрез 

комбиниране на различни по големина кръгли 

форми 

 
Художествено  
възприемане 
Изобразителни 
материали и 
техники  
Изобразително  
творчество 

• Постепенно осъзнава, че един обект 

може да бъде изобразен с различни 

материали и техники.  

• Създава образ на снежен човек чрез 

апликиране.  

• Комбинира различни по големина 

готово изрязани кръгли форми.  

• Обогатява образа с апликирани или 

нарисувани с графичен материал 

детайли (очи, нос, уста, шапка, 

метла). 

 

 

I – 17 
Зима /в парка, в гората, на двора/ – 

пресъздаване на различни по конструкция и 

големина дървета 

Художествено  
възприемане 
Изобразителни 
материали и 
техники 

Изобразително 

творчество 

• Пресъздава различни по 

конструкция и височина дървета.  

• Разполага ги свободно по целия 

лист.  

• Използва познати умения за 

предаване на разнообразие в 

короните – с по-къси и дълги линии, 

завъртане на четката, комбинирано.  

 

 

I – 17 
Моят Снежко – изграждане на образ от кръгли 

петна чрез завъртане на четката 

Изобразителни 
материали и 
техники  
 

 Изобразително 

творчество 

• Затвърдява уменията за създаване 

на образ от кръгли петна получени 

чрез завъртане на четката.  

 



 
 

• Обогатява рисунката по желание с 

допълнителни образи и избрани 

детайли върху снежния човек. 
 

I – 18 
Аз си направих Снежен човек – рисуване на 

детска фигура до нарисувания или апликиран 

снежен човек 

 
Изобразителни 
материали и 
техники  
 

 Изобразително 

творчество 

• Свързва две и повече фигури в общ 

сюжет.  

• Рисува детска фигура с живописен 

материал до нарисувания или 

апликиран вече снежен човек.  

• Стремеж към по-вярно предаване на 

образа с характерните части на 

тялото и облеклото през зимата.  

 

 

I – 18 
Мога сам – рисуване, моделиране или 

апликиране по самостоятелно избрана тема, 

съобразно личния опит 

 
Изобразителни 
материали и 
техники  

Изобразително 

творчество 

• Рисува, моделира или апликира по 

самостоятелно избрана тема.  

• Самостоятелно подбира 

изобразителни материали и техники, 

съобразно личния си опит и умения.  

 

 

II – 19 

Герданче за мама – ритмично редуване на 

различни по цвят и големина „мъниста”, 

получени чрез овалване на пластилин 

 Изобразителни 
материали и 
техники 

Изобразително 

творчество 

• Затвърдява уменията си за 

овалване на по-дребни форми.  

• Ритмично редуване по усет на 

мънистата по големина и цвят. 

• Радост и задоволство от 

самостоятелно приготвения подарък 

за мама. 

 

 

II – 19 
Рибки – оцветяване и украса на рибките с 

върха на четката, с два или повече 

цвята 

Художествено 
възприемане 
 
 Изобразителни 
материали и 
техники  
 

• Умения за работа с акварелни или 

темперни бои в два или повече цвята.  

• Създава украса с върха на четката с 

елементи по желание. Измива и 

подсушава четката при смяна на 

цвета.  

 



 
 

 
II – 20 Къща за Зайо – затвърждаване уменията за 

полагане на успоредни хоризонтални и 

вертикални линии 

Художествено 
възприемане 
   
Изобразителни 
материали и 
техники  
 

• Включва уменията си за полагане на 

успоредни, хоризонтални и 

вертикални линии за получаване на 

квадратни или правоъгълни стенички 

на къщата 

• Стремеж към „лягане” на покривчето 

върху стеничката. 

• Изпитва удовлетворение от 

получените резултати и оказаната 

помощ.  

 

 
II – 20 Юрганчето на Зайко – начални умения за 

създаване на декоративна украса на 

предмети от бита 

 
Изобразителни 
материали и 
техники  

 Изобразително 

творчество 

• Формира начални изобразителни 

умения за създаване на декоративна 

украса на предмети от бита. 

• Развива усет към цветосъчетанията 

и ритъма в подреждането на 

украсителните елементи (малки и 

големи точки, хоризонтални и 

вертикални линии). 

• Създава самостоятелно украсата 

без копиране на образеца.  

 

 
II – 21 Охлювче, баница – моделиране на образ, чрез 

извиване, навиване и слепване на разточени 

пръчици 

  
Изобразителни 
материали и 
техники  
 

• Затвърдява уменията си за 

разточване на неоформено парче 

глина. 

• Усвоява нови знания и умения за 

извиване, навиване и слепване на 

разточени пръчици. 

 

 

II – 21 
Мартенички – създаване на разнообразни 

мартенички от комбинирането на различни по 

вид, цвят и големина геометрични форми 

 
Художествено  
Възприемане 
 
 Изобразителни 

• Изгражда образи чрез комбиниране 

на еднакви или различни по вид, цвят 

и големина форми. 

 



 
 

материали и 
техники 
 

Изобразително 

творчество 

• Овладява умения за двуслойно 

апликиране. 

• Самостоятелно определя 

конструкцията и комбинирането на 

цветовете на мартеницата. 

• Избира самостоятелно цветна 

основа от тези предложени от 

учителя. 
 
III – 22 Гривна за мама – декориране на моделираната 

гривна чрез гравиране, налепване, комбинирано 

 
 Изобразителни 
материали и 
техники  

Изобразително 

творчество 

• Осмисля връзката между формата 

на предмета и движенията на ръката 

по него с които може да я предаде. 

• Затвърдява уменията си за извиване 

и слепване на различни по цвят и 

големина пръчици. 

• Декорира чрез гравиране (с клечка, 

молив, ножче)  налепване (дребни 

маниста, пръчици) или комбинирано. 

 

 

III – 22 

Картичка за мама – апликиране на цветя от 

кръгли форми (плоско или пластично чрез 

вдлъбване с пръст в дланта) 

Художествено  
Възприемане 
 
Изобразителни 
материали и 
техники 
 

Изобразително 

творчество 

• Апликира цветя от кръгли форми. 

• Вариант: Начални умения за 

получаване на релефно апликирано 

цвете чрез „вдлъбване” на хартиените 

форми с показалец или молив.  

• Самостоятелно избира цвета, 

големината и разположението на 

цветята върху цветна или бяла 

основа. 

 

 

III – 23 
Цъфнали дървета – оформяне короните на 

дърветата с техника /печатане/ с върха на 

четката 

 
Художествено 
възприемане 
  
 Изобразителни 

• Дорисува пролетен пейзаж като 

използва техника печатане – с върха 

или с цяла четка за оформяне 

короните на дърветата.  

 



 
 

материали и 
техники  
 

• Използва подходящи цветове 

съобразно сезона. 

• Проявява интерес към природата и 

нейната красота. 

 

III – 23 

Къщичка за джудженце – изграждане на 

образ от различни по вид, цвят и големина 

готово изрязани геометрични форми в 

определена последователност 

Художествено 
възприемане 
 
Изобразителни 
материали и 
техники  
 

• Усъвършенства уменията си за 

изграждане на образ чрез 

комбиниране на различни по вид, цвят 

и големина готово изрязани хартиени 

форми (квадратна, правоъгълна, 

триъгълна) в определена 

последователност. 

• Прилага по-уверено уменията си за 

точково лепене.  

• При по-едрите фигури нанася 

точките в ъглите, а при по-дребните в 

средата. 

• Самостоятелно определя 

конструкцията на къщата и 

възможността за апликиране или 

дорисуване на детайли по нея или 

обстановката.  

 

 

III – 24 

Сръчни майстори – усвояване на двигателен 

стереотип за рисуване на квадратни и 

правоъгълни форми / врати, прозорци, 

възглавници, покривки и др./ 

 

 
 Изобразителни 
материали и 
техники  
 

• Усвоява двигателен стереотип за 

рисуване на квадратни и правоъгълни 

форми (врати, прозорци, възглавници, 

покривки и др.) 

• Разполага ги свободно в целия лист 

– „Магазин”. 

• Използва различни цветове. 

 

 
Салфетка – създаване на украса с декоративния 

елемент „листенце” – отпечатък от цяла обла 

 Изобразителни 
материали и 
техники  

• Овладява умения за създаване на 

украса с  декоративен елемент 

 



 
 

III – 24 четка  
 

Изобразително 

творчество 

„листенце”чрез отпечатване на цяла 

четка.  

• Нанася листенцата разпръснато по 

целия лист. 

• Изпълнява отпечатъка в един цвят. 

• Подрежда салфетките в куклената 

къща и масите за хранене.  
 

III – 25 
Цъфнала градинка – свързване на познати 

образи в сюжетна  композиция 

Художествено  
възприемане 

 
Изобразителни 
материали и 
техники 
 

Изобразително 

творчество 

• Свързва познати образи в проста 

сюжетна композиция.  

• Получава образи на цветя чрез 

съчетаване на кръгли форми с прави 

линии.  

• Самостоятелно определя 

големината, цвета, разположението, 

детайлите, начина на изграждане на 

образите. 

 

 
III – 25 Слънце – моделиране на образ чрез 

съчетаване на сплесканата овална 

форма и разточени пръчици 

 
 Изобразителни 
материали и 
техники  

• Умее да моделира образи чрез 

съчетаване на сплесната овална 

форма с разточени пръчици за лъчи 

различни по дължина. 

• Обогатява образа чрез гравиране 

или налепване на очи, уста, носле. 

• Вариант: изгражда образа чрез 

навиване на по-дълги разточени 

пръчици (като охлювче) и различни по 

дължина лъчи. 

 

 
IV – 26 Светофар – апликиране на образ от различни 

по вид форми /кръгли и правоъгълни/ 

Изобразите
лни 
материали 
и техники  

• Създава образ чрез комбиниране на 

две различни геометрични форми- 

кръгла и правоъгълна. 

 



 
 

• Подрежда ги в точно определено 

място. 

• атвърдява уменията за еднослойно 

и двуслойно апликиране. 

 

IV – 26 
Великденски яйчица – начални умения за 

създаване на декоративна украса чрез 

комбиниране на различни линии, точки, 

листенца по избор 

Изобразителни 
материали и 
техники  
 

Изобразително 

творчество 

• Включва се в празнична подготовка 

с украсяване на великденски яйца с 

декоративни елементи по избор 

(линии, точки, листенца) или с 

човешко личице (с очи, носле, уста, 

коси). 

• Включва се активно във великденски 

игри и веселия. 

 

 
IV – 27 Калинки – изграждане на образ чрез 

съчетаване на познати форми и линии 

Художествено 
възприемане 
 

Изобразителни 
материали и 
техники  
 

• Изгражда образи чрез комбиниране 

на познати форми и линии.  

• Разширява уменията си за работа с 

върха на четката и с цяла четка за 

получаване на цветно петно. 

• Изчаква изсъхването на положения 

цвят, след което нанася отгоре новия 

с върха на четката (точки). 

 

 
IV – 27 Ябълка, домат,черешки – овладяване на нов 

похват за моделиране – вдлъбване на овална 

форма с палците 

 

Изобразителни 
материали и 
техники  

 

• Овладява нов технически похват – 

вдлъбване с палци на овална форма 

(от едната или двете страни). 

• Моделира с разноцветен пластилин 

или оцветява с темперни бои 

пластиките от солено тесто или глина. 

• Включва получените фигури в игрите 

в куклената къща.  

 



 
 

 
IV – 28 

 
Дядовата питка – рисуване на познат 

приказен герой с помощта на крива, 

затворена линия 

Художествено 
възприемане 
 
Изобразите

лни 

материали 

и техники   

 

 

 

 

• Умения за рисуване на крива 

затворена линия при изграждане на 

познат приказен герой.  

• Допълва образа с характерни за 

него елементи (очи, уста, ръце, 

крака). 

• Засилва се интереса към 

преживяванията на героите от 

приказки. 

 

 

IV – 28 
Нарисувай ме – рисуване на кукла – формиране 

представа за отделните части на кукла, за 

тяхната форма, големина и съотношение 

Художествено  
възприемане 
 

 Изобразителни 
материали и 
техники  

• Формира представа за отделните 

части на предмети, тяхната форма, 

големина и съотношение.  

• Начални умения за работа с два 

изобразителни материала – с готово 

разредени темперни бои за по-едрите 

части и фулмастери за детайлите.  

• Проявява старание за чисто 

поддържане на работното място. 

 

 
V – 29 Пролетна картина – апликиране на 

разнообразни корони  на  дърветата 

Художествено  
възприемане 

 

 Изобразителни 

материали и 

техники 

 

• По-уверено апликира варианти на 

едни образ – разнообразни корони на 

дърветата чрез комбиниране на 

различни по вид цвят и големина 

триъгълни, квадратни, кръгли форми 

и листенца. 

• Затвърдява уменията си за 

еднослойно и двуслойно апликиране. 

 



 
 

 Изобразително 

творчество 

 
V – 29 Плашило – изобразяване на забавен образ с 

графични материали по избор 

Художествено 
възприемане 
 

Изобразително 

творчество 

• Създава забавен образ чрез 

творческо прилагане на усвоените 

изобразителни умения.  

• Поражда се желание за ползване на 

повече цветове и постигане на по – 

голяма изразителност на 

изображението. 

• Използва цветове и материали по 

избор. 

 

 
V – 30 Слънчова поляна – пейзажна рисунка, с 

включване образи на слънце, цветя, пеперуди и 

други по избор 

Художествено  
възприемане 

 
Изобразителни 
материали и 
техники 
 

Изобразително 

творчество 

• Създава пейзажна рисунка с 

включване образи на слънце, цветя, 

пеперуди и други по избор. 

• Стремеж към използване на повече 

цветове. 

• Измива четката след използване на 

всеки цвят. 

 

 
V – 30 Слънцето на мама – създаване образ на дете 

с графичен материал и цветове по избор 

Художествено  
възприемане 

 
Изобразителни 
материали и 
техники 
 

Изобразително 

творчество 

• Обогатява представите си за 

характерните особености на 

човешката фигура. 

• Създава образ на дете с графичен 

материал и цветове по личен избор.  

• Използва овладените до момента 

изобразителни умения в нова 

ситуация.  

 

V – 31  

Проследяване на постиженията на децата. 

   



 
 

V – 32 Проследяване на постиженията на децата.    

 

 

 

1Тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление  

Конструиране и технологии: 

Месец                      Тема  

 

Образователно ядро  Очаквани резултати  Забележка  

 
IX – 1 Обличам се – събличам се (облича 

се и се съблича с помощта на 

възрастен) 

 
Грижи и инициативност  

• Облича се и се съблича с 

помощта на възрастен. 

 

IX – 2   Проследяване на постиженията на 

децата 

   

 
X – 3 

 

       Салфетка за хранене 

Обработване  на  материали, 

съединяване и свързване  

• Има представа за хартия и 

начални умения за работа с нея. 

 

X – 4 Подреждам масата Грижи и 
инициативност 

• Подрежда прибор и салфетка за 

хранене. 

 

X – 5 Пъстрокрили пеперуди Обработване  
на  материали, 
съединяване и 
свързване 

• Има представа за работа с 

нестандартни материали – хартия 

/салфетка, вестник, опаковъчна/ и 

щипка за получаване на модел. 

 



 
 

X – 6 Подреждам занималнята Грижи и 
инициативност 

• Има представа за изискванията 

за безопасност и чистота. 

 

XI – 7 Моето гардеробче Грижи и 
инициативност 

• Има представа за 

предназначението на 

гардеробчето и реда в него 

 

XI – 8 Едната  мие  другата Грижи и 
инициативност 

• Познава основни правила за 

измиване и подсушаване на ръце.  

• Формира се социален опит за 

лична хигиена. 

 

XI – 9 Пиле Обработване  
на  материали, 
съединяване и 
свързване 

• Има елементарна представа за 

работа с разгъвка при ръчно 

обработване на картон – рязане, 

биговане, прегъване, лепене. 

 

XI – 10 Моите дрехи Грижи и 
инициативност 

• Има представа за 

предназначението на дрехите и 

опазването им. 

 

 

XII – 11 

 
Къща Конструиране и моделиране 

 

• Възпроизвежда показана от 

учителя последователност за 

създаване на модел. 

 

XII – 12 Новогодишна украса – шишарка Обработване  
на  материали, 
съединяване и 
свързване 

• Има представа за природните 

материали и възможност за 

приложение. 

 

XII – 13 Празнична елха (украса на 
занималня) 

Грижи и 
инициативност 

• Приема сътрудничество с деца и 

възрастни. 

 

XII – 14 Гердан от снежинки  Обработване  
на  материали, 
съединяване и 
свързване 

• Създаден е интерес и 

елементарни умения за работа с 

нестандартни материали. 

 

I – 15 Снежно дърво Обработване  
на  материали, 

• Създаден е интерес и 

елементарни умения за работа с 

 



 
 

съединяване и 
свързване 

нестандартен материал – 

пластмасови сламки.  

• Усвоени са начини за свързване с 

пластичен материал, чрез 

забождане за възпроизвеждане на 

фигура. 

I – 16 С какво рисувам Техника  • Различава инструменти, които 

използва в своята дейност – четка, 

молив. 

 

I – 17 Герданче  Обработване  
на  материали, 
съединяване и 
свързване 

• Има начални умения за низане 

/промушване/ и работа с 

нестандартни материали – 

макаронени изделия, стереопор за 

получаване на модел. 

 

I – 18        Черга Обработване  
на  материали, 
съединяване и 
свързване 

• Къса хартия на ленти и ги лепи 

върху лист. 

 

II – 19       Мотор Конструиране и 
моделиране 

• Възпроизвежда по указание от 

учителя последователни действия 

за създаване на модел. 

• Включва изработената играчка в 

игрови действия. 

 

 
II – 20 Моите играчки – има представа за 

играчки на отделни превозни и 

товарни средства 

 
Техника 

• Има  представа за играчки на 

отделни превозни и товарни 

средства. 

• Участва в игрови действия с 

познати играчки /превозни 

средства/. 

 



 
 

II – 21 Мартенички Обработване  
на  материали, 
съединяване и 
свързване 

• Натрупване на опит за 

комбинация на различни 

материали. 

• Създаване на умения за 

редуване по цвят и материал. 

 

III – 22 Декоративно цвете Обработване  
на  материали, 
съединяване и 
свързване 

• Създаден е интерес и 

елементарни умения за работа с 

нестандартни  материали. 

• Създадени умения за свързване с 

пластичен материал, чрез 

забождане за възпроизвеждане на 

фигура. 

 

III – 23 Моите дрехи Грижи и 
инициативност 

• Има представа за видовете 

дрехи, тяхното предназначение и 

подреждане. 

 

III – 24 Бонбони за рожден ден Обработване  
на  материали, 
съединяване и 
свързване 

• Натрупване на опит за 

комбинация на различни 

материали за получаване на 

определен предмет. 

 

III – 25 С какво се храня Грижи и 
инициативност 

• Различава приборите за хранене. 

• Има представа за изискванията 

за подреждане и чистота. 

 

IV – 26 Кошничка с великденски яйца Обработване  
на  материали, 
съединяване и 
свързване 

• Има представа за конструиране 

на обект от отпадъчни материали 

/чашка/. 

• Има начални умения за рязане, 

налагане, лепене. 

 

IV – 27 Охлюв Обработване  
на  материали, 
съединяване и 
свързване 

• Има елементарни умения за 

комбиниране на различни 

 



 
 

материали за възпроизвеждане на 

фигура. 

IV – 28 Весел влак Конструиране и 
моделиране 

• Има начални умения за работа с 

конструктор Лего. 

• Включва  модела в играта. 

 

V – 29 Чадърче  Обработване  
на  материали, 
съединяване и 
свързване 

• Има представа за конструиране 

на обект от хартия и отпадъчен 

материал /пластмасова сламка/. 

• Има начални умения за рязане, 

налагане, лепене, подреждане и 

съединяване. 

 

V – 30 Ветрило Обработване  
на  материали, 
съединяване и 
свързване 

• Има представа и умения за 

работа с хартия. 

• Приложение в играта. 

 

V – 31 Проследяване на постиженията на 
децата. 

 • Социално-комуникативен опит  

• Индивидуални битови действия 

 

V – 32 Проследяване на постиженията на 

децата. 

   

Тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление  

Фзическа култура: 

 

Месец                      Тема  

 

Образователно ядро  Очаквани резултати  Забележка  



 
 

 
IX – 1 

  Ходене и бягане в права посока с водач Естествено-

приложна 

двигателна дейност  

• Има представа за основите на 

техниката на ходене в колона с 

водач. 

• Има представа за ходене и 

бягане в ръснат строй. 

• Проявява интерес към 

организирано ходене и бягане. 

 

IX – 1   Упражняване ходене и бягане в 

разпръснат строй 

Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Придвижва се чрез ходене след 

учителя 

• Бяга в разпръснат строй, спира 

при даден сигнал 

• Проявява интерес към 

организирано ходене и бягане 

 

 
IX – 1 

  Игри с ходене и бягане Игрова 

двигателна дейност  

• Проявява естествено приложни 

движения в подвижните игри. 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от игровата 

двигателна дейност. 

Игри: Бързо на столче, Весел 

влак) 

 

IX – 2  

 

Проследяване на постиженията на децата. 

 

Физическа 

дееспособност  

  

IX – 2 Проследяване на постиженията на децата. Физическа 

дееспособност  

  

IX – 2 Проследяване на постиженията на децата. Физическа 

дееспособност  

  



 
 

X – 3 Подскоци с два крака на място Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

 

• Има представа за 

последователни подскоци с два 

крака едновременно на място.  

• Подскача с два крака на място. 

• Изпитва удоволствие при 

изпълнение на характерни 

подражателни движения на 

познати животни. 

 

X – 3 Затвърдяване ходене и бягане в 
разпръснат строй 

 
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа от вербален 

сигнал.  

• Реагира на разпореждане и 

проста команда. 

• Редува ходене и бягане в 

разпръснат строй при подаден 

вербален сигнал. 

• Има представи как да движи и 

играе безопасно. 

 

X – 3 Затвърдяване ходене и бягане в права 
посока 

 
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Придвижва се чрез ходене след 

учителя.  

• Придвижва се чрез ходене към 

ориентир. 

• Бяга от единия до другия край на 

салона (занималнята) по даден 

ориентир. 

• Проявява желание за включване 

и емоционална удовлетвореност от 

извършваните двигателни 

действия. 

 



 
 

X – 4 Равновесно ходене в коридор  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за ходене в 

коридор, ограничен от две линии 

20-25 см. 

• Подскача с два крака на място. 

• Има желание да ходи по 

различен начин; проявява интерес 

към разучаваните двигателни 

действия. 

 

X – 4 Ходене на пръсти и пети с различни 
положения на ръцете 

Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа от техниката за 

ходене на пръсти и пети с 

различно положение на ръцете. 

• Разбира елементарни термини 

за изходни положения и 

движения. 

• Ходи между две начертани 

линии на разстояние 20-25 см. 

• Проявява интерес към 

разучаваните двигателни 

действия. 

 

X – 4 Игри с равновесно ходене и подскоци  Игрова 

двигателн
а дейност 

• Ходи в коридор. 

• Изпълнява опорни подскоци с 

два крака на място 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от игровата 

двигателна дейност. 

Игри: По мостчето, Скачаща 

топка, Дърво 

 

X – 5 Лазене от колянна опора Естестве
но 

приложна 

• Има представа за лазене от 

коленна опора в права посока. 

 



 
 

двиг.дейн
ост     

• Придвижва се чрез ходене на 

пръсти, пети с различни 

положения и движения на ръцете. 

• Ходи между две начертани 

линии. 

• Проявява интерес към 

разучаваните двигателни 

действия. 
 

X – 5   Изпълнение на подражателни 

упражнения с общо развиващ 

характер 

Физическа  
дееспособност 
 
   

• Изпълнява подражателни 

общоразвиващи упражнения с 

крупни мускулни групи (ръце, торс, 

крака). 

• Реагира на разпореждане и 

проста команда. 

• Изпитва емоционална 

удовлетвореност от общи 

двигателни действия с 

общоразвиващ характер. 

 

X – 5 Игри с лазене и равновесно ходене Игрова 

двигателн
а дейност 

• Лази от коленна опора в права 

посока. 

• Ходи между две начертани 

линии. 

• Проявява двигателна активност 

в игровата двигателна дейност. 

Игри: По мостчето, Мечета и пчела, 

Великани и джуджета 

 

X – 6 Търкаляне на топка Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за свободно 

търкаляне на гумена топка.  

• Лази от коленна опора в права 

посока. 

 



 
 

• Ходи на пръсти, пети с различни 

положения и движения на ръцете. 

• Проявява интерес към 

разучаваните двигателни 

действия. 

X – 6 Игри с ходене и с бягане  Игрова 

двигателн
а дейност 

• Изпълнява естествено приложни 

движения в подвижните игри. 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от игровата 

двигателна дейност. 

Игри: Догони пчеличката, Кой е 

най-ловък, Търкулни далече, 

Бръмчаща пчела 

 

X – 6 Формиране на знания и умения за 
безопасно движение и игра 

 Игрова 

двигателн
а дейност 

• Умее да се придвижва 

организирано с ходене. 

• С желание се включва в 

подвижни игри на открито 

• Спазва правила за безопасно 

движение и игра.  

• Проявява положителни емоции 

от изпълнение на двигателна 

дейност на открито. 

Игри: Догони пчеличката, 

Самолети,Пускам пръстенче, 

Котка и мишка 

 

XI – 7 Хвърляне на  гумена топка с една и две 
ръце 

Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за свободно 

хвърляне на гумена топка с една и 

две ръце. 

• Умее да търкаля топка – 

свободно. 

 



 
 

• Проявява интерес към 

разучаваните двигателни 

действия. 

XI – 7 Игри с хвърляне и подскоци Игрова 

двигателн
а дейност 

• Хвърля свободно гумена топка с 

една и две ръце. 

• Изпълнява опорни подскоци с 

два крака на място. 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от игровата 

двигателна дейност.  

Игри: Да нахраним Мечо, Догони 

пчеличката 

 

 

XI – 7 

Изпълнение на физически упражнения 

без уред с въздействие върху всички 

мускулни групи 

 
Физическа  
дееспособност 
 

• Има представа за изпълнение 

физически упражнения без уред с 

въздействие върху всички 

мускулни групи. 

• Изпълнява прости комбинации от 

усвоени естествено-приложни 

движения. 

• Включва се в организирана 

двигателна дейност. 

Игри: Шишарки за катеричките, 

Пиленце 

 

XI – 8 Придвижване самостоятелно и в група със 
и без водач 

 
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Придвижва се самостоятелно и 

организирано в група със и без 

водач от и към предварително 

определени ориентири и посоки. 

• С желание ходи по различен 

начин и проявява интерес към 

 



 
 

разучаваните двигателни 

действия. 

• Проявява интерес към 

разучаваните двигателни 

действия. 
 

XI – 8 

Затвърдяване на хвърляне на торбичка и 

лазене от колянна опора 

Естестве
но 
приложна 
двиг.дейн
ост     

• Хвърля свободно гумена топка с 

една и две ръце. 

• Лази от коленна опора към 

ориентир. 

• Проявява интерес към 

разучаваните двигателни 

действия. 

 

XI – 8 Игри с ходене и подскоци  Игрова 

двигателн
а дейност 

• Умее да ходи в колона с и без 

водач. 

• Изпълнява опорни подскоци с 

два крака на място. 

• Изпълнява естествено приложни 

движения в подвижните игри. 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от игровата 

двигателна дейност. 

Игри: Весел влак, Бързо на 

столче, Скачаща топка, Великани 

и джуджета 

 

XI – 9 Скачане с придвижване  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за 

последователни подскоци с два 

крака едновременно на място и с 

придвижване напред. 

• Изпълнение на физически 

упражнения без уред с 

 



 
 

въздействие върху всички 

мускулни групи. 

• Проявява интерес към 

разучаваните двигателни 

действия. 

XI – 9 Затвърдяване ходене в колона и свободно 
търкаляне на топка 

Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Придвижва се чрез ходене в 

колона по един, с изпълнение на 

изправителни упражнения.  

• Търкаля голяма, средна и малка 

гумена топка свободно напред. 

• Проявява стремеж за включване в 

двигателни действия. 

 

XI – 9 Игри с ходене и скачане Игрова 

двигателн
а дейност 

• Проявява двигателна активност 

и емоционална удовлетвореност 

от игровата двигателна дейност. 

• С желание ходи по различен 

начин и проявява интерес към 

подскочните двигателни действия. 

Игри: Намери своята 

къщичка,Весел влак, Скачаща 

топка, На гости 

 

XI – 10 Ходене  през  препятствия  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за ходене с 

прекрачване на предмети с 

височина 10–15 сm. 

• Изпълнява последователни 

подскоци с придвижване напред. 

• Усъвършенства свободно 

хвърляне на малка топка с лява и 

дясна ръка. 

 



 
 

• Проявява стремеж за включване в 

двигателни действия. 

XI – 10 Ходене с малки и големи крачки, на пръсти 
и пети 

Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Възприемане на техниката за 

ходене с малки и големи крачки. 

• Ходи на пръсти и пети. 

• Ходи с прекрачване на предмети 

с височина 10–15 сm. 

• Изпълнява в комбинация 

изучени движения и различни 

видове ходене. 

 

XI – 10    Музикални подвижни игри Игрова 

двигателн
а дейност 

• Изпълнява двигателни действия в 

подвижните игри за развитие на 

музикално-двигателните 

способности. 

• Проявява двигателна активност 

и емоционална удовлетвореност 

от игровата двигателна дейност 

Игри: Влак, На разходка, 

Самолети,Котка и мишка 

 

XII – 11    Бягане редувано с ходене  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за бягане в 

различни посоки и редувано с 

ходене. 

• Придвижва се чрез ходене с 

малки крачки, с големи крачки, на 

пръсти, пети с различни 

положения и движения на ръцете. 

• Изпитва удоволствие при 

изпълнение на характерни 

подражателни движения. 

 



 
 

 
XII – 11 Затвърдяване ходене през препятствия и 

скачане с два крака с придвижване 

 

Естестве
но 
приложна 
двиг.дейн
ост     

• Ходи с прекрачване на 

предмети.  

 • Изпълнява последователни 

подскоци с два крака 

едновременно с придвижване с 

промяна на посоката. 

• Изпитва удоволствие при 

изпълнение на характерни 

подражателни движения на 

познати животни. 

 

XII – 11 Игри с ходене и бягане Игрова 

двигателн
а дейност 

 

• Бяга в различни посоки и 

редувано с ходене 

• Има представи за връзката 

между усвоените движения и 

приложението им. 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от игровата 

двигателна дейност. 

Игри: Здрави стълбички, Весел 

влак, Великани и джуджета 

 

XII – 12 Търкаляне на топка в определена посока Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има основни представи за 

търкаляне на топка с диаметър 20 

см. две ръце към цел на 

разстояние 1,5-2 м. 

• Ходи в колона и изпълнява 

сизправителни и дихателни 

упражнения. 

• Бяга в различни посоки и 

редувано с ходене, при даден 

вербален сигнал. 

 



 
 

XII – 12 Упражняване на елементи от детски 
спортове 

 Спортно-

подготвителна  

двигател
на 
дейност  

• Търкаля топка с диаметър 20 см 

с две ръце към цел.  

• Ходи с прекрачване на 

препятствия. 

• Има елементарни представи за 

връзката между усвоените 

движения и приложението им в 

спортните игри. 

 

XII – 12 Спортно-подготвителни  игри Спортно-

подготвителна  

двигател
на 
дейност  

• Изпълнява разучените 

естествено-приложни движения, 

основа на елементи от спортни 

игри. 

• Проявява интерес към елементи 

от различни спортове. 

• Изразява емоционална 

удовлетвореност от двигателната 

дейност при изпълнение на 

упражнения и игри, според 

условията. 

• Умее да се движи и играе 

безопасно. 

 Игри: Каране на тротинетка, 

колело, спускане с шейна, игри с 

лека топка,туристическо ходене, 

катерене,  според условията 

 

XII – 13 Лазене от колянна опора към цел  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има обща представа за 

спецификата на движенията при 

лазене. 

• Лази от коленна опора като 

ръцете са на ширината на 

 



 
 

раменете, главата е изправена а 

погледът напред. 

• Търкаля топка от клек с две ръце 

към предмет на разстояние 1,5 м 

– 2 м. 

• Проявява интерес към 

възможностите за комбиниране на 

двигателни действия. 

XII – 13 Скачане за достигане на предмет окачен 
на височина 

 
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има елементарни представи за 

отскок на височина за достигане 

на предмет (окачен на височина 

10 см над протегнатата детска 

ръка). 

• Лази от коленна опора към 

ориентири. 

• Изразява емоционална 

удовлетвореност от двигателната 

дейност. 

 

XII – 13 Подвижни игри Игрова 

двигателн
а дейност 

• Изпълнява естествено приложни 

движения в подвижните игри. 

• Лази от коленна опора към 

предварително определени 

ориентири. 

• Умее да бяга,подскача със смяна 

на посоката; 

• Ходи с малки крачки и големи 

крачки, на пръсти, пети с различни 

положения и движения на ръцете. 

 



 
 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от игровата 

двигателна дейност. 

Игри: Мечета и пчела,Догони 

пчеличката, Всеки в своята 

къщичка 

XII – 14 Катерене по наклонена стълба Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

 • Има представа от катерене и 

слизане по вертикална стълба 

(катерушка). 

 • Катери се и слиза по вертикална 

стълба, като стъпва с два крака на 

всеки напречник. 

• Изразява емоционална 

удовлетвореност от двигателната 

дейност при изпълнение на 

упражнения и игри. 

 

XII – 14 Затвърдяване лазене и равновесно ходене Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Придвижва се чрез лазене от 

колянна опора свободно и към 

предварително определени 

ориентири. 

• Отскача на височина за достигане 

на предмет (окачен на височина 10 

см над протегнатата детска ръка). 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от извършваните 

двигателни действия. 

 

XII – 14 Музикални подвижни игри Игрова 

двигателн
а дейност 

• Изпълнява двигателни действия 

в подвижните игри за развитие на 

музикално-двигателните 

способности.  

 



 
 

• Проявява двигателна активност 

и емоционална удовлетвореност 

от игровата двигателна дейност. 

Игри: Влак, На разходка, 

Самолети 

I – 15 Ходене по двама  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа организирано 

ходене, по двама хванати за ръце. 

• Катери се и слиза по вертикална 

стълба, като стъпва с два крака на 

всеки напречник. 

 

I – 15 Игри с ходене и бягане Игрова 

двигателн
а дейност 

• Има представа за търкаляне на 

гумена топка с диаметър 20 см в 

разкрачен седеж и в полуклек 

между две деца на разстояние 1-

1.5 м. 

• Придвижва организирано в група 

(ходене по двама) с водач. 

• Проявява положителни емоции 

от изпълнение на двигателна 

дейност. 

 

I – 15 Игри със сняг Игрова 

двигателн
а дейност 

• Изпълнява различни 

разновидности на равновесно 

ходене по снежна покривка. 

• Умее да търкаля голяма снежна 

топка индивидуално и с други 

деца. 

• Проявява положителни емоции 

от изпълнение на двигателна 

дейност на открито. 

 



 
 

I – 16 Търкаляне на топка между деца в кръг Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за търкаляне на 

топка в разкрачен седеж между 

деца. 

• Изпълнява търкаляне на голяма 

гумена топка в разкрачен седеж 

между деца в кръг. 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от групови 

двигателни действия.  

 

 
I – 16 Придвижване, самостоятелно и 

в група към определени 

ориентири и посоки 

Игрова 

двигателн
а дейност 

 • Бяга в различни посоки и 

редувано с ходене. 

• Умее да се придвижва в група. 

• Проявява стремеж за включване 

в двигателни действия. 

 

I – 16    Игри с бягане и търкаляне Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Изпълнява естествено приложни 

движения в подвижните игри. 

• Бяга в различни посоки и 

редувано с ходене. 

• Умее да търкаля топка към цел и 

между деца в кръг. 

• Изпитва удоволствие от 

съвместни двигателни дейности. 

Игри: На теб• на мен, Ден и нощ, 

Бързо на столче 

 

I – 17   Ходене с прекрачване в коридор  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за ходене с 

прекрачване на коридор с 

широчина 20-25 см. 

• Търкаля топка между деца в 

кръг. 

 



 
 

• С желание се включва в 

организирана двигателна дейност. 

I – 17 Катерене по катерушка Игрова 

двигателн
а дейност 

• Има представа за катерене и 

слизане по катерушка 

• Катери се по наклонена стълба, 

като стъпва с два крака на всеки 

напречник. 

• Движи се и играе безопасно в 

групата в салона и на площадка. 

 

I – 17 Игри с търкаляне на топка и ходене през 
препятствия 

 
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Придвижва се в ограничено 

пространство (отъпкана пътека в 

снега). 

• Подскача с два крака с 

придвижване по отъпкан сняг. 

• Хвърля снежна топка в 

далечина. 

• Проявява положителни емоции 

от изпълнение на двигателна 

дейност на открито. 

 

I – 18 Скок на дължина от място Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има елементарни представи за 

скок на дължина от място с два 

крака. 

• Скача на дължина от място с два 

крака, като спазва правило за 

засилване и приземяване. 

• Ходи с прекрачване на коридор. 

• Проявява стремеж да изпълни 

правилно упражненията. 

 

I – 18 Бягане в коридор към цел Игрова 

двигателн

• Има представа за бягане в 

ограничено пространство. 

 



 
 

а дейност • Бяга в коридор до определена 

цел. 

• Скача на дължина от място с два 

крака. 

• Проявява стремеж да изпълни 

правилно упражненията. 

I – 18 Музикални подвижни игри  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Изпълнява естествено приложни 

движения в подвижните игри. 

Игри: Скачаща топка, Самолети, 

Бързо на столче, Ден и нощ 

 

II – 19 Хвърляне на плътна топка с две ръце 
отдолу 

 
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за хвърляне с 

две ръце„отдолу” напред (от 

разкрачен стоеж). 

• Хвърля с две ръце „отдолу” 

напред плътна топка 1 кг. 

• Бяга в коридор до определена 

цел. 

• С желание се включва в 

организирана двигателна дейност. 

 

II – 19 Ходене и бягане в кръг Игрова 

двигателн
а дейност 

• Има представа за ходене и 

бягане по зададен ориентир. 

• Ходи и бяга отвън на очертан на 

земята кръг. 

• Хвърля с две ръце „отдолу” 

напред плътна топка 1 кг. 

• Проявява стремеж за правилно 

изпълнение на упражненията. 

 

II – 19 Игри с ходене ,бягане и хвърляне Естестве
но 

• Изпълнява двигателни действия 

в подвижните игри за развитие на 

 



 
 

приложна 
двиг.дейн
ост     

музикално-двигателните 

способности  

• Проявява двигателна активност 

и емоционална удовлетвореност 

от игровата двигателна дейност. 

Игри: Часовник, Хайде да вървим, 

Люлка 

II – 20 Лазене в коридор към цел  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

 • Има обща представа за 

техниката на лазене от коленна 

опора в коридор. 

 • Лази от коленна опора в 

коридор с дължина 2 м, ширина 

0,50 м към цел. 

• Ходи и бяга отвън на очертан на 

земята кръг. 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от извършваните 

двигателни действия. 

 

II – 20 Затвърдяване ходене по двама  Игрова 

двигателн
а дейност 

• Изпълнява естествено 

приложните движения в 

подвижните игри. 

• Проявява двигателна активност 

и емоционална удовлетвореност 

от игровата двигателна дейност. 

• Движи се и играе безопасно в 

групата. 

Игри: Да нахраним Мечо, Намери 

своята къщичка 

 

II – 20 Игри с лазене и хвърляне на торбичка Естестве
но 

• Има основни представи за 

търкаляне на топка към ориентир.  

 



 
 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Умее да търкаля голяма, средна 

и малка топка с две ръце към цел 

от разстояние 1,5–2 м. 

• Хвърля с лява и дясна ръка 

торбичка по начин отдолу. 

• Изпитва удоволствие от 

извършваните двигателни 

действия. 

II – 21 Търкаляне на топка към ориентир  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за подхвърляне 

на голяма гумена топка с две 

ръце„отдолу” напред към 

партньор. 

 • Умее да търкаля голяма, средна 

и малка топка с две ръце към цел 

от разстояние 1,5–2 м. 

• Подава и лови голяма гумена 

топка с две ръце „отдолу” по 

двойки на разстояние 1,5–2 м. 

• Изпитва удоволствие от 

извършваните двигателни 

действия. 

 

II – 21 Подхвърляне на топка между деца в кръг Игрова 

двигателн
а дейност 

• Има представа за подхвърляне 

на голяма гумена топка с две 

ръце„отдолу” напред към 

партньор. 

 • Умее да търкаля голяма, средна 

и малка топка с две ръце към цел 

от разстояние 1,5–2 м. 

 



 
 

• Подава и лови голяма гумена 

топка с две ръце „отдолу” по 

двойки на разстояние 1,5–2 м. 

• Изпитва удоволствие от 

извършваните двигателни 

действия. 

II – 21 Игри с търкаляне и подхвърляне на топка Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Опитва се да изпълнява 

комбинации от подаване и ловене 

в условията на игра. 

• Търкаля топка с партньор и 

между деца в кръг. 

• Проявява желание за 

коопериране и взаимодействие в 

игрови ситуации.  

Игри: Стрелбище, Търкулни 

далече, На тебе – на мене 

 

III – 22 Бягане редувано с ходене  Физическа  
дееспособност 

 

• Има представа за бягане 

редувано с ходене 

• Бяга редувано с ходене до 40 м 

(10 м бягане, 10 м ходене).  

• Подава и лови голяма гумена 

топка с две ръце „отдолу” по 

двойки.  

• Изпитва удоволствие от 

извършваните двигателни 

действия. 

 

 
III – 22 Изпълнение на подражателни 

упражнения с общо-развиващ 

характер 

 

Игрова 

двигателн
а дейност 

• Изпълнява подражателни 

общоразвиващи упражнения с 

крупни мускулни групи (ръце, торс, 

крака) 

 



 
 

• Реагира на разпореждане и 

проста команда. 

• Изпитва емоционална 

удовлетвореност от общи 

двигателни действия с 

общоразвиващ характер. 

III – 22   Игри навън  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

 • Има представа за техниката при 

търкаляне на топка.  

• Търкаля плътна топка 1 кг. с две 

ръце от клек към цел. 

• Бяга редувано с ходене. 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от извършваните 

двигателни действия. 

 

III – 23   Равновесно ходене  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за координация 

на движенията при равновесно 

ходене.  

• Ходи разпръснато,равновесно с 

торбичка на главата към ориентир 

поставен на нивото на погледа.  

• Търкаля плътна топка 1 кг. с две 

ръце от клек към цел. 

• С интерес и желание се включва 

в извършваните двигателни 

действия. 

 

III – 23 Бягане редувано с ходене Игрова 

двигателн
а дейност 

• Има представа от различни 

изходни положения за бягане. 

• Бяга организирано в различни 

посоки редувано с 

ходене,дихателни упражнения. 

 



 
 

• Ходи разпръснато,равновесно с 

торбичка на главата към ориентир 

поставен на нивото на погледа. 

 • С желание се включва в 

извършваните двигателни 

действия. 

III – 23 Игри с бягане, ходене и равновесно ходене  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Изпълнява естествено 

приложните движения в 

подвижните игри. 

• Проявява двигателна активност 

и емоционална удовлетвореност 

от игровата двигателна дейност. 

• Движи се и играе безопасно в 

групата 

Игри: По мостчето, Листа и вятър, 

На гости 

 

III – 24 Скачане на височина   за достигане на 
предмет 

 
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за техниките при 

изпълнение на различни скокови 

движения. 

• Изпълнява опорни подскоци на 

място и с придвижване. 

• Скача на дължина с прескок на 

коридор 20-25 см. 

• Скача на височина за достигане 

на предмет. 

• Изпитва удоволствие при 

изпълнение на характерни 

подражателни движения на 

познати животни. 

 



 
 

III – 24 Лазене в зигзаг Игрова 

двигателн
а дейност 

 • Има обща представа за 

спецификата на движенията при 

лазене.  

• Придвижва се чрез свободно 

лазене от коленна опора от и към 

предварително определени 

ориентири в права посока.  

• Лази от колянна опора в зигзаг 

между предмети. 

• Проявява стремеж за правилно 

изпълнение на упражненията. 

 

III – 24 Игри със скачане и лазене Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Лази в коленна опора в зигзаг 

между предмети. 

• Умее да изпълнява различни 

скокови движения. 

• Проявява двигателна активност 

и емоционална удовлетвореност 

от игровата двигателна дейност. 

Игри: Скачаща топка, Да нахраним 

Мечо, Мечета и пчела 

 

III – 25 Лазене с провиране Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има основни познания за лазене 

от колянна опора с провиране. 

• Лази и се провира под въже 

(обръч) с височина 0,50 м. 

• Скача на дължина с прескок на 

коридор 20-5 см. 

• Проявява желание за 

изпълнение на двигателни 

действия. 

 



 
 

III – 25 Затвърдяване отскок на височина  Игрова 

двигателн
а дейност 

• Има представа за различни 

видове лазене и скачане на 

височина.  

• Скача на височина за достигане 

на предмет. 

• Придвижва се чрез свободно 

лазене от колянна опора от и към 

предварително определени 

ориентири в права посока и зигзаг 

и се провира под въже. 

• Проявява интерес и желание да 

участва в извършваните 

двигателни. 

 

 

III – 25 

Проява на  двигателна активност 

в игровата двигателна дейност 

Естестве
но 
приложна 
двиг.дейн
ост     

 • Има желание за изпълнение на 

упражнения и познати игри по 

избор (музикални подвижни игри, 

подготвителни игри с топка, 

народни и други игри). 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от двигателната 

дейност. 

 

IV – 26 Хвърляне в цел Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за хвърляне в 

хоризонтална цел с лява и дясна 

ръка. 

• Хвърля торбичка отдолу в 

хоризонтална цел с диаметър 50-

60 см, на разстояние 0,5-1 м. 

• Проявява желание за 

изпълнение на двигателни 

действия. 

 



 
 

IV – 26 Затвърдяване лазене с провиране  Игрова 

двигателн
а дейност 

• Има представа от различни 

видове лазене. 

• Придвижва се чрез свободно 

лазене от колянна опора от и към 

предварително определени 

ориентири в права посока и зиг-

заг. 

• Изпълнява лазене с провиране 

през клек (съчетано). 

 

IV – 26 Игри с хвърляне и провиране  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Изпълнява естествено 

приложните движения в 

подвижните игри. 

• Проявява двигателна активност 

и емоционална удовлетвореност 

от игровата двигателна дейност. 

Игри: Здрави стълбички, Да 

нахраним Мечо 

 

IV – 27 Ходене в колона с преминаване в кръг Спортно-

подготвителна  

двигател
на 
дейност  

• Има представа и умее да се 

придвижва организирано с 

ходене. 

• Има представа за символиката 

на подаден сигнал. 

• Ходи в колона с преминаване в 

кръг и обратно.  

• Хвърля торбичка отдолу в 

хоризонтална цел с диаметър 50-

60 см, на разстояние 0,5-1 м. 

• Проявява желание за 

изпълнение на двигателни 

действия. 

 



 
 

 
IV – 27 Изпълняване на дейности от различни 

спортове с естествено- приложен и 

оздравителен характер 

 

 Игрова 

двигателн
а дейност 

• Има общи представи за 

комбинирането на разучените 

двигателни действия.  

• Изпълнява дейности от различни 

спортове, имащи естествено-

приложен и оздравителен 

характер (каране на детски 

автомобили и колела, 

туристическо ходене, плуване) 

според условията. 

• Има желание да изпълнява 

елементите от предложените 

игри. 

 

IV – 27 Затвърдяване овладени двигателни умения 
в подвижни игри 

Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Изразява готовност за участие в 

подвижни игри в природна среда. 

• Затвърдяване овладени 

двигателни умения в подвижни 

игри. 

• Осъзнава значението на 

двигателната дейност на открито 

за укрепване на здравето. 

 

IV – 28   Търкаляне на топка към врата  Спортно-

подготвителна  

двигател
на 
дейност  

• Има представа за търкаляне на 

топка  

• Търкаля топка през врата с 

ширина 0,50 м от разстояние 1 м. 

• Ходи в колона с преминаване в 

кръг и обратно. 

• Проявява положителни емоции 

от изпълнение на двигателна 

дейност. 

 



 
 

IV – 28 Упражняване на елементи от детски 
спортове 

Игрова 

двигателн
а дейност 

• Проявява желание да изпълнява 

елементи от различни спортове и 

преодоляване на изкуствени и 

естествени препятствия. 

• Проявява интерес към елементи от 

различни спортове. 

 

IV – 28 Игрови упражнения за дишане Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа от вдишване и 

издишване съчетано с двигателни 

действия.  

• Изпълнява игрови оздравителни 

упражнения съчетани с вдишване 

и издишване на определени 

интервали. 

• Проявява двигателна активност 

и емоционална удовлетвореност 

от игровата двигателна дейност. 

Игри: Бръмчаща пчела, Дърво, 

Великани и джуджета 

 

V – 29 Ходене и бягане в кръг  
Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има представа за ходене и 

бягане по зададен ориентир. 

• Ходи и бяга отвън на очертан на 

земята кръг. 

• Търкаля топка през врата с 

ширина 0,50 м от разстояние 1 м. 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от извършваните 

двигателни действия. 

 

V – 29 Катерене по катерушка Игрова 

двигателн
а дейност 

• Има представа за катерене и 

слизане по катерушка 

 



 
 

• Катери се по наклонена стълба, 

като стъпва с два крака на всеки 

напречник. 

• Движи се и играе безопасно в 

групата в салона и на площадка. 

V – 29 Занимателни игри Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Изпълнява естествено 

приложните движения в 

подвижните игри. 

• Изпълнява комбинации от 

катерене с други естествено• 

приложни движения. 

• Проявява двигателна активност 

и емоционална удовлетвореност 

от игровата двигателна дейност. 

 

V – 30 Скачане от високо на ниско Естестве
но 

приложна 
двиг.дейн
ост     

• Има елементарни представи за 

разновидности при скачането – 

скок в дълбочина (от високо на 

ниско), правилно и леко 

приземяване при скачане. 

• Скачане от високо на ниско (в 

дълбочина) на 20-25 см. 

• Проявява интерес към 

разучаваните двигателни 

действия. 

 

V – 30 Затвърдяване бягане редувано с ходене  Игрова 

двигателн
а дейност 

• Придвижва се чрез бягане в 

различни посоки и редувано с 

ходене. 

• Бяга в коридор до определена 

цел. 

 



 
 

• Бяга организирано в различни 

посоки редувано с 

ходене,дихателни упражнения. 

• С желание се включва в 

организирана двигателна дейност. 

V – 30 Игри с топка  

 
• Владее подвижни игри и 

изразява желание за 

изпълнението им. 

• Проявява емоционална 

удовлетвореност от игровата 

двигателна дейност. 

 

V – 31  

Проследяване на постиженията на децата 

 
 

  

V – 32 Проследяване на постиженията на децата  
 

  

 

 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА I  ГРУПА – 3–4-ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогическа ситуация / Годишно: 64 

педагогическа ситуация  

I. образователни ядра: 
 ВЪЗПРИЕМАНЕ (1) • Разпознава визуално музикалните инструменти акор- деон и тъпан. възпроизвеждане (2) • Пее до три 

научени кратки песни. музика и игра (3) • Изпълнява ритмични движения в кръг и в редица – хванати за ръце и един зад друг. • 

Марширува на подходяща музика. 



 
 

Месец  Образовател

но ядро  
Тема Очаквани резултати Забележк

а 

IX – 1 Възприемане 

(1) Музика и 

игра (3) 

Песен „Крушки за Мечо” от Л. Стойчева; 

Привличане вниманието на де- цата към 

съдържанието й. Разучаване на 

музикалната игра „Ходи Баба Меца” 

• Емоционално откликване при 

възприемане на песента. 

• Изпълнение на подражателни 

движения с помощта на учителя. 

 

IX – 1 

IX – 2 
Възпроизвежд

ане (2) 
Проследяване на постиженията на децата.   

IX – 2 

   X – 3 

 

Разкриване на съдържанието на песента 

„Мога сам” от П. Хаджиев. Включване на 

децата в изпълнението на песните: „Мога 

сам” от П. Хас- жиев и „Крушки за Мечо” от 

Л. Стойчева. 

• Проявява желание за заучаване 

на песните. 

 

    X – 3 

X – 4 

 (2) 
Привличане на повече деца при 

изпълнение на песните: „Мога сам” от П. 
• Проявява желание за заучаване 

на песните. 

 

X – 4 

Месец  Образовател

но ядро  
Тема Очаквани резултати Забележк

а 

X – 5 (1), (3) 

Формиране на умения да реагират с 

движения, свързани с темпото на музиката 

към музикалната игра „Ходи Баба Меца”. 

Затвърдяване на текста и мелодията на 

• Включва се с желание в 

музикална игра. 

 



 
 

X – 5 
песните:”Мога сам” от П. Хаджиев „Крушки 

за Мечо” от Л. Стойчева. 

X – 6 
(2), (3) 

Песен „Внученце” от А. Диамандиев – 

разучаване. Разучаване на движенията 

към музикалната игра „Весели зайчета”, 

свързани с текста и мелодията на песента 

към нея.  

• Реагира емоционално при 

възприемане на песен за 

разучаване. 

• Включва се с желание в 

музикална игра. 

 

X – 6 

XI – 7 

(3), (1) 

Приучване на децата да се отзовават на 

повикване с песен; музикална игра „Хайде 

да вървим” от Б. Карадимчев. Изграждане 

на елементарни представи за „приспивна 

песен”. „Лека нощ, деца” от П. Ступел.  

• Включва се с желание в 

музикална игра. 

• Реагира емоционално при 

възприемане на музика. 

 

XI – 7 

XI – 8 

(3), (1) 

Песен „Весели дрънкалки”; Изграждане на 

начални умения за ритмичен съпровод с 

дрънкалки. Привличане на повече деца за 

участие в движения, свързани с текста на 

песните към музикалните игри: 

„”Работливи зайчета” и Весели дрънкалки”.  

• Реагира емоционално при 

съпровод с дрънкалки. 

• Включва се с желание в муз. игра. 

 

XI – 8 

XI – 9 

(2) 

Формиране на умения за правилно 

вземане на дъх при изпълнение на за- 

учени песни. Развиване на детския 

певчески глас чрез изпяване на любима 

песен.  

• Включва се в изпълнение на 

заучени песни. 

 

XI – 9 



 
 

 

XI – 10 
(2), (3) 

Песен „Шаро” от Клер Колева; Изграждане 

на умения за по-точно изпъл- нение 

мелодията на песни за разучаване. 

Постигане на по-пълно вживяване на 

децата в ролята на „мечета” и „зайчета” 

при изпълнение на заучените музикални 

игри.  

• Включва се в изпълнение на 

песни и музикални игри. 

 

XI – 10 

XII – 11 

(2) 

Разучаване на песента „Дядо Коледа” от 

Маргарита Тангърова. Изграждане на 

начални умения за „преценка”, относно 

изпълнението на отделни деца или пееща 

група.  

• Проявява отношение към 

коледните и новогодишни празници 

и желание да се включва в 

подготовката и празнуването им. 

 

XII – 11 

XII – 12 

 
(2) 

Включване на подражателни движения, 

свързани с текста и мелодията на песните 

за разучаване.  

• Реагира емоционално при 

изпълнение на песните. 

• Включва се в изпълнение на 

песни и музикални игри. 

 

XII – 12 

 
 

 Включване на солово и колективно 

изпълнение на заучени песни. Усвояване на 

бягане в кръг, ритмично пляскане и 

потропване, съобразно текста и мелодията 

на песента „Зимен танц”. 

• Пресъздава настроението на 

песните. 

• Изпълнява ритмични движения в 

кръг. 

 

XII – 13 

XII – 14 
        

         (2), (3) 

Участие на децата с изпълнения на любими 

песни и игри пред Дядо Коледа.  
• Включва се в изпълнението на 

песни и преживява настроението 

им. 

• Изпълнява с желание разучени 

музикални игри. 

 

XII – 14 

 

I – 15 

            Формиране на елементарни навици на 

слушателска култура, чрез из- слушване на 
• Преживява настроението на 

музиката при изслушване на 

познати музикални творби. 

 



 
 

I – 15            (1) приспивната песен „Лека нощ, деца” от П. 

Ступел.  
I – 16 

(3) 

Формиране на елементарни представи за 

„бавно” и „бързо” темпо – пес- ни „козле” 

от Клер Колева и „Лека нощ, деца” от П. 

Ступел.  

• Сравнява различни по темпо 

творби и правилно използва 

понятията „бавно” и „бързо”. 

 

I – 16 

I – 17 

(1) 

Развиване способността у децата за 

емоционално откликване на съ- 

държанието и ритъма на песните: „Врабче” 

от К. Илиев и „Снежен човек” от П. 

Льондев.  

• Реагира емоционално при 

възприемане на нови песни. 

 

I – 17 

I – 18 

(3) 

Формиране на умения да реагират с 

движения на текста и характера на 

музиката при разучаване на музикалната 

игра „Люлка”.  

• Възприема и възпроизвежда 

имитационни движения по двойки. 

 
I – 18 

 

II – 19 

 

 

 

 

 

 

(2), (3) 

Разучаване на песента „Хей, момиченца, 

момченца” от Клер Колева. Затвърдяване 

уменията у децата за по-голяма 

ритмичност при дрънка- не с дрънкалки, 

съчетано с ходене и подскачане; муз, игра 

„Весели дрън- калки”.  

• Пресъздава настроението на 

песните. 

• Включва се с желание в 

изпълнение на любими музикални 

игри. 

 

II – 19 



 
 

II – 20 

(2) 

Песни „Мартенички” от Димитър Вълчев и 

„На мама” от Росица Коджа- манова- 

разучаване. Формиране на умения за 

ритмичен съпровод на познати песни, 

изпълне- ни инструментално.  

• Емоционално възпроизвежда 

произведения, свързани с 

пролетните празници и обичаи. 

• Реагира емоционално при 

ритмичен съпровод на познати 

песни, изпълнени инструментално. 

 

II – 20 

 

II – 21 

(2) 
Развиване на музикална памет, чрез 

познаване на учена песен по изпята от 

учителя мелодия. Запознаване с малко 

барабанче, триангел и техните изразни 

възмож- ности.  

• Разпознава учена песен по изпята 

от учителя мелодия. 

• Визуално и слухово разпознава 

малко барабанче и триангел. 

 

II – 21 

 

III – 22 

          

 

             

         (2) 

Прости разширени изречения по 

нагледна основа Допълване на изречение 

с подходяща дума Активизиране на думи 

/названия на пролетни цветя/ 

Изпълнение на любими песни пред Баба 

Марта. Разучаване на песента „Мама” от 

Лазар Николов. 

• Пресъздава настроението на 

песните. 

 

III – 22 

III – 23 
(1), (2) 

Разучаване на песента „Изворче” от Клер 

Колва. Разучаване на музикалната игра 

„Бърза весел влак”.  

• Изпълнява ритмични движения в 

редица един зад друг. 

 

III – 23 

III – 24 

(1), (2) 
Затвърдяване на представите на децата 

за бързо и бавно темпо при слушане на 

познати песни. Музикално-дидактична игра 

• Сравнява различни по темпо 

творби при слушане на познати 

песни. 

 



 
 

III – 24 
„Чукай като мен” – формиране на умения 

за възпроизвеждане на кратки ритмични 

групи в умерено темпо. 

• Възпроизвежда с дървени 

пръчици кратки ритмични групи в 

умерено темпо. 

III – 25 

(1), (2) 

Запознаване на децата с текста и 

мелодията на песента „Игра” от Клер 

Колева. Затвърдяване уменията у децата 

за разпознаване на познати песни, 

изпълнени от учителя.  

• Разпознава учена песен по изпята 

от учителя мелодия. 

 

III – 25 

IV – 26 
       (3), (2) Музикална игра „Хорце” от Росица 

Коджаманова. Работа върху тона и 

естественото изпълнение на песни по 

желание на децата.  

• Изпълнява с желание музикална 

игра. 

• Реагира емоционално при 

изпълнение на песните. 

 

IV – 26 

IV – 27 

(2) 

Формиране на умения за ритмичен 

съпровод на познати песни, изпълне- ни от 

учителя, Формиране на естествено детско 

звучене на гласа; ясна дикция, без 

школувано оформяне на гласните при 

изпълнение на добре заучени песни.  

• Възпроизвежда с детски 

музикални инструменти познати 

песни, изпълнени от учителя. 

 

IV – 27 

IV – 28 

(2) 

Формиране на умения за темпова 

устойчивост при изпълнение на песни за 

затвърдяване.  

• Включва се в изпълнение на 

песни, като спазва изискванията на 

учителя за подходяща темпова 

устойчивост. 

 

IV – 28 



 
 

V – 29 

(2) 

Поощряване желанието на децата за 

солово и групово изпълнение на любими 

песни.  

• Реагира емоционално при солово 

и групово изпълнение на любими 

песни. 

 

V – 29 

 

V – 30 

 

(2) 

Изразително изпълнение на песните, 

включени в програмата за годиш- ния 

концерт пред родителите.  

• Реагира емоционално при 

изпълнение на заучени песни и 

игри пред публика. 

 

V – 30 

V – 31 

 

 

 

 

Проследяване на постиженията на 

децата. 

 

 

V – 32 

 

 

МЕТОДИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА 

1.Наблюдение 

Основният метод за проследяване на постиженията на децата е включеното наблюдение. То е процес от целенасочена наблюдение 

на детското поведение в различни ситуации, в различни режимни моменти, в различни среди, по време на ежедневните занимания 

в продължение на цялата учебна година 

Наблюдението е един от многото начини за събиране на информация относно функционирането на децата като цяло. Най-ефективно 

и информативно е наблюдението на детето в неговата естествена среда, която включва – неговият дом и детска група в които всяко 



 
 

дете се развива. Тази среда предоставя на детето широки възможности за ежедневна изява и проява на различните му знания, 

способности, начини на поведение, както и на неговите затруднения. 

Детската градина е „сцената”, на която децата играят и проявяват своите чувства, емоционални реакции, двигателни и езикови 

способности, творческа дейност, отношението към другите деца в групата и по този начин изразяват своите типични черти от 

характера си. 

Наблюдението на детето в естествената му среда има много предимства за него: детето се намира в позната и защитена среда, в 

която е адаптирано и привикнало да се занимава с ежедневни дейности. Чувства се свободно, сигурно и значимо в резултат на което 

може да разкрие  според наблюдаващия, своите силни страни, знания и умения, наред с ограниченията си и затрудненията си. 

Събраната информация от наблюденията служи за основа при тълкуването на резултатите от развитието и извеждането на 

съответните изводи и насоки следващия възрастов периодЦели на наблюдението: 

С помощта на информацията, получена чрез наблюдението детската учителка постига следните цели: 

1. Опознава индивидуално развитие на децата чрез установяване на техните характерни възрастови и индивидуални 

особености: нужди, способности, обноски, ограничения и затруднения. 

2. Планира индивидуална програма за развитие на детето през учебната година, която е насочена към детския потенциал 

и затруднения. 

3. Проследява настъпилите промени при децата през учебната година. 

4. Периодично уведомява родителите за функционирането на детето в детската градина. 

• Видове наблюдения: 

Детският учител участва в дейността на детето на различни нива – от ниво на не-участник в наблюдението; до пряк участник 

в него. 

• Наблюдение, в което учителя не участва. 

Задачата при този вид наблюдение е учителят само и единствено да наблюдава и проучва автентичността на детето в 

обичайните естествени условия и действия в детската група, без да се включва в разговор с него или да се намесва по 

някакъв начин в ситуацията /играта/ общуването, който би могъл да повлияе върху неговото поведение. 

Силни страни на наблюдението: спомага за деликатно регистриране на спонтанното и автентично поведение на детето и 

взаимодействията му с околната и социална среда, без то да усеща, че е център на наблюдение. 

Слабата страна на наблюдението е субективизма на учителя по време на наблюдението. 

• Наблюдение, в което учителят е участник /включено наблюдение/ 

Задача при този вид наблюдение е учителят – наблюдател да участва в дейностите на детето. Например : даване на 

разяснения; задаване на насочващи въпроси; използване езика на тялото; подготвяне на обстановката за извършване на 

дадена дейност; съучастник в играта на детето; поощряване на другите деца да се сближат с наблюдаваното дете и др. 

Силни страни на наблюдението: помощ от учителя, която може да доведе до по-високи резултати. 



 
 

Слаба страна на наблюдението е субективизма на учителя при наблюдение поведението на детето и регистриране на 

резултатите. 

2. Познавателна задача 

Задачите, които са използвани за установяване на резултатите по седемте образователни направления през учебната година са два 

вида: 

• Задачите със структуриран отговор, които се използват за проследяване на възприемането на знанията, тяхното разбиране 

и приложението им. Смята се, че този вид задачи имат по-висока степен на обективност, което от своя страна допринася 

за надеждността на измерването на резултатите от развитието.  

• Задачи със свободен отвор се използват при установяване на изпълнителски умения – пеене, свирене, рисуване, 

моделиране, конструиране – при които се проследява тяхното изпълнение и анализира крайният резултат, който във всички 

случаи ще бъде уникален за всяко дете. 

3. Продукти от дейността на децата.Диагностика 

По време на цялостния престой на детето в детската градина, чрез активното му участие в различни видове дейности, то създава 

различни по характер продукти /фантастични разкази, игри, рисунки, апликации, конструктивни и хартиени модели, пластелинови 

фигури и форми и др./ Част от тези произведения могат да се съхраняват в хартиен вариант – в портфолиото на детето, други – да 

бъдат документирани чрез видео и снимки и поставени в портфолиото /Приложение 1/ Те имат изключителна стойност при 

проследяване на резултатите от образователния процес, документирайки развитието, креативността и успеваемостта на детето. 

 

4.Социометрични методи 

Всяка детска група има свой специфичен облик, който е повлиян от взаимоотношенията между децата вътре в групата и от подходите 

на детските учители. 

Социометрията описва и анализира социалните взаимоотношения и структура в групи с помощта на социограма или социоматрица. 

Изготвили: 



 
 

Ст.учители :Антоанета Стоева, Диана Панайотова, Даниела Димитрова, Марийка Панайотова, Пепи Мардиросян, Нела Демирова, 

Лидия Иванова



 
 

2.3.2 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

Седмично – 2 педагогически ситуации / Годишно – 64 педагогически ситуации 

: СВЪРЗАНА РЕЧ (1) 

• Назовава някои роднински връзки в своето семейство. 

• Назовава имената на възрастните в детската градина. 

• Разбира инструкции. 

• Дава прости обяснения за своите действия. 

• Участва в диалог. 

• Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение). 

ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧ (3) 

• Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. 

• Съставя въпросителни изречения. 

ЗВУКОВА КУЛТУРА (4) 

• Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и от-четливо. 

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ (5) 

• възприема гатанки, римушки, стихотворения, приказки. 

• Определя ролята на героите от познати литературни произведения. 

• Задава въпроси, свързани с художествен текст. 

• Изразява отношението си към постъпките на даден герой. 

ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ (6) 

• Казва наизуст стихчета, гатанки и римушки и преразказва по дадени опори кратка приказка. 

• Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения. 



 
 

 

Месец Образователно 
ядро 

Тема Очаквани резултати Забележк
а 

IX – 1 Свързана реч (1) „Поздрав и 

запознаване” – диалог 

/стих. “Дай си дясна- та 

ръка” от И. Николов – 

заучаване/ 

• Разбира и употребява стандартни изрази в 

комуникацията /поздрави, запознаване/. 

• Участва в диалог. 

• Разбира инструкции. 

• Назовава имената на възрастните в групата. 

• Възприема и казва наизуст литературно 

произведение. 

 

IX – 1 Речник (2) Активизиране на думи – 

названия на плодове и 

зеленчуци /стих. “Есен” 

от Г. Авгарски/ 

• Разпознава, посочва и назовава плодове и 

зеленчуци. 

• Описва отделни характеристики на обекти 

/цвят, големина, предназначение/, като 

използва базов речник /съществителни, 

прилагателни и глаголи/ и насочващи въпроси. 

• Открива и назовава по вкуса познати плодове 

и зеленчуци. 

• Възприема и разбира съдържанието на 

литературно произведение. 

• Изговаря правилно думи от текста, в които има 

струпани съгласни. 

 

IX – 2  Проследяване на 
постиженията на децата. 

  

IX – 2     

 
 
 

X – 3 

(1) 

възприемане на 

литературно 

произведение 

 
 

Назоваване на някои 

роднински връзки в 

• Участва в разговор за семейството. 

• Назовава някои роднински връзки в своето 

семейство. 

• Активно участва в разговор по картина. 

 



 
 

(5) 

Пресъздаване 

на литературно 

произведение 

(6) 

семейството 

„Моето семейство” от 

Ангелина Жекова – 

възприемане и 

заучаване 

• Разбира и съпреживява съдържанието на 

литер. произведение. 

• Наизустява цялостно или част от художествен 

текст. 

 

X – 3 

 

(2) 

Правилно произношение 

на многосрични думи 

със струпани съгласни 

звукове 

Култура на говора 

/упражнения по 

текстовете на 

стих. “Моето 

семейство” и 

„Есен”/ 

  

X – 4 (5) „Трите прасенца” 

/адаптация Силвия 

Димитрова/ – въз- 

приемане 

• Възприема и съпреживява съдържанието на 

литературно произведение. 

• Задава въпроси, свързани с текста и 

илюстрацията. 

• Назовава героите и разбира 

взаимоотношенията им. 

• Разбира значението на думи и изрази от 

текста. 

 

X – 4 Граматическа 

правилна реч 

(3) 

Прости разширени 

изречения 

Активизиране на думи по 

темата “На гости на...” 

• Разпознава и назовава изображения на 

предмети от интериора на дома. 

• Отговаря на въпроси и задава въпроси. 

• Описва по картина стая от дома. 

• Съставя прости изречения с глаголи в 

сегашно и минало време. 

 

X – 5 (1), (3) „в градината през • Участва в разговор по картина.  



 
 

есента” – описание 

/есенни цветя/ Прости 

разширени изречения 

• Описва отделни характеристики (цвят, 

големина, предназначение) на обекти /есенни 

цветя/, като използва базов речник. 

• Съставя прости разширени изречения с 

допълнения и обстоятелствени пояснения за 

място. 

X – 5 (5) „Трите прасенца” – 
повторно възприемане 

• Възприема текста и проследява сюжета по 

илюстрацията. 

• Изразява отношение към постъпките на 

героите. 

 

X – 6 (6) „Трите прасенца” – 
преразказ 

• Отговаря на въпроси по илюстрацията и 

текста. 

• Преразказва епизод от приказка по 

илюстрацията и опорни въпроси. 

 

X – 6 (2) Разбиране и 

активизиране на 

думи,свързани с 

природните явления и 

уличното движение 

• Разбира значението и назовава думи, свързани 

със сезонни промени (мъгла, дъжд, листопад) и 

думи, свързани с уличното движение (светофар, 

пешеходна пътека, тротоар). 

• Участва в разговор по картина. 

• Използва прости разширени изречения с 

допълнения и обстоятелствени пояснения за 

място. 

• Възприема и казва наизуст литературно 

произведение. 

 

XI – 7 (1) „в магазина за играчки” – 
диалог 

• Участва в диалог /задава и отговаря на 

въпроси/. 

• Използва базов речник /названия на играчки, 

прилагателни имена, етикетни речеви фрази/. 

• Участва в игрово упражнение в различна роля 

/продавач, купувач/. 

 



 
 

XI – 7 (5) „Ябълката” от витали 
Сутеев – възприемане 

• Активно слуша и емоционално съпреживява 

съдържанието на литературно произведение. 

• Отговаря на въпроси по текста. 

• Назовава героите. 

• Определя начало и край на литературно 

произведение. 

 

XI – 8 (5) „Най-щастлив е” от Георги 
Веселинов – възприемане 

• Възприема текста и илюстрацията на 

литературно произведение. 

• Съпреживява настроението. 

• Отговаря на въпроси по текста. 

• Разбира значението на думи и изрази от 

литер. произведение. 

• Оцветява изображения от илюстрацията. 

 

XI – 8 (1) „Моля”, “Заповядай”, 
“Благодаря” – диалог 

• Участва в диалог. 

• Употребява стандартни думи, използвани в 

комуникацията /“моля”, „заповядай”, 

„благодаря”/. 

• Влиза в роля като участник в конкретна 

речева ситуация. 

 

XI – 9 (6) „Най-щастлив е” от Г. 

Веселинов – заучаване и 

рецитиране 

• Наизустява според възможностите си 

цялостно или част от литературно 

произведение. 

• Изговаря ясно и отчетливо думите с 

подходяща интонация. 

 

 
XI – 9 

 
(2) 

Разбиране и 

активизиране на думи 

/думи-действия, 

названия на дом. 

животни и думи, 

означаващи емоцио- 

• Наизустява според възможностите си 

цялостно или част от литературно 

произведение. 

• Изговаря ясно и отчетливо думите с 

подходяща интонация. 

 



 
 

нални състояния/ 

 
XI – 10 

 
(2), (5), (6) 

Активизиране на думи по 

темата “Лична хигиена” 

Стих. „Чистият Мечо” от 

Ненчо Спасов – 

възприемане и 

заучаване 

• Назовава предмети от бита и основни 

средства за лична хигиена. 

• Активно възприема текста и илюстрацията на 

литературно произведение литер. 

произведение. 

• Участва в разговор по съдържанието. 

• Произнася правилно думите от текста. 

 

 
XI – 10 

 
(3), (1) 

Конструиране на 

изречения с предлози 

Описание по 

изображение или 

играчка /куче, котка, па- 

пагал/ 

• Съставя изречения със свързващи думи по 

нагледна основа. 

• Описва играчка по зададени опори /цвят, 

големина, предназначение/. 

• Използва базов речник. 

 

XII – 11 (5), (6) „Новото другарче” от 

Дядо Пънч – 

възприемане е 

заучаване 

• Активно възприема и съпреживява 

съдържанието на литературно произведение. 

• Отговаря на въпроси по текста. 

• Изговаря правилно думи, в които има 

струпване на съгласни. 

 

 
XII – 11 

Звукова култура 

(4) 

(2) 

Правилно 

произношение на 

думи със струпване на 

съгласни звукове 

Активизиране на думи по 

темата „За да бъда здрав” 

• Изговаря правилно многосрични думи, в които 

има струпване на съгласни. 

• Задава въпроси по картинки. 

• Съставя прости изречения по нагледна 

основа. 

• Назовава изображения на различни видове 

храни. 

 

XII – 12 (5), (6) „Първи сняг” от 

Димитър Спасов – 

възприемане и 

заучаване 

• Активно възприема литературно 

произведение. 

• Съпреживява настроението. 

• Отговаря на въпроси по текста. 

 



 
 

• Заучава и изпълнява изразително 

литературно произведение. 

 
XII – 12 

 
(1), (3) 

Описание по 

картина /снежни 

човеци, детска стая, 

зимна пързалка/ 

Конструиране на 

въпросителни изречения 

• Описва и сравнява две изображения по 

зададени опори /цвят, големина, форма, 

допълнителни детайли /. 

• Описва зимна картина по съдържанието на 

литературно произведение /“Снежна песен” от 

К. Назъров/ и опорни въпроси. 

 

 
XII – 13 

 
(5) 

„Дядо Коледа” от Гео 

Милев – възприемане 

/„Какъв подарък 

очакваш от Дядо 

Коледа”? – описание 

на коледен подарък/ 

• Възприема и съпреживява настроението в 

литер. произведение. 

• Отговаря на въпроси по текста и 

илюстрацията. 

• Описва коледен подарък по зададени опори 

/цвят, големина, предназначение/и въпроси. 

 

 
XII – 13 

 
(2) 

Разбиране и 

активизиране на думи 

по темата „Ден и нощ” 

/ стих. „Тихо” от Л. Милева/ 

• Възприема и разбира съдържанието на 

литературно произведение. 

• Отговаря на въпроси по текста. 

• Назовава действия, които децата изпълняват 

през деня и нощта. 

• Описва и сравнява случките от две картини с 

опорни въпроси.  

 

XII – 14 (6) „Дядо Коледа” от Г. Милев 
– заучаване и рецитиране 

• Заучава и изпълнява изразително 

литературно произведение. 

• Оцветява изображения без да излиза от 

контура. 

 

XII – 14 (4) 
Култура на говора 

/упражнения по текстовете 

на 

„Първи сняг”и „Дядо 

• Изговаря правилно думи, в които има 

струпване на съгласни. 

• Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно 

и отчетливо, спазва паузи. 

 



 
 

Коледа”/ 

I – 15 (5) „Кравайчето” – народна 
приказка – възприемане 

• Възприема и съпреживява съдържанието на 

литературно произведение. 

• Участва в разговор по текста и илюстрацията. 

• Назовава героите и разбира 

взаимоотношенията им. 

• Разбира значението на думи и изрази от 

текста. 

 

I – 15 (1) Описание на играчка по 

избор от децата /по 

зададени опори/ 

• Описва играчка по зададени опори (цвят, 

форма, предназначение)/. 

• Използва базов речник (съществителни, 

прилагателни, глаголи, свързващи думи, 

местоимения). 

 

I – 16 (5) „Кравайчето” – 

народна приказка – 

повторно 

възприемане 

• Възприема текста и проследява сюжета по 

илюстрацията. 

• Изразява отношение към постъпките на 

героите. 

 

I – 16 (3), (2) Конструиране на 

прости и 

въпросителни 

изречения 

Активизиране на 

думи по темата 

“Бяла приказка” 

• Съставя прости и въпросителни изречения по 

нагледна основа. 

• Съставя изречения в сегашно и минало 

време. 

• Разпознава и назовава животни от полярните 

области. 

• Описва полярно животно по зададени опори и 

въпроси. 

 

I – 17 (6) „Кравайчето” – преразказ 
по дадени опори 

• Преразказва епизод от приказка по 

илюстрацията и опорни въпроси. 

 

I – 17 (1) „в магазина” – диалог 
• Разпознава и назовава изображения от 

картина. 

• Участва в диалог. 

 



 
 

• Използва базов речник /етикетни речеви 

форми и названия на различни видове стоки/. 

• Влиза в роля /продавач, купувач/. 

I – 18 (5), (6) „врабчета” от Надя 

Неделина – 

възприемане и заучава- 

не 

• Възприема и съпреживява съдържанието на 

литературно произведение. 

• Отговаря на въпроси по текста. 

• Разбира значението на думи и изрази. 

• Заучава и изпълнява цялостно или част от 

литературно произведение 

 

I – 18 (3) Прости разширени и 

въпросителни 

изречения по на- 

гледна основа 

• Задава въпроси по картинки. 

• Съставя прости разширени изречения. 

• Допълва сложни съчинени изречения. 

 

II – 19 (5), (6) възприемане и заучаване 
на гатанки. 

• Възприема гатанки. 

• Разпознава изображението на отговора и го 

оцветява без да излиза от контура. 

• Заучава гатанки и ги казва с подходяща 

интонация. 

 

II – 19 (1) „Кой живее във водата?” 

– описание по картина и 

зададени опори 

• Разпознава и назовава изображения на 

животни, живеещи във водата. 

• Отговаря на въпроси по картина. 

• Описва отделни характеристики на водни 

животни по зададени опори (цвят, големина, 

други външни белези) и въпроси. 

 

II – 20 (5) „Пожарът” от Г. 
Константинов – 
възприемане 

• Възприема активно текста и илюстрацията на 

литер. произведение. 

• Разбира съдържанието. 

• Назовава героите и изразява отношението си 

към техните постъпки. 

 



 
 

• Определя начало и край на литературно 

произведение. 

• Разбира значението на думи и изрази от 

текста. 

 
II – 20 

 
(1), (5) 

Описание на играчка 

/влак, автобус, мотор/ по 

зададе- ни опори 

„Трамвай” от Дора Габе – 

възприемане 

• Възприема и разбира съдържанието на 

литературно произведение. 

• Отговаря на въпроси по текста. 

• Разпознава и назовава изображения на 

превозни средства. 

• Описва играчка по зададени опори (цвят, 

големина, предназначение). 

 

II – 21 (1) Описание на играчка 

/корабче, самолет, 

вертолет/ по зададени 

опори 

• Разпознава и назовава превозни средства по 

въздух и вода. 

• Описва играчка по зададени опори (цвят, 

големина и предназначение). 

 

II – 21 (5) „Март” от Георги 
Веселинов – възприемане 

• Възприема и съпреживява настроението в 

литер. произведение. 

• Отговаря на въпроси по текста. 

• Разбира значението на думи и изрази от 

текста. 

• Изговаря правилно многосрични думи, в които 

има струпване на съгласни. 

 

 
III – 22 

 
(3),(2) 

Прости разширени 

изречения по 

нагледна основа 

Допълване на 

изречение с 

подходяща дума 

Активизиране на думи 

/названия на 

• Съставя прости разширени изречения по 

нагледна основа. 

• Допълва изречение с подходяща дума. 

• Участва в разговор по картина. 

• Разпознава и назовава изображения на 

пролетни цветя. 

 



 
 

пролетни цветя/ 

III – 22 (5),(6) „Март” от Георги 
Веселинов – заучаване и 
рецитиране 

• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста. 

• Заучава и изразително изпълнява 

литературно произведение. 

 

III – 23 (2),(3)  • Използва базов речник /предлози, глаголи, 

съществителни и др./. 

• Правилно използва предлози в потока на 

речта. 

• Съставя изречения с предлози по нагледна 

основа. 

 

III – 23 (5),(6) „Обич” от Георги Струмски 
– възприемане и 
заучаване 

• Възприема и съпреживява настроението в 

литер. произведение. 

• Отговаря на въпроси от текста. 

• Използва правилно въпросителна и 

възклицателна интонация. 

• Заучава и изразително изпълнява 

литературно произведение. 

 

 
III – 24 

 
(3) 

Прости разширени 

изречения по нагледна 

основа 

„Кой какво казва?” – 

активизиране на 

етикетни речеви фрази 

• Съставя въпросителни и съобщителни 

изречения по нагледна основа. 

• Използва базов речник /етикетни речеви 

форми, общоприети изрази в конкретна речева 

ситуация/. 

 

III – 24 (5) „Капризната котка” от 
витали Сутеев – 
възприемане 

• Активно възприема текста и илюстрацията на 

литер. произведение. 

• Отговаря на въпроси по текста и 

илюстрацията. 

• Разбира съдържанието и значението на думи 

и изрази от текста. 

 



 
 

• Определя начало и край на литературно 

произведение. 

III – 25 (2) Единствено и 

множествено число на 

съществителни- те 

имена 

• Образува множествено число на думите и 

обратно. 

• Съставя изречения с думи в единствено и 

множествено число. 

• Участва в разговор по картина. 

 

III – 25 (5) „Капризната котка” от в. 

Сутеев – повторно 

възприемане 

• Възприема текста и проследява сюжета по 

илюстрацията. 

• Изразява отношението си към постъпките на 

даден герой. 

 

IV – 26 (6) „Ако се загубя” – диалог 
/„Кой какво казва?”/ 

• Участва в разговор по картинки. 

• Използва речеви форми и поведение, 

съобразно конкретна ситуация. 

• Участва в диалог, като влиза в роля на 

персонаж от конкретна ситуация. 

 

IV – 26 
 

„Капризната котка” – 

преразказ /по епизоди 

и помощ от учителя/ 

• Разпознава епизоди от приказката. 

• Преразказва епизод от литературно 

произведение с помощни въпроси. 

 

IV – 27 (5), (6) „Великден” от Дора Габе – 
възприемане и заучаване 

• Активно възприема литературно 

произведение. 

• Съпреживява празничното настроение. 

• Заучава и изразително изпълнява 

литературно произведение. 

 

 
IV – 27 

 
(3) 

„Кой какво прави?” – 

Конструиране на 

прости изречения по 

нагледна основа 

Графично упражнение – 

оцветяване на 

• Използва базов речник (съществителни, 

прилагателни, глаголи, свързващи думи). 

• Съставя прости изречения по картина. 

• Отговаря на въпроси по картина. 

• Описва дърво и цвете с помощта на опорни 

въпроси. 

 



 
 

изображения 

IV – 28 (5) „Три сестрички” от 
Константин Ушински – 
възприемане 

• Активно възприема текста и илюстрацията на 

литературно произведение. 

• Разбира и съпреживява съдържанието. 

• Назовава героите. 

• Определя начало и край на литературно 

произведение. 

• Разбира значението на думи и изрази от 

текста. 

 

IV – 28 (2), (1) „Кой какво прави”? – 

активизиране на думи – 

действия Описание на 

растение /дърво, цвете/ 

по зададени опори 

  

V – 29 (3) Конструиране на прости 

и въпросителни /какво, 

защо, кой, къде/ 

изречения по нагледна 

основа 

  

V – 29 (1), (5), (6) „Кой какво казва?” – диалог 

„Катето и Джори” от Дора 

Габе – възприемане и 

заучаване 

• Възприема и съпреживява настроението. 

• Заучава и изразително изпълнява 

художествен текст. 

• Оцветява елементи от илюстрацията без да 

излиза от контура. 

 

 
V – 30 

 
(4) 

Култура на говора – 

упражнения за 

регулиране силата и 

височината на гласа, 

бързо и бавно темпо, 

ясно и от- четливо 

произнасяне на думите 

• Съставя прости изречения по нагледна 

основа. 

• Произнася правилно звуковете Р и Ж 

изолирано и в думи.  

• Оцветява изображения на думи, в които има Р 

и Ж. 

 



 
 

/по скоропоговорки/ 

V – 30 (6) „Три сестрички” – 

драматизация /учител 

в ролята на 

разказвач/ 

• Влиза в роля. 

• Използва вербални и невербални изразни 

средства. 

 

V – 31   
Проследяване на 
постиженията на децата. 

  

V – 32     

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ВТОРА ГРУПА – 4–5-ГОДИШНИ 

Седмично: 2 педагогически ситуации / годишно: 64 педагогически ситуации

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЯДРА: КОЛИЧЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ (1) 

• Брои до пет в прав ред и отброява предмето пет 

• Определя реда на обект в редица от три предмета 

• Практически моделира числата до 5, като използва 
предмети 

• Сравнява две предметни групи (до пет предмета ) и 
ги назовава: поравно, повече и по-малко. 



 
 

ИЗМЕРВАНЕ (2) 

• Назовава и показва дължина на предметите, като 
използва дълъг, къс, по-дълъг, по-къс 

• Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред 
по височина 

ПРОСТРАНСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ (3) 

• Определя мястото на предмет спрямо собственото 
си местоположение, като използва близо и далече 

• Ориентира се по основните посоки, като използва 
напред, назад, нагоре и надолу 

ВРЕМЕВИ ОТНОШЕНИЯ (4) 

• Разпознава и назовава частите на денонощието: 
сутрин, обед, вечер, нощ 

• Разпознава и назовава годишните сезони 

• Ориентира се в последователността на събитията 
във времето, като използва в началото – после; по- 
рано – по-късно; преди – след това



 
 

РАВНИННИ ФИГУРИ (5) 

• Разпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник 

• Дава примери за познати предмети, които имат фор- мата на кръг, квадрат и триъгълник 



 
 

Месец 

Седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

IX – 1 
Количествени 

отношния (1) 

Образуване на групи от 

еднородни предмети 

• Образува групи от еднородни предмети. 
 

 

IX – 1 
Пространствени 

отношения (3) 

Движение с предмет в посоките 

напред – назад, нагоре – надолу 

• Ориентира се по основните посоки, като 
използва напред-назад, нагоре-надолу. 

 

 

IX – 2 
 

 

 

Проследяване на постиженията 

на децата 

• Установяване на равнището на представите 
и уменията на децата за количествените, 
пространствените и времевите отношения 
на обектите от заобикалящия ги свят. 

 
IX – 2 

X – 3 
Количествени 

отношния (1) 
Сравняване на предметни групи • Сравнява две предметни групи (до пет 

предмета ) и ги назовава: поравно, повече и по-
малко. 

 

X – 3 Измерване (2) 
Практическо сравняване на два 

еднакви обекта по големина 

• Практически сравнявана два еднакви 
предмета различни по големина.  

 
 

X – 4 (2) 
Сравняване на три предмета по-

големина 

• Практически сравнява три еднакви предмета 
различни по големина.  

 

 

Месец 

Седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

X – 4 (3) 

Ориентиране в тримерното 

пространство: пред, зад, горе, 

долу, до мен 
• Ориентира се в тримерното пространство 

 

X – 5  (1) 
Отделяне на подгрупа от дадена 

предметна група • Сравняване на две предметни групи 
 

X – 5 (2) Сравняване на обекти по 

големина 
• Сравнява обекти по големина и и ги назовава.  

X – 6 (2) 
Образуване на предметни групи 

по признак големина 

• Образува предметни групи по признак големина 

 

 

 

XI – 7 
Количествени 

отношния (1) 

Образуване на предметни групи 

по признак цвят 

• Образува предметни по признак цвят.  

 

 

XI – 7 
Количествени 

отношния (1) 

Образуване на предметни групи 

по цвят и големина 

• Образува предметни по признак -  цвят и 

големина 

 

 

XI – 8 
Равнинни фигури 

(5) 

Кръг - уточняване на 

представите 

• Назовава и различава  геометричната фигура 

кръг. 

 

 

XI – 8 (5) Откриване на кръг и кръгла 

форма 

• Посочва  предмети с кръгла форма в за 

обикалящата среда. 

 

 

Месец 

Седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

XI – 9  (1) 
Отделяне на подгрупа от дадена 

група по цвят и големина • Сравняване на две предметни  групи . 
 

XI – 9 (3) 
Движение на предмет по словесно 

указание 
• Ориентира се по основните посоки, като 

използва напре-назад, нагоре и надолу 

 

XI – 10 (2) 
Нареждане на три предмета по 

големина 
• Подрежда три предмета във възходящ и 

низходящ ред по големина 

 

XI – 10 (2) Сравняване на обекти по 

големина 

• Сравнява обекти по големина и и ги назовава 

 

 

XII – 11 (2) Близо и далеч 

• Практически определя мястото на предмет 

спрямо собственото си местоположение, като  

използва правилно термините: близо и далеч. 

 

 

XII – 11 
Количествени 

отношния (1) 

Систематизация на обекти по 

два признака 

• Практически сравнява групи на обекти по два 

признака. 
 

XII – 12 (5) Геометрична фигура квадрат 

• Назовава и различава геометричната фигура 

квадрат. 

 

 

Месец 

Седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

XII – 12 (5) 
Откриване на геом. фигури в 

двумерно пространство 
• Открива геометрични  фигури в двумерно 

пространство. 

 

XII – 13 (2) Височина на обектите 

• Има  начална представа за височина на 
предмети. (чрез сравняване на два еднакви 
предмета, различни  по височина). 

 

 

XII – 13 (2) 
Сравняване на обекти по 

височина 

• Сравнява два еднакви обекта, различни по 
височина. 

• Правилно употребява  изразите: „по-висок“, „по-
нисък“ 

 

XII – 14 (3) 
Oриентиране в тримерното 

пространство • Практически се ориентира в основните посоки 
 

XII – 14 
Количествени 

отношния (1) 

Количествено сравняване на две 

предметни групи 
• Практически сравнява две предметни групи и ги 

назовава 

 

I – 15 
Количествени 

отношния (1) 

Количествено сравняване чрез 

съпоставяне 
• Практически сравнява количества чрез 

съпоставяне 

 

I – 15 (3) 
Пространствено ориентиране по 

основните посоки • Ориентира се по основните посоки 
 

Месец 

Седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

I – 16 
Количествени 

отношния (1) 

Установяване на количествено 

равенство и неравенство 

• Затвърдяване превръщането на 
количественото равенство в неравенство и на 
количествено неравенство в равенство. 

 

 

I – 16 (3) 
Сравняване на три предмета по 

големина 
• Практически  нарежда и сравнява три предмета 

по големина 

 

I – 17 (3) 
Ориентиране в основните посоки 

в дву- и тримерното 

пространство 

• Ориентира се в основните посоки в дву и 
тримерното пространство. 

 

I – 17 
Количествени 

отношния (1) 
Броене до 3 

• Детето брои до три. 
 

I – 18 (2) 
Сравняване по височина 

Запознаване с термина равен по 

височина 

• Практическа сравнява по височина. 
 

I – 18 (5) Геометрична фигура триъгълник • Назовава и различава геометричната фигура 
квадрат. 

 

II – 19 (2) 
Определяне на разстояния – 

близо, далеч 

• Практически определя мястото на предмет 
спрямо собственото си местоположение, като 
използва близо 
 и далече 

 

II – 19 
времеви 

отношения (4) 
Ден и нощ 

• Разпознава и назовава частите на денонощието 
 

Месец 

Седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

II – 20 (5) 
Кръг и квадрат-откриване в 

двумерно пространство 

• Практически открива кръг и 
 квадрат в двумерното пространство 

 

II – 20 (5) 
Откриване на на геометрични 

фигури в заобикалящата среда 
• Практически открива  познати геометрични 

фигури и форми в заобикалящата среда 

 

II – 21 (2) Групиране по цвят и височина 
• Групира предмети  по цвят и височина 

 

II – 21 (2) Нареждане на обекти по височина 
• Нарежда предмети  по цвят и височина 

 

III – 22 
Количествени 

отношния (1) 

Количествено  сравняване и 

съпоставяне на звук с предмет и 

звук 

• Практически   сравняване и съпоставяне на 
звук с предмет и звук. 

 

III – 22 
Количествени 

отношния (1) 

Определяне на пръв и последен 

обект 
• В практическа ситуация определя пръв и 

последен обект  

 

Месец 

Седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

III – 23 (4) Части на деня 
• Разпознава и назовава частите на деня. 

 

III – 23 
Количествени 

отношния (2), (1) 

По-близо, по-далеч 

Определяне на  пръв и последен 

обект в редица. 

• Практическа ситуация  за определяне пръв и 
последен обект в редица. 

 

III – 24 Количествени 

отношния (1) 

Количествено равенство и 

неравенство • Практическо сравняване на количества. 
 

III – 24 Количествени 

отношния (1) 
Броене до 4 

• Брои до четири. 
 

III – 25 (4) Годишни сезони 
• Разпознава и назовава годишните сезони. 

 

III – 25 (3) 
Ориентиране в двумерно и 

тримерно пространство 
• Практически се ориентира в  двумерно и 

тримерно пространство. 

 

IV – 26 (1) 
Образуване на предметни групи 

по вид • Образуване на предметни групи  по вид. 

 

Месец 

Седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

IV – 26 (4) 

Ориентиране в 

последователността на 

събитията във времето – преди, 

след, по-рано, по-късно 

• Ориентира се в последователността на 
събитията във времето  

 

IV – 27 (2) Дължина на предметите • Назовава и показва дължина на предмети, 
като използва дълъг, къс, по-дълъг, по-къс 

 

IV – 27 (4) Уточняване на представите за 

частите на денонощието 
• Разпознава и назовава частите на 

денонощието 

 

IV – 28 (2) Сравняване на предмети по 

дължина • Сравнява предмети по дължина 
 

IV – 28 (5), (1) 
Геометрични фигури и форми в 

стаята. Броене до 5 
• Разпознава  геометрични фигури и форми в 

стаята.  

• Броене до 5 

 

V – 29 (1) Сериация на обекти по цвят 
• Сериация на обекти по цвят  

 

V – 29 (1) Сериация на обекти по големина 
• Сериация на обекти по големина 

 

V – 30 (3) Ориентиране в равнина 
• Ориентира се в равнина. 

 

Месец 

Седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

 

 

 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ ВТОРА ГРУПА – 4–5-ГОДИШНИ 

Седмично – 2 педагогически ситуации / Годишно – 64 педагогически ситуации 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЯДРА: 

 САМОУТВЪРЖДАВАНЕ И ОБЩУВАНЕ С ОКОЛНИТЕ (1) 

• Определя полово-ролевата принадлежност на 
членовете на семейството и на рода си. 

• Описва собствените си преживявания и постъпки. 

• Назовава отговорности на близките си към него и свои 
отговорности към тях. 

• Посочва съиграчи, като се съобразява с 
темата/замисъла. 

• Има конкретни представи за деца с различия и съ- 

действа на другите в процеса на самоутвърждаване. 

• Създава приятелства. 

• Изразява причини за това, което харесва и не харесва. 

• Дава идеи за игра. 
СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА СРЕДА (2) 

• Разбира функциите и предназначението на предмети, 
които ползва ежедневно. 

• Опитва емоционално да свърже желанията със 
възможностите на другите за осигуряването им. 

• Комбинира игрови средства и материали за 
постигане на игрови цели. 

V – 30 (5), (2) 
Систематизация на обекти по 

форма Подреждане на три 

предмета по височина 

• Систематизация на обекти по форма 
Подреждане на три предмета по височина 

 

V – 31  

 
Проследяване на постиженията 

на децата 

Установяване на равнището на представите 

и уменията на децата за количествените, 

пространствените и времевите отношения 

на обектите от заобикалящия ги  свят. 

 

V – 32 



 
 

• Показва познаване на правилата на пресичане на 
улица. 

• Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и 
здравословен режим през деня. 

• Има представа за професиите на своите родители и 
това, че работят, за да са полезни и да се грижат за 
семействата. 

КУЛТУРНИ И НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ (3) 

• Отбелязва в календар на празниците рождени и 
именни дни на децата в групата. 

• Определя националността си. 

• Разпознава битова и празнична среда и показва 
готовност и умения да се включи в подготовката на 
честването на националния празник, на значими 
официални празници, както и местни празници на 
общността. 

• Сравнява предмет, които са част от фолклорната 

празнична среда, и използва поздрав при употребата 
им /мартеници, китки, венци, тояжки, маски и др./. 

СВЕТЪТ НА ПРИРОДАТА И НЕГОВОТО ОПАЗВАНЕ (4) 

• Описва диви и домашни животни /тяло и негови 
части/. 

• Познава основни жизнени потребности на животни от 
близката среда. 

• Разбира необходимостта от грижи за растенията и 
животните. 

• Различава плодове и зеленчуци, като ги класифицира 
в предметни игри по нагледни признаци. 

• Проявява желание да се грижи за растенията в при- 
родния кът и на двора. 

• Познава типични признаци на времето в природна 
местност и сезона /дъжд, сняг, град/. 

• Разпознава Слънцето, Луната и звездите в природни 
картини. 



 
 

Месец 

Седмица 
ТЕМА Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 

IX – 1 

 

Самоутвърждаване 

и общуване с 

околните (1) 

Пак сме заедно 
•  Създава приятелства. 

 

IX – 1 

 

Светът на 

природата и 

неговото опазване 

(4) 

Плодове и зеленчуци • Различава плодове и зеленчуци, като ги 
класифицира в предметни игри по нагледни 
признаци. 

 

IX – 2 
 

 

Проследяване на 

постиженията на децата 

• Констатиране представите на децата за 
заобикалящи я ги свят 

 

IX – 2 

 

X – 3 

 

Социална и 

здравословна среда 

(2), 

(1) 

 

Моето семейство 

• Има представа за професиите на своите 
родители и това, че работят, за да са 
полезни и да се грижат за семействата. 

• Назовава отговорности на близките си към 
него и свои отговорности към 
тях 

 

X – 3 (4) Лястовичките отлитат 

• Познава основни жизнени потребности на 
животни от близката среда. 

• Описва диви и домашниживотни (тяло и 
  неговите части) 

 

X – 4 (2) На гости на... • Опитва се емоционално да свърже желанията 
си с възможностите на другите за 
осигуряването им. 

 



 
 

Месец 

Седмица 
ТЕМА Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 

X – 4 (4) Пъстра есен 

• Познава типични признаци на времето в 
природна местност и сезона (дъжд, сняг, 

град) 

 

X – 5 (1), (2) Помагам у дома 
• Назовава отговорности на близките си към 

него и свои отговорности към тях. 

•  Назовава и спазва  елементарни   хигиенни 
правила и здравословен    режим през деня 

 

X – 5 (4) Есенни цветя •  Познава типични признаци на времето в 
природна местност и сезона /дъжд, сняг, 
град/. 

 

X – 6 (2) Улично движение •  Показва познаване на правилата на пресичане 
на улица 

 

X – 6 (4) Времето през есента • Познава типични признаци на времето 
вприродна местност и сезона (дъжд, 
сняг,град) 

 

XI – 7 (1) Моите играчки 
• Посочва съиграчи, като се съобразява с  

темата/замисъла. 

• Дава идеи за игра. 
 

 

XI – 7 (2) Улично движение •   Показва познаване на правилата на 
пресичане на улица. 

 



 
 

Месец 

Седмица 
ТЕМА Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 

XI – 8 (1) Весели игри 

• Посочва съиграчи, като се съобразява с  
темата/замисъла. 

• Дава идеи за игра. 

• Създава приятелства. 
. 

 

XI – 8 (4) Животните през зимата 
• Познава основни жизнени потребности на 

животни от близката среда. 

• Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

 

XI – 9 (2) Моето тяло • Назовава и спазва  елементарни хигиенни 
правила и здравословен    режим през деня 

 

XI – 9 (4) Домашни животни • Описва диви и домашни животни. 

• Познава основните жизнени. потребности на 
животните от близката среда. 

 

XI – 10 (2) Лична хигиена 
• Назовава и спазва елементарни хигиенни 

правила и здравословен режим през деня. 
 

 

XI – 10 (4) Домашни любимци • Описва диви и домашни животни. 

• Познава основните жизнени потребности на 
животните от близката среда. 

 

 

XII – 11 

 

(2) 

 

За да бъда здрав 

• Назовава и спазва елементарни хигиенни 
правила и здравословен режим през деня. 

 

 



 
 

Месец 

Седмица 
ТЕМА Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 

XII – 11 (4) Стайни растения • Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

 

XII – 12 (2) Чисто и красиво 
• Назовава и спазва елементарни хигиенни 

правила и здравословен режим през деня. 
 

 

XII – 12 (4) Бяла зима 

• Познава типични признаци на времето в 
природна местност и сезона (дъжд, сняг, 

град) 

 

XII – 13 

Културни и 

национални ценности 

(3) 

Весела Коледа 

• Разпознава битова и празнична среда и оказва 
готовност и умения да се включи в 
подготовката на честването на националния 
празник, на значими официални празници, 
както и на местни празници на общността 

 

XII – 13 (4) Ден и нощ 
• Разпозна частите на  денонощието. 

 

XII – 14 (3) Празнична елха 
• Сравнява предмет, които са част от 

фолклорната празнична среда, и използ 

• ва поздрав при употребата им /мартеници, 
китки, венци, тояжки, маски и др./. 

 

XII – 14 (2) Улично движение-

инсценирана ситуация 
• Показва познаване на правилата на пресичане 

на улица. 

 



 
 

Месец 

Седмица 
ТЕМА Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 

I – 15 (3) 
Весели празници-етюди 

от празници 

• Разпознава битова и празнична среда и оказва 
готовност и умения да се включи в 
подготовката на честването на  
националния празник, на значими фициални 
празници, както и наместни празници на 
общността. 

 

I – 15 (2) На цирк • Има  представа за нова форма на 
възприемане на света – цирка. 

 

I – 16 (1), (2) Зима в планината 
• Познава типични признаци на времето в 

природна местност и сезона (дъжд, сняг, 

град) 

 

I – 16 (4) Бяла приказка • Описва диви и домашни животни /тяло и 
неговите части/ 

 

I – 17 (1), (2) В магазина • Разбира функциите и предназначението на 
предме ти, които ползва ежедневно 

 

I – 17 (4) Зимуващи птици 
• Познава основни жизнени потребности на 

животни от близката среда. 

• Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

 

I – 18 (2) Кой ме лекува 

• Има представа за професиите на своите 
родители и това, че работят, за да са полезни 
и да се грижат за семействата. 

 

 



 
 

Месец 

Седмица 
ТЕМА Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 

I – 18 (4) Живот във водата 
• Познава основни жизнени потребности на 

животни от близката среда. 

• Описва диви и домашни животни (тяло и  
неговите части 

 

II – 19 (2) На театър • Има  представа за нова форма на 
възприемане на света – театъра. 

 

II – 19 (2) Превозни средства 
• Разбира функциите и предназначението  

на предме ти, които ползва ежедневно 
 

II – 20 (2) Превозни средства • Разбира функциите и предназначението на 
предме ти, които ползва ежеднев 

 

II – 20 (4) 
Непознати/интересни/   

животни 

• Познава основни жизнени потребности на 
животните.  

• Описва диви и домашниживотни (тяло и  
неговите части 

 

II – 21 (3) Баба Марта 

• Сравнява предмет, които са част от 
фолклорната празнична среда, и използва 
поздрав при употребата им /мартеници, 
китки, венци, тояжки, маски и др./. 

 

 

 

II – 21 (4) В зоопарка 
• Познава основни жизнени потребности на 

животни от близката среда. 

• Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

 



 
 

Месец 

Седмица 
ТЕМА Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 

III – 22 (4) Идва пролетта 
• Има конкретни представи за сезоните. 

 

III – 22 (4) Пролетни цветя • Проявява желание да се грижи за растенията 
в природния кът и на двора. 

 

III – 23 (3) Мама има празник 

• Разпознава битова и празнична среда 
и оказва готовност и умения да се  

включи в подготовката на честването  

на националния празник, на значими 

официални празници, както и на  

 местни празници на общността. 

 

III – 23 (4) Отново у дома 

• Познава основни жизнени потребности на 
животни от близката среда. 

• Описва диви и домашниживотни (тяло и 
  неговите части 

 

III – 24 (3) Рожден ден • Отбелязва в календар на празниците рождени 
и именни дни на децата в групата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – 24 (4) Таралеж и костенурка 

• Познава основни жизнени потребности на 
животни от близката среда. 

• Описва диви и домашниживотни (тяло и 
 неговите части. 

 

III – 25 (2), (1) Ако се загубя • Показва познаване на правилата на пресичане 
на улица 

 



 
 

Месец 

Седмица 
ТЕМА Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 

III – 25 (4) Медена пита 
• Познава основни жизнени потребности на 

животни от близката среда. 

• Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

 

IV – 26 (3) 

 

Шарени яйца 

• Сравнява предмет, които са част от 
фолклорната празнична среда, и използва 
поздрав при употребата им /мартеници, 
китки, венци, тояжки, маски и др./. 

 

 

IV – 26 (4) 

 

Калинки и пеперуди 

• Познава основни жизнени потребности на 
животни от близката среда. 

• Описва диви и домашниживотни (тяло и 
 неговите части. 

 

IV – 27 (2) 
Улично движение – 

инсценирана     ситуация 

• Познава основни жизнени потребности на 
животни от близката среда. 

• Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

 

IV – 27 (2) Кой какво работи 

• Има представа за професиите на своите 

родители и това, че работят, за да са 

полезни и да се грижат за семействата. 

 

IV – 28 (1) Весели игри  на открито • Посочва съиграчи, като съобразява 
темата/замисъла. 

 



 
 

Месец 

Седмица 
ТЕМА Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 

IV – 28 (4) Цъфнала градина • Разбира необходимостта от  грижи за 
растенията и животните.  

 

V – 29 (4) Наводнение 
• Има конкретна  представа за природни 

бедствия – наводнение. 
 

 

V – 29 (4) Пролетен пазар • Различава плодове и зеленчуци, като ги 
класифицира в предметни игри по нагледни 
признаци. 

 

V – 30 (3) Детски празник 

• Разпознава битова и празнична среда  
и оказва готовност и умения да се включи в 

подготовката на честването на националния 

празник, на значими официални празници, 

както и на 

  местни празници на общността. 

 

V – 30 (4) В блатото 
• Описва диви и домашни животни /тяло и 

негови части/. 

• Познава основни жизнени потребности на 
животни от близката среда.. 

 

V – 31 

 

 

Проследяване на 

постиженията на децата 

• Констатиране представите на децата за 
заобикалящи я ги свят 

 
V – 32 



 
 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ВТОРА ГРУПА – 4–5-ГОДИШНИ 

Седмично: 2 педагогически ситуации/ Годишно: 64 

педагогически ситуации 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЯДРА:  

ХУДОЖЕСТВЕНО ВЪЗПРИЕМАНЕ (1) 

• Познава и назовава видове изобразителни материали. 

• Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени 
творби. 

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ (2) 

• Апликира, като комбинира различни елементи, 
получени чрез изрязване и откъсване. 

• Използва декоративни елементи и съчетава цветове 
при украса на детски творби от областта на 
народното и приложното творчество. 

• Моделира обемни образи и придава характерни 
детайли и особености, като използва различни 
пластични материали. 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ТВОРЧЕСТВО (3) 

• Показва композиционни умения за подреждане и 
изобразяване на пространството. 

• Изобразява обекти чрез крива затворена линия и 
кръгла форма.Декорира свободно, като използва 
стилизирани образи. 

• Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект. 
 

 

 

Месец 

седмица 

Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Забележка 

 

 

IX – 1 

Изобразителни 

материали и 

техники (2) 

Изобразително 

творчество (3) 

 

Аз рисувам – създаване образ или 

сюжетна рисунка по самостоятелно 

избрана тема и изобразителни 

материали 

• Използва и съчетава цветове.  

• Изобразява обекти чрез крива 
затворена линия и кръгла форма. 

 



 
 

IX – 1 (2), (3) 
Аз мога – създаване на апликирано или 

обемно-пластичен образ по избор 

• Апликира или моделира, 
като придава характерни  

детайли и особености. 

• Показва композиционни умения. 

 

IX – 2 
 

 

Проследяване на постиженията на 

децата. 

• Ниво на изобразителни 
умения. 

 

IX – 2 

 

X – 3 

Художествено 

възприемане 

 (1)(2) 

 

Гирлянди от есенни листа – 

оцветяване на контурни изображени на 

есенни листа 

• Познава и назовава изобразителни 
материали. 

• Съчетава цветове при украса на 
детска творба.. 

 

 

X – 3 (1), (2), (3) 

Букет от есенни листа – оцветяване и 

отпечатване на различни по форма и 

големина есенни листа 

• Познава и назовава видове 
изобразителни материали. 

• Съчетава цветове при украса на 
детска творба. 

• Показва композиционни  

•  

• умения за подреждане и 
изобразяване на пространството 

 

   •   
месец 

седмица 

Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Забележка 

X – 4 (2), (3) 

Кърпичка, покривка – украса с 

декоративния елемент 

„листенце“ – свободна, отворена 

композиция 

• Използва декоративни елементи и 
съчетава цветове. 

• Декорира свободно като използва 
стилизирани 

• образи. 

 



 
 

X – 4 (1), (2) 

Плодове за Слончо – защриховане на 

плодовете с ха- рактерните за тях 

цветове 

• Разпознава образи на познати 
обекти.  

• Използва декоративни елементи. 
 

 

X – 5 (2), (3) 
 Торта за рожден ден – моделиране и 

декориране на торта 

• Моделира и декорира обемни 
образи с характерни детайли. 

• Декорира свободно като използва 
стилизирани образи. 

 

X – 5 (1), (2), (3) 
 Един слънчев есенен ден – създаване 

на пейзажна рисунка 

• Разпознава образи на познати 
обекти. 

• Съчетава цветове.  

• Умее да изгражда тематична 
рисунка. 

 

 

X – 6 (1), (2) 

 Есенно дърво – апликиране на едно или 

повече дърве- та върху двуцветна 

основа 

• Показва и назовава видове 
изобразителни материали. 

• Апликира, като комбинира различни 
елементи, получени чрез изрязване 
или отзкъсване.  

 

 

 

   

Месец 

седмица 

Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Забележка 

X – 6 (2), (3) 

 Да рисуваме заедно – създаване на 

рисунка по даден начален образ от 

всяко дете (размяна на рисунките) 

• Съчетава цветове  

• Изобразява обекти чрез крива 
затворена линия и кръгла форма. 

 



 
 

XI – 7 (1), (2) 

 Скрита картина – откриване на образ 

чрез оцветяване на     обозначените 

цветова 

• Разпознава образи на познати 
обекти. 

• Съчетава цветове при украса на 
детска творба. 

 

XI – 7 (1), (3) 

 Котенцето Джими – апликиране образ 

на коте чрез   комбиниране на познати 

геометрични форми 

• Познава и назовава различни 
изобразителни материали. 

• Показва композиционни умения  за 
подреждане и изобразяване   

• на пространство. 

 

XI – 8 (1), (2), (3) 

 Един дъждовен есенен ден – есенен 

пейзаж с полага- не на  боите без 

изчакване на изсъхването им 

• Познава и назовава видове 
изобразителни материали. 

• Използва декоративни елементи. 

• Умее да изгражда тематична 
рисунка. 

 

XI – 8 (1), (2) 

 Весели балони – рисуване на различни 

по настроение лица с флумастери 

върху изсъхналите бои на балоните 

• Познава и назовава видове 
изобразителни материали  

• Използва декоративни елементи 

• и съчетава цветове 

• при украса на детска творба.  

 

XI – 9 (1), (2) 
Гъбки – моделиране на гъбки чрез 

разточване, овал- ване, вдлъбване 

• Познава и назовава видове 
изобразителни материали. 

• Моделира обемни образи и 

• придава характерни детали. 

 

Месец 

седмица 

Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Забележка 

XI – 9 (2), (3) 

Ще нарисувам отговора на гатанките 

– създаване образи на верните 

отговори 

• Съчетава цветове. 

• Създаване на образ с крива 
затворена линия, кръгла форма 

 



 
 

 

XI – 10 

 

(1), (2), (3) 

Къщичка за моя домашен любимец – 

рисуване на за- бавна къща с избрана 

от децата форма – на ръкавичка, 

гъбка и др. 

• Разпознава образи на познати 
обекти в достъпни художествени 
творби. 

• Използва декоративни елементи 
съчетава цветове при украса на 
детска творба. 

 

XI – 10 (1), (2) 
Кой е художникът – рисуване образ на 

Мечо 

• Разпознава образи на познати 
обекти в достъпни художествени 
творби. 

• Използва декоративни елементи и 
придава характерни детайли и 
особености. 

 

XII – 11 (2), (3) 

Зайче ли съм или коте? – създаване на 

любими животни чрез слепване на 

отделно моделирани части 

• Моделира обемени образи, придава 
характерни детайли и особености, 
като използва различни пластични 
материали. 

 

XII – 11 (2), (3) 
Коледен подарък – изобразавяане на 

желания от Дядо Коледа подарък 

• Използва декоративни елементи и 
съчетава цветове. 

• Умее да изгражда тематична 
рисунка. 

 

Месец 

седмица 

Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

XII – 12 (2), (3) 

За кого е този дом? – апликиране на 

зайче чрез раз- нообразно комбиниране 

на едни и същи елементи 

• Апликира, като комбинира различни 
елементи, получени чрез изрязване 
или изкъсване. 

• Показва композиционни умения за 
подреждане и изобразяване. 

 

XII – 12 (1), (2), (3) 
Коледна елха – рисуване направо с 

четка и бои 

• Познава и назовава видове 
изобразителни материали. 

• Съчетава цветове  

• Показва композиционни умения за 
подреждане иизобразяване на 
пространството. 

 

 

 

XII – 13 

 

(2), (3) 

Елхови украшения – украсяване на вече 

нарисуваната елха с цветни петна, 

обогатени с графично-декора- тивни 

елементи 

• Използва декоративни елементи и 
съчетава цветове при украса на 
детска творба. 

• Декорира свободно като използва 
стилизирани образи.. 

 

 

XII – 13 (2) 
Ще нарисувам различни предмети с 

този цвят – рисуване на различни 

обекти с еднакъв цвят 

• Използва декоративни елементи. 
при украса на детска творба. 

 

XII – 14 (2), (3) 

Коледно ботушче – запознаване с 

декоративните елементи 

вълнообразна и начупена линия 

• Използва декоративни елементи и 
съчетава цветове при украса на 
детска творба.  

• Декорира свободно, като използва 
стилизирани образи. 

 

 

Месец 

седмица 

Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

XII – 14 (1), (2) 

Веселият Снежко – рисуване, 

моделиране или аплики- ране /по избор/ 

на Снежен човек 

• Познава и назовава видове 
изобразителни материали. 

• Придава характерни детайли и 
особености. 

 

I – 15 (1), (2), (3) 
Зимна гора – създаване на пейзажна 

рисунка в някол- ко плана 

• Разпознава образи на познати 
обекти в достъпни художествени 
творби. 

• Придава характерни детайли и 
особености. 

• Показва композиционни умения за 
изграждане и изобразяване на 
пространството. 

 

I – 15 (1), (2) 
Имам си шейна – включване на дете с 

шейна в зимен пейзаж 

• Разпознава образи на познати 
обекти. 

• Придава характерни детайли и 
особености. 

 

I – 16 (2), (3) 

Ледената принцеса – изграждане на 

човешка фигура в обем с бял или син 

пластилин или солено тесто 

• Моделира обемни образи и придава 
характерни детайли и особености, 
като използва различни пластичени 
материали. 

 

Месец 

седмица 

Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

I – 16 (2), (3) 

Топлото ми шалче – създаване на 

украса с прави, вълнообразни и 

начупени линии 

• Използва декоративни елементи и 
съчетава цветове при украса на 
детска тварба от областта на 
приложното изкуство. 

• Декорира свободно, като използва 
стилизирани образи. 

 

I – 17 (1), (2) 
Зимни игри – създаване на рисунка по 

лични впечат- ления и преживявания 

• Разпознава образи на познати 
обекти в достъпни художествени 
творби. 

• Съчетава цветове.  

 

 

I – 17 

 

(1), (2), (3) 

вълшебства – създаване на различни 

образи от еднакви по вид, но различни 

по големина геометрични форми чрез 

дорисуване на характерни за тях 

части и детайли 

• Разпознава образи на познати  

• обекти в достъпни художествени 
произведения. 

• Използва декоративни елементи и 
съчетава цветове. 

 

 

I – 18 (1), (2), (3) 

Приятели – апликиране на детска 

фигура от геомет- рични изходни 

форми 

• Разпознава образи на познати 
обекти. 

• Апликира, като комбинира различни  
елементи, получени чрез изрязване. 

• Показва композиционни умения за 
подреждане и изобразяване на 
пространството. 

 

 

Месец 

седмица 

Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

I – 18 (1), (3) 

Шарено петле – дорисуване и 

оцветяване на контурни изображения с 

повече цветове 

• Разпознава образи на познати 
обекти в достъпни художествени 
творби. 

• Изобразява обекти, крива линия и 
кръгла форма. 

 

II – 19 (1), (2) 
Имам си лодка – апликиране на лодка 

чрез комбиниране на познати форми 

• Познава и назовава  видове 
изобразителни материали. 

• Апликира, като комбинира различни 
елеленти получени чрез изрязване. 

 

II – 19 (2), (3) 

Самолет – моделиране чрез 

разточване и слепване на 

продълговати форми 

• Моделира обемни образи и придава 
характерни детайли и особености, 
като използва пластични 
материали. 

• Показва композиционни умения. 

 

II – 20 (1), (2) 
За да са красиви – създаване украса на 

чашка или чинийка 

• Използва декоративни елементи и 
съчетава цветове при украса на 
детска трорба от областта на 
народното и приложно творчество. 

• Декорира свободно,като използва 
стилизирани образи.  

 

 

• Декоративни 
 

 

II – 20 (1), (2), (3) 

Патенца и пиленца – изобразяване на 

пате или пиле с цветни петна, 

направо с четката 

• Разпознава образи на познати 
обекти в достъпни художествени 
творби. 

• Придава характерни детайли и 
особености.  

• Изобразява обекти, чрез крива 
затворена линия и кръгла форма. 

 

Месец 

седмица 

Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

 

II – 21 

 

(2), (3) 

Красива и чиста улица – изобразяване 

на различни по конструкция и цвят 

къщи, блокове, превозни средства 

• Апликира, като консруира различни 
елементи, получени чрез изрязване. 

• Показва композиционни умения за 
подреждане и изобразяване на 
пространството. 

 

II – 21 (2), (3) 
Аз избирам – създаване на сюжетна 

рисунка по даде начален образ 
• Съчетава цветове. 

• Умее да изгражда тематична 
рисунка. 

 

III – 22 (2), (3) 

Пижо и Пенда – моделиране на 

устойчиви фигури на момче и момиче с 

конусовидна и цилиндрична форма 

• Моделира на обемни образи и 
придава характерни детайли и 
особености. 

• Показва композиционни умения. 

 

III – 22 (2), (3) 

Гривна за мама – декориране на 

моделираната гривна чрез гравиране, 

налепване, комбинирано 

• Моделира обемни образи и придава 
характерни детайли и особености. 

• Декорира свободно, като използва 
стилизирани образи. 

 

Месец 

седмица 

Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

III – 23 (1), (2), (3) 

Ваза с цветя за мама – апликиране на 

пластични цветя чрез вдлъбване на 

хартиени форми 

• Разпознава образи на познати 
обекти в достъпни художествени 
творби. 

• Апликира,  като комбинира различни 
елементи и съчетава цветове при 
украса на детска творба.  

• Показва композиционни умения за 
подреждане на пространството. 

 

III – 23 (2), (3) 
Рисунка за мама – създаване на рисунка 

по самосто- ятелно избрана тема 

• Съчетава цветове при украса на 
детска творба. 

• Умее да изгражда тематична 
рисунка. 

 

III – 24 (2), (3) 

Ще ги украсим – оцветяване и 

декориране на дрешки с графично-

декоратини елементи 

• Използва декоративни елементи и 
съчетава цветове при украса на 
детска творба.  

• Декорира свободно, като използва 
стилизирани фигури. 

 

III – 24 (2), (3) 

Ще ги нарисувам – създаване на рисунка 

по дадени думи. Свързване на познати 

образи в общ сюжет 

• Съчетава цветове в детска 
творба. 

• Показва композиционни умения за 
подреждане и изобразяване на 
пространството. 

 

Месец 

седмица 

Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

III – 25 (2), (3) 

Жумичка /криеница/ - изобразяване на 

познати животни след разпознаване на 

характерни за тях части 

• Съчетава цветове и придава 
характерни детайли и особености. 

• Показва композиционни умения за 
подреждане и изобразяване на 
пространството. 

 

III – 25 (1), (2), (3) 

Пролетна картина – създаване на 

сюжетна рисунка с дървета, цветя, 

птици и др.по личен избор 

• Разпознава образи на познати 
обекти в достъпни художествени 
творби. 

• Съчетава цветове. 

• Умее да изгражда тематична 
рисунка. 

 

IV – 26 (1), (2) 
Патенца и пиленца – моделиране образ 

на домашна птица 

• Моделира обемни образи и придава 
характерни детайли и особености, 
като използва различни пластични 
материали. 

 

IV – 26 

(2), (3) 

 

Познай коя е любимата ми приказка – 

илюстриране момент от позната 

приказка 

• Съчетава цветове в детската 
творба. 

• Умее да изгражда тематична 
рисунка. 

 

IV – 27 (1), (2) 

За празника – украса на шапка или 

диадема с цветя, получени чрез 

вдлъбване на хартиени форми 

• Познава и назовава видове 
изобразителни материали. 

• Съчетава цветове при украса на 
детска творба от областта на 
народното и приложно творчество. 

 

Месец 

седмица 

Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

IV – 27 (1), (2) 

Ще открия грешките – включване на 

избран от на- рисуваните образи в 

подходяща за него среда 

• Разпознава иобрази на познати 
обекти в достъпни художествени 
творби. 

• Показва композиционни умения за 
подреждане и изобразяване на 
пространството. 

 

IV – 28 (1), (2), (3) 
На гости при баба – изобразяване на 

моче и момиче с повече подробности 

• Разпознава образи на познати 
обекти. 

• Съчетава цветове и придава 
характерни детайли и особености. 

• Умее да изгражда тематична 
рисунка. 

 

IV – 28 (1), (2) 

Близнаци – отпечатване на цветна 

рисунка върху другата половина на 

прегънат на две лист хартия 

• Познава и назовава видове 
изобразителни материали. 

• Съчетава цветове  при украса на 
детска рисунка. 

 

 

V – 29 (2) 
Рибка – моделиране и декориране на 

рибка 

• Моделира обемни образи и придава 
характерни детайли и особености,  
като използва различни пластични 
материали. 

 

 

V – 29 

 

(1), (2) 

Игривата рибка – рисуване на рибка 

върху еднаква по размер и цвят основа 

за всяко дете и композирането им в 

общо декоративно пано „Рибки в 

аквариум“ 

• Разпознава образи на познати 
обекти в достъпли художествени 
творби. 

• Използва декоративни елементи и 
съчетава цветове. 

 

Месец 

седмица 

Образователно 

ядро 
Тема Очаквани резултати Забележка 



 
 

V – 30 (1), (3) 

Вълшебни пеперуди – апликиране на 

разнообразни пе- перуди от едни и 

същи изходни форми 

• Познаване на видове изобразителни 
материали. 

• Декорира свободно, като използва 
стилизирани образи. 

 

V – 30 (1), (2), (3) 
На море – оцветяване и декориране на 

плажни при- надлежности 

• Разпознава образи на познати 
обекти в достъпни художествени 
творби. 

• Използва декоративни елементи и 
съчетава цветове.  

• Декорира свободно,  като използва 
стилизирани образи. 

 

V – 31 

 

 

Проследяване на постиженията на 

децата. 

• Ниво на изобразителни 
умения. 

 

V – 32  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВТОРА ГРУПА – 4–5-ГОДИШНИ 

Седмично: 1 педагогически ситуации / Годишно: 32 педагогически ситуации 

 

 

I. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЯДРА:  
КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ (1) 

• Разбира и следва поетапно демонстриране и указания 
при създаване на модел. 

• Изработва под указанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва елементи. 

• Оценява по зададени 2-3 критерия изработени 
модели и ги включва в игрови дейности. 

     ОБРАБОТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ,СЪЕДИНЯВАНЕ И 

СВЪРЗВАНЕ (2) 

• Различава хартия, текстилни и природни материали 
в различни изделия. 

• Реже с ножица хартия по очертана права линия. 

• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 
залепване. 

• Свързва чрез нанизване и промушване. 
    ГРИЖИ И ИНИЦИАТИВНОСТ (3) 

• Стреми се да пази, чисти и подрежда дрехите и обув- 
ките си по указание. 

• Стреми се да облича  и съблича дрехите си по ука- 
зания. 

• Подбира прибори за хранене. 

• Подрежда местата за занимания, игра, сън и хранене 
с помощта на възрастен. 

• Изслушва и избира едно от няколко решения. 

• Има представа за лично участие в общите дейности на 
групата. 
 

ТЕХНИКА (4) 

• Сравнява пътнически, товарни и превозни средства. 

• Има представа за устройства за информация и 
комуникация-телевизия, аудио-устройства. 



 
 

 

месец 

седмица 

Образователно 

ядро  
Тема Очаквани резултати Забележка 

IX – 1 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

Албумче 
• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 

залепване. 

• Изработва под указанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва елементи 

 

IX – 2  
Проследяване постиженията на 

децата 
• Констатиране постиженията на в 

конструктивно-технологичната дейност 

 

X – 3 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

„Поднос” за плодове или 

зеленчуци 

• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 
залепване. 

• Различава хартия, текстилни и природни 
материали в различни изделия. 

. 

 

 

X – 4 
Грижи и 

инициативност (3) 
Подреждам масата 

• Подрежда местата за занимания, игра, сън 
 и хранене с помощта на възрастен. 

• Подбира прибори за хранене. 
 

 

X – 5 
Конструиране и 

моделиране (1) 
Килимче 

• Изработва поз указание на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва елементи.. 

 

 

X – 6 
Грижи и 

инициативност (3) 
Подреждам занималнята 

• .Подрежда местата за занимания, игра,  
сън и хранене с помощта на възрастен. 

 

 



 
 

месец 

седмица 

Образователно 

ядро  
Тема Очаквани резултати Забележка 

XI – 7 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

Рибка 

• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 
залепване. 

• Различава хартия, текстилни и природни 
материали в различни изделия. 
 

 

 

XI – 8 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

Гараж -  строителен комплект  

„Лего“. 

 

• Развива логическото си мислене за изграждане 
на различен  образ чрез  
подреждане на пластмасови елементи и 

съединяване,чрез вгнездяване. 

 

XI – 9 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

Цветя 

 

• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 
залепване . 

• Различава хартия, текстилни и природни 
материали в различни изделия. 
 

 

 

XI – 10 
Грижи и 

инициативност (3) 
Моето креватче • Детето осъзнава необходимостта от ред и 

опазване чистота в дома. 

 

XII – 11 
Грижи и 

инициативност (3) 
Къща 

• Подрежда местата за занимания, игра,  
сън и хранене с помощта на възрастен. 

• Стреми се да пази, чисти и подрежда 
дрехите и обувките си по указание 

 

 

XII – 12 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

Зайче 
• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 

залепване  
 

 



 
 

месец 

седмица 

Образователно 

ядро  
Тема Очаквани резултати Забележка 

XII – 13 (2) Плик за писмо до Дядо Коледа 
• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 

залепване.  
 

 

XII – 14 (2) Сурвачка 

• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 
залепване . 

• Различава хартия, текстилни и природни 
материали в различни изделия. 
. 

 

 

I – 15 (2) Бижу 
•  Различава хартия, текстилни и природни 

материали в различни изделия. 

• Свързване чрез нанизване и промушване. 
 

 

I – 16 Техника (4) Телевизор • Има представа за устройства за информация и 
комуникация-телевизия, аудио-устройства. 

 

I – 17 (2) Шапка за рожден ден • Съединява отрязани с ножица елементи чрез 
залепване . 
 

 

I – 18 (2) Коланче 

• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 
залепване . 

• Различава хартия, текстилни и природни 
материали в различни изделия. 
 

 

 

II – 19 (4) Превозни средства • Сравнява пътнически, товарни и превозни 
средства. 

 



 
 

месец 

седмица 

Образователно 

ядро  
Тема Очаквани резултати Забележка 

II – 20 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

Веселото пиле 
• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 

залепване . 
 

 

II – 21 

Обработване на 

материали,  

съединяване и 

свързване (2) 

Мартенички 

• Различава хартия, текстилни и природни 
материали в различни изделия. 

• Свързване чрез нанизване и промушване. 
 

 

III – 22 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

Чантичка/подарък за мама/ 

• Различава хартия, текстилни и природни 
материали в различни изделия. 

• Свързване чрез нанизване и промушване. 
 

 

III – 23 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

Гъбка за цветни моливи 
• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 

залепване. 
 

 

III – 24 (3) Засаждане на едри семена • Има представа за лично участие в общите 
дейности на групата. 

 

 

III – 25 (4) Моето радио • Има представа за устройства за информация и 
комуникация –телевизия, аудио-устройства 

 

IV – 26 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

Цъфнал храст/или „Цъфнало 

дърво” 
• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 

залепване 

 



 
 

месец 

седмица 

Образователно 

ядро  
Тема Очаквани резултати Забележка 

IV – 27 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

Костенурка 

• Различава хартия, текстилни и природни 
материали в различни изделия; 

• Разбира и следва поетапно демонстриране и 
указания при създаване на модел. 
 

 

IV – 28 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

Поставка за яйце 
• Различава хартия, текстилни и природни 

материали в различни изделия; 

• Разбира и следва поетапно демонстриране и 
указания при създаване на модел 

 

V – 29 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

Слънце 
• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 

залепване  

• Разбира и следва поетапно демонстриране и 
указания 

 

V – 30 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване (2) 

Пеперуда/калинка/ 

• Съединява отрязани с ножица елементи чрез 
залепване  
Разбира и следва поетапно демонстриране и 

указания 

 

V – 31  

 

 

Проследяване на постиженията 

на децата 

Констатиране постиженията на децата в 

конструктивно-технологичната дейност. 
 

V – 32 



 
 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА ВТОРА ГРУПА – 4–5-ГОДИШНИ 

 

Седмично – 3 педагогически ситуации / Годишно – 96 педагогически ситуации 

 

 

 

I. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЯДРА:  
ЕСТЕСТВЕНО-ПРИЛОЖНА ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (1) 

• Строява се един зад друг и един до друг по права ли- 

ния, в кръг и обратно със и без захващане на ръцете. 

Придвижва се чрез ходене в общ темп и ритъм. 

• Придвижва се чрез ходене в разпръснат строй, в ко- лона 
с престрояване в кръг и обратно, със смяна на посоката. 

• Придвижва се чрез бягане в разпръснат строй, в ко- лона, 
със смяна на посоката и темпа. Бяга в права посока и 
зигзаг. 

• Изпълнява подскоци с придвижване напред. Скача в 
дълбочина – от ниско на високо. 

• Скача и прескача ниски препятствия с един и два крака. 

• Хвърля с две ръце отдолу напред и отгоре напред гу- мена 
топка, с една ръка малка топка във вертикална цел и в 
далечина. 

• Катери се по невисока катерушка и сяда върху нея. 
Свободно се прекатерва над уред с височина до 40 см. 

• Придвижва се от свита стояща опора от и към пред- 
варително определени ориентири в права посока, по 
гимнастическа пейка и се провира през обръчи. 

•  
СПОРТНО-ПОДГОТВИТЕЛНА ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (2) 

• Изпълнява щафетни игри с елементи от различни спор- 
тове (бадминтон, баскетбол, волейбол, лека атлетика, 
спортна гимнастика, футбол, хандбал, тенис и др.). 

• Спазва основни изисквания и правила при изпълнение на 
елементи на различни спортове. 



 
 

• Познава характерни различия между популярни спор- тове, както и местата и изискванията за провежда- нето им. 
 

ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ (3) 

• Изпълнява физически упражнения без уред, които да въздействат върху развитието на всички мускулни групи и подпомагат 
развитието на по-слабите мус- кулни групи (коремни и странични). 

• Координира движенията си с тези на останалите участници при изпълнение на двигателна дейност. 
ИГРОВА ДВИГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ (4) 

• Изпълнява двигателни действия в подвижните игри с организиращ характер, за развитие на моториката и двигателните 
способности, музикално-двигателни, спортно-подготвителни, щафетни и други. 

• Разбира двигателни задачи и правила, стреми се към постижения и себедоказване. 

• Играе с другите деца, като се грижи за своята безо- пасност и за безопасността на другите деца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Месец 

седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

IX – 1 

Естествено-

приложна 

двигателна дейност 

(1) 

Строяване в редица и колона 
Строява се в редица и в колона по права 

линия. 

 

IX – 1 (1) Ходене и бягане в разпръснат строй 

Придвижва се чрез ходене и бягане в 

разпръснат строй в общ умерен темп и 

ритъм. 

 

IX – 1 
Игрова двигателна 

дейност (4) 
Игри с ходене и бягане 

Изпълнява двигателни действия  

в подвижни игри . 

 

IX – 2 физическа 

дееспособност (3) 

 

Проследяване на постиженията на 

детето 

Изпълнява физически упражнения. 

 

 

 

IX – 2 

IX – 2 

X – 3 (1) Ходене и бягане в права посока Придвива се чрез ходене и бягане в права 

посока. 

 

X – 3 (1) Подскоци с два крака на място Изпълнява подскоци с два крака на място.  

X – 3 (4) Игри с бягане и подскоци 

Изпълняват двигателни действия в 

подвижни игри за развитие на 

двигателните способности. 

 

 

 

X – 4 (1) Равновесно ходене в коридор 
Придвижва се от и към предварително 

определени ориентири в права посока. 

 



 
 

Месец 

седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

X – 4 (3) 
Координиране на движенията при 

изпълнение на двигателна дейност 

Координира движенията си с тези на 

останалите участници при изпълнение на 

двигателни дейности. 

 

X – 4 (4) Игри с равновесно ходене и подскоци Изпълнява двигателни действия в 

музикално-двигателни игри. 

    

 

X – 5 (1) 
Лазене в свита стояща опора към 

ориентир 

Придвижва се в права посока в 

свита стояща основа към ориентир. 

 

X – 5 (3) 
Изпълнение на двутактови упражнения 

без уред 

Изпълнява физически упражнения  без уред, 

които въздействат върху  развитието на 

всички  мускулни групи. 

 

X – 5 (4) Игри с лазене и равесно ходене 
Изпълнява двигателни действия в 

подвижни игри, за развитие на  

двигателните спсобности. 

 

X – 6 (1) Търкаляне на топка Хрърля /търкаля/ с две ръце гумена топка.  

X – 6 (1) Катерене по катерушка 
Катери се по невисока катерушка и сяда  

върху нея. 

 

X – 6 (4) Игри с ходене и търкаляне на топка 

Изпълнява двигателни действия в 

подвижни игри с,за развитие на моторика и 

двигателните способности. 

 

 



 
 

Месец 

седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

XI – 7 (1) Хвърляне на топка с две ръце отдолу 
Хвърля с две ръце отдолу напред  гумена 

топка. 

 

 

XI – 7 (4) Игри с хвърляне и подскоци 

Изпълнява двигателни действия в 

подвижни игри с организиращ характер, за 

развитие на двигателните способности 

 

 

XI – 7 (4) 
Уточняване на правилата за 

безопасност в играта 

Играе с другите деца, като се грижи 

 за своята безопасност и за 

безопасността на другите деца. 

 

XI – 8 (1) 
Престрояване от редица и колона в 

кръг 

Престроява се чрез ходене от редица и 

колона в кръг и обратно със залавяне 

за ръце. 

 

 

XI – 8 (1) Бягане в колона със смяна на темпа 
Придвижва се чрез бягане в колона със 

смяна на посоката и темпа. 

 

XI – 8 (4) Подвижни игри 
Изпълнява двигателни действия в 

подвижни игри с организиращ характер. 

 

XI – 9 (1) Прескачане на ниско препятствие 
Прескача ниски препятствия с един и два 

крака. 

 

XI – 9 (1) Хвърляне на гумена топка с една ръка 
Хвълля с една ръка отдолу малка  

топка. 

 



 
 

Месец 

седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

XI – 9 (4) Игри със скачане и хвърляне 

Изпълнява двигателни действия в 

подвижни игри с организиращ характер, за 

развитие на моториката и  двигателните 

способности 

 

XI – 10 (1) Ходене с прекрачване на предмет 
Свободно се прекатерва през уред с 

височина до 40 см. 

 

 

XI – 10 (4) 
Придвижване чрез ходене с общ темп и 

ритъм 

Придвижва се чрез ходене в  

разпръснат строй общ темп и ритъм. 

 

XI – 10 (4) Музикално-двигателни игри 
Изпълнява двигателни действия в 

музикално-двигателни игри. 

 

XII – 11 (1) Бягане в кръг Придвижва се чрез бягане в кръг. 

 

 

XII – 11 (1) 

Изпълнение на физически упражнения за 

развитие на по- слабите мускулни 

групи 

Изпълнява физически упражнения  без уред, 

които въздействат върху  

развитието на по–слабите  

мускулни групи / коремни /. 

 

 

 

XII – 11 (4) Щафетни игри 

Изпълнява двигателни действия 

с организиращ характер  в щафетни игри. 

 

XII – 12 (1) Хвърляне на топка с две ръце отгоре Хвърля топка с две ръце отгоре. 

 

 



 
 

Месец 

седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

XII – 12 (3) Търкаляне на топка към цел Търкаля топка към определена цел.  

XII – 12 (4) Игри с бягане и с топка 

Изпълнява двигателни действия 

в спортно-подготвителни игри, за 

развитие на моториката и  

двигателните способности 

 

XII – 13 (1) Лазене с провиране 

Придвижва се  от свита стояща 

опора от и към предварително 

определена цел в права посока 

 и се провира през обръч. 

 

 

 

XII – 13 (1) 

Изпълнение на двигателни действия в 

подвижните игри с организиращ 

характер 

Изпълнява двигателни действия в 

подвижни игри с организиращ 

характер, за развитие на моториката  

и двигателните способности. 

 

 

XII – 13 (4) 
Игри с лазене и ходене през 

препятствия. 

Изпълнява двигателни действия  

в спортно-подготвителни,за развитие на 

моториката и двигателните способности. 

 

 

 

XII – 14 (1) Прекатерване на уред Прекатерва уред  с височина 40 см.  

XII – 14 (4) 
Щафетни игри с елементи от лека 

атлетика и гимнастика 

Изпълнява щафетни игри с  

елементи на различни спортове. 

 

 



 
 

Месец 

седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

XII – 14 (4) 
Координиране на движенията си с тези 

на останалите учасници 

Координира движенията си с тези на 

другите участници при изпълнение на 

двигателна дейност. 

 

I – 15 (1) Ходене в зигзаг Придвижва се с ходене  в зиг-заг.  

I – 15 (4) Игри с ходене и прекатерване 

Изпълнява двигателни действия 

в спортно-подготвителни игри 

за развитие на двигателните   

способности. 

 

I – 15 (4) Игри със сняг 

Играе с другите деца, като се грижи за 

своята безопасностност и за 

безопастността на другите деца. 

 

I – 16 (1) Ходене и бягане със смяна на темпото Придвижва се с ходене и бягане 

със смяна на темпото. 

 

I – 16 (1) Лазене по пейка 
Придвижва се от свита стояща 

опора по пейка. 

 

 

I – 16 (4) Игри с бягане и лазене 

Изпълнява двигателни действия 

в музикално-двигателни игри, за развитие  

на двигателните способности. 

 

I – 17 (1) Равновесно ходене 
Придвижва се чрез ходене в права посока по 

гимнастическа пейка. 

 

 

 



 
 

Месец 

седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

I – 17 (3) 
Изпълнение на физически упражнения за 

развитието на всички мускулни групи 

Изпълнява физически упражнения за 

общото развитие на мускулите. 

 

I – 17 (4) Игри с равновесно ходене и бягане 

Изпълнява двигателни действия 

в подвижни игри за развитие на 

моториката и двигателните  

способности. 

 

I – 18 (1) Скок на дължина от място Скача на дължина от място  

I – 18 (2) 
Спазване на правила при изпълнение на 

елементи от различни спортове 

Спазва основните изисквания и 

 правила при изпълнение на 

елементи от различни спортове. 

 

I – 18 (4) Игри с равновесно ходене и скачане 

Изпълнява двигателни действия  

вподвижни игри за развитие на  

моторикатаи двигателните  

способности. 

 

 

 

II – 19 (1) Бягане в зигзаг Придвижва се с бягяне в зиг-заг 
 

II – 19 (1) Скачане с придвижване напред Изпълнява подсоци с придвижване напред. 

 

 

II – 19 (4) Игри с бягане и скачане 

Изпълнява двигателни действия в 

музикално - двигателни игри, за  развитие 

на моториката и  

двигателните способности. 

 

 



 
 

Месец 

седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

II – 20 (1) Подаване и ловене на топка 
Хвърля с две ръце отдолу напред  гумена 

топка. 

 

 

II – 20 (1) 
Хвърляне на топка с две ръце отгоре и 

отдолу 

Хвърля  с две ръце отдолу  

и отгоре гумена топка. 

 

II – 20 (1) водене на топка чрез търкаляне Води топка с една ръка. 

 

 

II – 21 (1) Лазене в зигзаг Изпълнява лазене в зиг-заг. 

 

 

 

II – 21 (1) Бягане в права посока и в зигзаг 
Придвижва се с бягане в права 

 посока и в зиг-заг. 

 

 

II – 21 (4) Игри с лазене и бягане 

Изпълнява двигателни действия  

в подвижни игри за развитие на 

моториката и двигателните способности. 

 

 

III – 22 (1) Ходене с престрояване 
Придвижва се чрез ходене в колона 

 с престрояване в кръг и обратно. 

 

III – 22 (1) 
Ориентиране в пространството при 

строяване и престрояване 

Строява се  един до друг или един 

зад друг по права линия,в кръг и 

обратно, без захващане на ръцете. 

 



 
 

Месец 

седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

III – 22 (4) Музикално-двигателни игри 

Изпълнява двигателни действия в 

музикално-двигателни игри, за 

развитие на моториката и  

двигателните способности. 

 

 

 

 

III – 23 (1) Равновесно ходене Придвижва се по гимнастическа пейка. 

 

 

III – 23 (1) 
Строяване по права линия, в кръг и 

обратно без захващане на ръцете 

Строявава се по права линия, в кръг 

и обратно, без захващане на ръцете 

  

 

III – 23 (4) 
Игри с бягане, редувано с ходене и 

равновесно ходене 

Изпълнява двигателни действия в 

спортно-подготвителни игри. 

 

III – 24 (1) Скачане от високо на ниско Скача в дълбочина от високо на ниско. 
 

III – 24 (2) 

Запознаване с различни видове спорт, 

местата и изискванията за 

провеждането им 

Познава характерни различия между 

популярни спортове, както и местата, и 

изискванията за провеждането им. 

 

III – 24 (4) Игри с бягане и скачане 

Изпълнява двигателни действия  в 

подвижни игри с организиращ характер, за 

развитие  на двиателните способности. 

 

 



 
 

Месец 

седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

III – 25 (1) Лазене с провиране Придвижва се от свита стояща опора и се 

провира през обръч. 

 

 

III – 25 (1) Бягане в разпръснат строй 
Придвижва се чрез бягане в разпръснат 

строй със смяна на  темпа. 

 

 

III – 25 (4) Музикални подвижни игри 

Изпълнява двигателни действия в 

музикално-двигателни игри, за 

развитие на моториката и двигателните  

способности. 

 

 

IV – 26 (1) Хвърляне в цел 
Хвърля с една ръка малка 

топка във вертикална цел. 

 

IV – 26 (2) Изпълнение на елементи от 

баскетбол, хандбал 

Изпълнява елементи от различни  

спортове – баскетбол. 

 

 

IV – 26 (4) Игри с хвърляне и провиране 

Изпълнява двигателни действия в 

подвижни игри с организиращ  

характер, за развитие на  

двигателните способности. 

 

IV – 27 (3) Бягане за бързина 

Изпълнява физически упражнения, 

които въздействат върху всички  

мускулни групи. 

 

 



 
 

Месец 

седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

IV – 27 (4) 
Стремеж към постижения и 

себедоказване в игрите 

Разбира двигателни задачи и правила, 

стреми се към постижения и 

себедоказване. 

 

   

 

IV – 27 (4) Състезателни игри Разбира двигателни задачи и правила. 
 

IV – 28 (1) Катерене и слизане по наклонена 

стълба 

Свободно се прекатерва над уред с 

височина до 40 см. 

 

IV – 28 (1) Ходене с престрояване 

Придвижва чрез ходене в разпръснат  

строй, в колона с престрояване в  

кръг и обратно. 

 

 

IV – 28 (4) 
Затвърдяване овладени двигателни 

умения в подвижни игри 

Изпълнява двигателни действия в 

подвижни игри с организиращ  

характер, за развитие на моториката  

и двигателните способности. 

. 

 

V – 29 (1) Ходене и бягане в кръг с промяна на 

посоката по сигнал 

Придвижва се с ходеене и бягане  

кръг с промяна на посоката. 

 

 

 

V – 29 (1) Хвърляне на малка топка в далечина 
Хвърля с една ръка малка топка 

 в далечина. 

 

V – 29 (4) Занимателни игри 
Играе с другите деца, като се грижи 

за своята безопастност и за 

безопастността на другите. 

 

V – 30 (1) Скачане от ниско на високо Скача в дълбочина от ниско на високо.  



 
 

Месец 

седмица 
Ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

V – 30 (1) 
Ходене и бягане в права посока, в кръг,в 

зигзаг със смяна на темп и посока 

Придвижва се чрез ходене и бягане в права 

посока, в кръг, в зиг-заг със смяна на темп 

и посока. 

 

V – 30 (4) Игри с топка 

Изпълнява двигателни действия в 

Спортно-подготвителни игри, за 

Развитие на моториката и 

двигателните.способности. 

 

 

V – 31 (3) 
 

Проследяване на постиженията на 

децата 

• Изпълнявя физически упражнения, 
които въздействат върху всички  
групи мускули. 

 

 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА II ГРУПА – 4–5-ГОДИШНИ 

Седмично: 2 педагогическа ситуация / Годишно: 64 педагогическа ситуация 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЯДРА: ВЪЗПРИЕМАНЕ (1) 

Разпознава муз. произведение от посочени две познати произведения и го свързва правилно със заглавието му. 

Разпознава визуално музикалните инструменти пиано и цигулка. 

Разпознава по тембъра (звучността) цигулката и кавала в солово изпълнение. 

Характеризира звученето на музика, като използва едно-две определения. 



 
 

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ (2) 

възпроизвежда мелодия според индивидуалните си възможности. 

Свири подражателно на детски ударни музикални инструменти равни тонови трайности. 

МУЗИКА И ИГРА (3) 

Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, в редица и по двойки. 

Отразява двигателно, според възможностите си, темпови промени на музика. 

 

ЕЛЕМЕНТИ НА МУЗИКАЛНАТА ИЗРАЗНОСТ (4) 

Разграничава високи и ниски тонове на основата на съпоставяне. 

Различава бързо-бавно в музика при съпоставяне. 

 

 

Месец  Образователн

о ядро  
Тема Очаквани резултати Забележка 

IX – 1 
Възпроизвеждан

е (2) 

Създаване на емоционална атмосфера и 

желание у децата по време на празника за 

откриване на учебната година. 

Разучаване на песента „Есен” от Христо 

Недялков. 

Възпроизвежда 

мелодия  
 

IX – 1 



 
 

IX – 2 

Диагностика Проследяване на постиженията на децата.   

IX – 2 

   X – 3 

Възприемане (1) 

По-активно участие на децата при 

запознаване със съдържанието на нова 

песен – „Катеричка” от Йордан Колев. 

 

Разпознава музикално 

проузведение. 

Движи се в кръг  

 

    X – 3 

X – 4 

 
(2),(3) 

Музикално-дидактична игра „Пейте като 

мен” за развиване на мело- дичен слух. 

Затвърдяване на уменията да 

изпълняват заучените движения, в съ- 

ответствие с характера на музиката 

към музикалната „Игра с кукли”. 

Възпроизвежда мелодия според 

индивидуалните си 

възможности.Изпълнява заучени 

движения в кръг 

 

X – 4 

Месец  Образователн

о ядро  
Тема Очаквани резултати Забележка 

X – 5 

(4), (2) 

Музикално-дидактична игра „Тихо-силно” – 

изграждане на умения у децата да 

определят динамичните нюанси при 

съпровод с детски музикални 

инструменти. 

Правилно певческо дишане при 

изпълнение на заучени 

Разграничава високи и ниски 

тонове. Възпроизвежда мелодия 
 

X – 5 

X – 6 
(1), (2) 

Изграждане на представи за пиано и 

акордеон; слухово и визуално 

разпознаване 

Разпознава слухово и визуално 

пиано 
 

X – 6 



 
 

XI – 7 

(1), (4) 

Нова песен „Едно картофче” от Кирил 

Цибулка; запознаване със съ- държанието 

и характера й. Изграждане на представи 

за двувременен метрум „Марш”; 

музикално-дидактична игра „Пляскай 

като мен”. 

Характеризира звучене  

на музика.Различава бързо бавно при 

съпоставяне 

 

XI – 7 

XI – 8 

(2), (4) 

Овладяване на хорово-певчески умения-

правилна стойка, пеене с ес- тествен 

глас; „Катеричка” от Йордан Колев, 

„Есен” от Хр. Недялков. Приучване на 

децата към ритмично бягане в кръг и 

изпълнение на движения, 

съответстващи на промяната и 

характера на музиката към музикалната 

„Игра с дрънкалки”. 

Възпроизвежда мелодия  

според индивидуалните си  

възможности.Разграничава високи и ниски 

тонове 

 

XI – 8 

XI – 9 

(2),(3) 

Разучаване на музикалната игра „Хайде да 

играем”. 

Изграждане на умения да определят 

словесно и точно да възпроиз- веждат 

темпото при изпълнение на заучени 

песни. 

Възпроизвежда движение според 

музиката. 

Изпълнява мелодия в  

темпо 

 

XI – 9 

 

XI – 10 (2), (3) 

Развиване на ладов усет, чрез изграждане 

на умения за по-точно ин- тониране при 

промяна на тоналността. 

Затвърдяване на разучени движения към 

музикалната игра „Хайде да играем”. 

Възпроизвежда мелодия с 

точно 

интониране.Отразява 

двигателно темпови 

промени 

 

XI – 10 

XII – 11 (2),(3)  



 
 

XII – 11 
Развиване на усет за определяне на високо 

и ниско звучене; музикал- но-дидактична 

игра „Птици и птиченца”. 

Разучаване на песента „Снежинки” от 

Христо Недялков. 

Разграничава високи и ниски 

тонове 

XII – 12 

 
(3),(4) 

Изграждане на умения за пресъздаване, 

чрез движения, на „танцува- щи 

снежинки”. Изграждане на умения за 

спазване на силата и бързи- ната на 

музиката при съпровод с детски 

музикални инструменти. 

На фона на музика изпълнява 

движение по двойки 
 

XII – 12 

 
XII – 13 

              

             (2) 

Разучаване на коледни песни. 

Стимулиране на емоциите и желанието на 

децата за съпровод на зимни песни с 

детски музикални инструменти. 

Възпроизвежда мелодия,според 

възможностите си. Свири на 

детско музикални инструменти 

равни тонове стойност 
 

XII – 13 

XII – 14 
        

         (2) 

Коледен концерт – стимулиране 

желанието на децата за лична и гру- пова 

изява пред Дядо Коледа. 

Възпроизвежда мелодии според 

възможностите си 
 

XII – 14 

 

I – 15 

            

           (1) 

Запознаване с песента и показ на 

движенията към хоро „Еленчице”. 

Разучаване на песента „На пързалката” от 

Тодор Попов. 

Изпълнява движения в редица с 

музика.Участва сразучаване на 

мелодия 
 

I – 15 

I – 16 
(3),(2) 

По-точно възпроизвеждане на песента 

„На пързалката” от Т. Попов и 

запяването й от цялата група. 

Затвърдяване на хоро „Еленчице”. 

Възпроизвежда мелодия в 

група.Изпълнява движения 

в кръг и редица 

 

I – 16 

I – 17 (2),(4) Затвърдяване на уменията за 

възпроизвеждане на предложен от учи- 

Свири подражателно на детски 

ударни музикални инструменти. 

 



 
 

I – 17 

теля метрум при съпровод на познати 

песни в 2/4 такт. 

Разбиране на характерните особености, 

свързани с метрума при съ- провод на 

песента „Барабанче” от Борис 

Ибришимов. 

Различава бързо и бавно при 

съпоставяне 

I – 18 

(1) 

Запознаване с музикалната пиеса 

„Магаренцето с двуколката” от П. 

Хаджиев; разкриване на музикално-

художествения образ. 

Създаване на интерес и желание у 

децата за изпълнение на българ- ски 

народни песни; „Дойне, Дойне”. 

Разпознава визуално 

пиано.Характеризи звучене на 

музика 

 
I – 18 

 

II – 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – 19 

(2) 

Разучаване на песни за Баба Марта и 

мартеничките. 

Изграждане на умения за определяне 

като завършена и да се опитват да 

импровизират края на незавършена, 

изпята от учителя мелодия. 

Възпроизвежда мелоди според 

индивидуални възможности 
 

II – 19 

II – 20 
(2),(4) 

Изграждане на умения за съчиняване на 

мелодия, като изпяват собственото и на 

другарчето си име. Изграждане на 

умения да отгатват позната песен по 

изсвирена музикална фраза от нея. 

Възпроизвежда мелодия според 

възможностите си.Разпознава 

тембъра на цигулка 

 

II – 20 

 

II – 21 

(1),(4) 
Запознаване с „Песен на изворчето” от 

Александър Райчев. 

Разпознава визуално 

пиано.Разграничава ниски и 

високи тонове 

 



 
 

II – 21 Развиване на усет за звукореда, чрез 

определяне с ръка посоката на 

постепенна мелодия. (позната или 

непозната, по преценка на 
 

III – 22 

          

 

             

         (2) 

Създаване на радостни преживявания и 

удовлетвореност у децата при 

посрещането на Баба Марта. 

Разучаване на песента „Обич” от П. 

Хаджиев. 

Свири подражателно с детски 

музикални инструменти 

 

III – 22 

III – 23 
(3), (1) Затвърдяване на уменията на децата да 

изпълняват подходящи дви- жения, 

съответстващи с характера на 

музиката към танц „Покана”. 

Запознаване с „право” хоро. 

Отразява двигателно темпови 

промени в музиката.Разпзнава 

тембъра на кавала 

 

 

III – 23 

III – 24 

(1), (2) Затвърдяване на слушани музикални 

произведения и определяне на жанра 

(марш, приспивна песен и право хоро); 

музикално-дидактична игра „Музикална 

томбола”. Изграждане на умение за 

започване на добре заучена песен по 

зададен начален тон. 

Разпознава музикално 

произведение и го свързва 

правилно със 

заглавието.Възпроизвежда 

мелодия според индивидуални 

възможности 

 

III – 24 

III – 25 

(2) 

Овладяване на хорово-певчески умения- 

правилна стойка, пеене с естествен 

глас при изпълнение на заучени песни. 

Възпроизвежда мелодия според 

индивидуални възможности 

 

III – 25 

IV – 26 
       (3), (2) Разучаване на музикалната игра „Бели 

пеперудки”. 

 



 
 

IV – 26 Формиране на начални умения да 

импровизират метричен съпровод на 

позната песен, като подбират 

инструментите. 

Изпълнява движение в кръг и по 

двойки.Свири подражателно с 

детски музикални инструменти 

IV – 27 
(2),(1) 

Разучаване на песента „Чук, чук, яйчице”. 

Запознаване с цигулка – външен вид и 

звучност при възприемане на походяща 

инструм. пиеса. 

Възпроизвежда мелодия 

според възможностите 

си.Разпознава визуално и 

темброво цигулка 

 

IV – 27 

IV – 28 

(2) 

Изграждане на умения да възпроизвеждат 

предложен от учителя ме- трум при 

съпровод на мелодия в 3/4 такт. 

Изграждане на умения да импровизират 

мелодия по зададен кратък текст; 

музикално-дидактична игра „Телеграма 

до Баба”. 

Свири на детски музикални 

инструменти при съпровод 

 

IV – 28 

V – 29 

(4),(2) 

Затвърдяване на уменията да 

определят по тембъра мъжки, женски и 

детски певчески гласове; музикално-

дидактична игра „Криеница”. 

Стимулиране активността на децата за 

импровизация на движения при 

изпълнение на песни за пролетния 

празник 

Разграничава високи и ниски 

тонове. Възпроизвежда 

мелодия според 

възможностите си. 

 

V – 29 

 

V – 30 

 

(2) 

Затвърдяване на уменията за 

импровизиране на мелодия по зададен 

кратък текст. 

Затвърдяване на заучени песни; 

упражняване на отделни музикални 

фрази в по-бавно темпо. 

Възпроизвежда мелодия 

според възможностите си. 

 

V – 30 

 

 

 

 

 
  

 



 
 

  
  

 

V – 31 

 

 

 

Проследяване на постиженията на 

децата. 
 

 

V – 32 
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МЕТОДИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА 

1.Наблюдение 

Основният метод за проследяване на постиженията на децата е включеното наблюдение. То е процес от целенасочена наблюдение 

на детското поведение в различни ситуации, в различни режимни моменти, в различни среди, по време на ежедневните занимания 

в продължение на цялата учебна година 

Наблюдението е един от многото начини за събиране на информация относно функционирането на децата като цяло. Най-ефективно 

и информативно е наблюдението на детето в неговата естествена среда, която включва – неговият дом и детска група в които всяко 

дете се развива. Тази среда предоставя на детето широки възможности за ежедневна изява и проява на различните му знания, 

способности, начини на поведение, както и на неговите затруднения. 

Детската градина е „сцената”, на която децата играят и проявяват своите чувства, емоционални реакции, двигателни и езикови 

способности, творческа дейност, отношението към другите деца в групата и по този начин изразяват своите типични черти от 

характера си. 

Наблюдението на детето в естествената му среда има много предимства за него: детето се намира в позната и защитена среда, в 

която е адаптирано и привикнало да се занимава с ежедневни дейности. Чувства се свободно, сигурно и значимо в резултат на което 

може да разкрие  според наблюдаващия, своите силни страни, знания и умения, наред с ограниченията си и затрудненията си. 

Събраната информация от наблюденията служи за основа при тълкуването на резултатите от развитието и извеждането на 

съответните изводи и насоки следващия възрастов период. 

• Цели на наблюдението: 

С помощта на информацията, получена чрез наблюдението детската учителка постига следните цели: 

5. Опознава индивидуално развитие на децата чрез установяване на техните характерни възрастови и индивидуални 

особености: нужди, способности, обноски, ограничения и затруднения. 

6. Планира индивидуална програма за развитие на детето през учебната година, която е насочена към детския потенциал 

и затруднения. 

7. Проследява настъпилите промени при децата през учебната година. 

8. Периодично уведомява родителите за функционирането на детето в детската градина. 

• Видове наблюдения: 



 
 

Детският учител участва в дейността на детето на различни нива – от ниво на не-участник в наблюдението; до пряк участник 

в него. 

• Наблюдение, в което учителя не участва. 

Задачата при този вид наблюдение е учителят само и единствено да наблюдава и проучва автентичността на детето в 

обичайните естествени условия и действия в детската група, без да се включва в разговор с него или да се намесва по 

някакъв начин в ситуацията /играта/ общуването, който би могъл да повлияе върху неговото поведение. 

Силни страни на наблюдението: спомага за деликатно регистриране на спонтанното и автентично поведение на детето и 

взаимодействията му с околната и социална среда, без то да усеща, че е център на наблюдение. 

Слабата страна на наблюдението е субективизма на учителя по време на наблюдението. 

• Наблюдение, в което учителят е участник /включено наблюдение/ 

Задача при този вид наблюдение е учителят – наблюдател да участва в дейностите на детето. Например : даване на 

разяснения; задаване на насочващи въпроси; използване езика на тялото; подготвяне на обстановката за извършване на 

дадена дейност; съучастник в играта на детето; поощряване на другите деца да се сближат с наблюдаваното дете и др. 

Силни страни на наблюдението: помощ от учителя, която може да доведе до по-високи резултати. 

Слаба страна на наблюдението е субективизма на учителя при наблюдение поведението на детето и регистриране на 

резултатите. 

2. Познавателна задача 

Задачите, които са използвани за установяване на резултатите по седемте образователни направления през учебната година са два 

вида: 

• Задачите със структуриран отговор, които се използват за проследяване на възприемането на знанията, тяхното разбиране 

и приложението им. Смята се, че този вид задачи имат по-висока степен на обективност, което от своя страна допринася 

за надеждността на измерването на резултатите от развитието.  

• Задачи със свободен отвор се използват при установяване на изпълнителски умения – пеене, свирене, рисуване, 

моделиране, конструиране – при които се проследява тяхното изпълнение и анализира крайният резултат, който във всички 

случаи ще бъде уникален за всяко дете. 

3. Продукти от дейността на децата.Диагностика 

По време на цялостния престой на детето в детската градина, чрез активното му участие в различни видове дейности, то създава 

различни по характер продукти /фантастични разкази, игри, рисунки, апликации, конструктивни и хартиени модели, пластелинови 



 
 

фигури и форми и др./ Част от тези произведения могат да се съхраняват в хартиен вариант – в портфолиото на детето, други – да 

бъдат документирани чрез видео и снимки и поставени в портфолиото /Приложение 1/ Те имат изключителна стойност при 

проследяване на резултатите от образователния процес, документирайки развитието, креативността и успеваемостта на детето. 

4.Социометрични методи 

Всяка детска група има свой специфичен облик, който е повлиян от взаимоотношенията между децата вътре в групата и от подходите 

на детските учители. 

Социометрията описва и анализира социалните взаимоотношения и структура в групи с помощта на социограма или социоматрица. 



 
 

2.3.3.Тематично разпределение за трета възрастова група  

 

 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

ТРЕТА ГРУПА – 5–6-ГОДИШНИ 

Седмично: 3 педагогически ситуации / Годишно: 96 педагогически ситуации 
 

 
 

Месец 
 

Образователно ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

(1) (2) (3) (4) (5 

     

Септември 

1 

Свързана реч „Кой какво казва?” – 
умения за общуване. 
Обобщени думи 
(плодове и зеленчуци ) 

Разбира и взема участие в 
разговори, свързани с познати 
теми 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение. 
Пресъздаване 
на литературно 
произведение 

„Лястовичките отлитат” 
от Л. Милева – 
възприемане и 
заучаване 
 
 
 
 
 

Възприема кратки произведения 
от худ. литература. Изпълнява 
изразително конкретен худ. текст  
 

 

Пресъздаване на 

литературно 

произведение 

„Лястовичките отлитат” – 

заучаване и рецитиране 

Заучава и изразително изпълнява 

литературно произведение. 

 



 
 

Септември 

2 

 Проследяване на 
постиженията на децата 

  

Септември 

2 

 Проследяване на 
постиженията на децата 

  

Октомври 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Свързана реч „Вечер у дома” – 
разговор по картина  

Участва в разговор по 

картина.Описва обстановката, 

персонажите и възможните 

диалози между тях. 

 Споделя личен опит.  

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 
 

„Закъснели птици” от Л. 
Станчев – възприемане  
 

Описва според основните 
моменти в произведението 
литературни герои 
 

 
 

Възприемане на 

литературно 

произведение 

„Закъснели птици” от Л. 

Станчев – повторно 

възприемане и описание 

на литературните герои 

 Изразява отношението си към 

литературното произведение и 

постъпките на героите в него. 

Разпознава епизод от литературно 

произведение. 

 

 

Октомври 

4 

Свързана реч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Есен” – описание на две 
картини по зададени 
опорни 
въпроси 
 

 Описва съдържанието на две 
картини като ги сравнява по 
зададени опори (сезон, място на 
действие, персонажи, време, и 
др.). 

Използва ясен и правилен език  

 

 



 
 

Пресъздаване на 

литературно 

произведение 

„Закъснели птици” – 

преразказ 

Преразказва епизод от 
литературно произведение по 
зададени опори и въпроси. 

 Използва подходяща 

интонационна изразителност при 

разказване. 

 

Възприемане на 

литературно 

произведение 

„Листата” от Елин Пелин 

(за слушане) 

Графично упражнение 

(оцветяване на 

изображения) 

• Активно възприема литературно 

произведение. 

• Разбира значението на думи и 

изрази от текста. 

• Отговаря на въпроси по 

съдържанието 

• Назовава героите и изразява 

отношението си към тях. 

• Оцветява изображения без да 

излиза от контура 

 

Октомври 

5 

Речник 

Граматически правилна 

реч  

„Кой какво прави?” – 
думи – действия. Прости 
разширени изречения по 
нагледна основа.  
Дума и изречение 

Активно използва и обогатява 
своя базов речник – глаголи. 

• Съставя прости разширени 

изречения по нагледна основа. 

• Различава дума от изречение. 

• Отделя дума и изречение от 

потока на речта. 

 

Октомври 

5 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение. 
Пресъздаване 
на литературно 
произведение 

„Малкият пешеходец” от 
Анг. Жекова – 
възприемане и 
заучаване 
 

Възприема кратки произведения 
от худ. литература. Изпълнява 
изразително конкретен худ. Текст 
 

 

Пресъздаване на 

литературно 

произведение 

„Малкият пешеходец” – 

заучаване и рецитиране 

 Заучава и изразително изпълнява 

литературно произведение. 

 



 
 

Октомври 

6 

Речник 

Граматически 

правилна реч 

Звукова култура 

Думи –действия 

Прости разширени 

изречения в сегашно, 

минало и бъдеще време. 

Графично упражнение 

(линии по пунктир) 

• Активно използва и обогатява 

своя базов речник – глаголи. 

•Съставя изречения по картинки в 

сегашно, минало и бъдеще време. 

• Контролира координацията на 

ръката и 

окото, за да развие фината си 

моторика. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 

„Знаменитият валеж в 
Пиомбино” от Джани 
Родари –възприемане 

Изразява отношението си към 
литературно произведение 

 

Пресъздаване 
на литературно 
произведение 

„Знаменитият валеж в 
Пиомбино” – преразказ 

Пресъздава познат худ. текст  

Ноември 

7 

Свързана реч 

Граматически правилна 

реч 

„Облачета в небето” – 
описание по картина  

Време на глагола 
 

Описва картина 

Съставя изречения в сегашно, 

минало и бъдеще време. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение. 
Пресъздаване 
на литературно 
произведение 
 

Активизиране на думи по 
темата „Символите на 
България”„Родино мила„ 
от Г.Веселинов – 
възприемане и заучаване 
 

• Разпознава и назовава някои от 

символите на България. 

• Назовава държавата, града и 

улицата, на която живее. 

• Активно възприема и заучава 

литературно произведение. 

 

 

Възприемане на 

литературно 

произведение 

 

„Обущарят и джуджетата” 

(за слушане) 

Активно възприема текста и 
илюстрацията на литературно 
произведение. 

• Проследява развитието на 

сюжета по илюстрацията. 

• Изразява отношението си към 

литературното произведение и 

 



 
 

към постъпките на героите в него. 

Ноември 

8 

Речник 

Граматически правилна 

реч 

Звукова култура 

„Кой какво прави?” – 

думи – действия. Прости 

разширени изречения  

Фонемен анализ на думи 

• Назовава глаголи. 

• Съставя прости разширени 

изречения по нагледна основа.  

• Определя броя на думите в 

изречението (моделира графично 

и с жетони). 

• Интонира звуковете в думата и 

определя техния брой – риба, 

торта, лодка, шал, лале, 

(моделира с жетони). 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение. 
Пресъздаване 
на литературно 
произведение 
 

„Приятели” от Анг. 
Жекова – възприемане и 
заучаване 
 

Възприема кратки произведения 
от худ. литература. Изпълнява 
изразително конкретен худ. Текст 
 

 

Пресъздаване на 

литературно 

произведение 

„Приятели” – заучаване и 

рецитиране 

• Заучава и изразително 

изпълнява литературно 

произведение. 

 

Ноември 

9 

Свързана реч „Двете желания на 
Жабока” – описание по 
картинки 

„Имало едно време 

дългокрак жабок” от Л. 

Милева 

 Участва активно в разговор по 
нагледна и словесна основа. 

• Съставя описание по картинки и 

опорни въпроси. 

• Споделя свои желания и мечти. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение.  
 

„Човече” от Л. Милева – 
възприемане  
 

Активно възприема текста и 
илюстрацията на литературно 
произведение. 

• Отговаря на въпроси по текста. 

 Възпроизвежда действията на 

 



 
 

героя. 

 

Пресъздаване на 

литературно 

произведение 

„Човече” от Л. Милева – 

заучаване на диалога по 

роли 

• Заучава и изразително 

изпълнява литературно 

произведение. 

• Влиза в роля при пресъздаване 

на диалога. 

 

Ноември 

10 

Граматически правилна 

реч 

Звукова култура 

Единствено и 
множествено число на 
съществителните 
имена и глаголите 

Графично упражнение 

(дорисуване по пунктир) 

• Образува множествено число на 

думите и обратно. 

• Съставя въпросителни и прости 

разширени изречения по нагледна 

основа. 

• Контролира координацията на 

ръката и окото , за да развие 

фината си моторика. 

 

Свързана реч 

Граматически правилна 

реч 

 

Представяне на магазин 
за домашни любимци 
Описание на домашен 
любимец 

 Активизиране на 

определения 

 

 Участва в разговор по картина. 

• Описва подробно обект, като 

използва нагледно средство, 

собствени наблюдения и 

представи. 

• Описва домашен любимец по 

зададени опори (външни белези и 

поведение, отношение). 

• Съгласува по род и число 

прилагателни и съществителни.  

 

 

Възприемане на 

литературно 

произведение 

„Котето” и „Кученцето” от 

Д. Габе – възприемане 

 Разбира и взема участие в 
разговори, свързани с познати 
теми. 

• Изразява отношението си към 

литературното произведение и 



 
 

неговите герои. 

• Споделя собствен опит. 

XII     

Декември 

11 

Свързана реч 

Звукова култура 

Описание по картина и 
текста на стих. „Зимна 
гради 
на” от И. Павлов 

Фонемен анализ на думи 

• Участва в разговор по нагледна и 

словесна основа. 

• Съставя сравнително описание 

по картина и опорни въпроси. 

 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение. 
 
  

„Срещу Нова година” от 
Р. Босилек – 
възприемане  
 

 Активно възприема текста и 
илюстрацията на литературно 
произведение. 

• Разбира съдържанието и 

проследява сюжета по 

илюстрацията. 

• Назовава героите и изразява 

отношение към техните постъпки. 

• Заучава отделни части от 

литературно произведение. 

 

 

Свързана реч 

Звукова култура 

„Срещу Нова година” – 

заучаване на диалога по 

роли  

 Заучава текста по роли. 

• Упражнява вербални и 

невербални изразни средства. 

 

Декември 

12 

Свързана реч 

Звукова култура 

 

 „Зима в града” и „На 

пързалката”  описание 

на картини 

Фонемен анализ на думи 

 

 

 Участва в разговор по 
съдържанието на картина. 

• Съставя описание на картина по 

избор и опорни въпроси. 

• Използва базов речник и опорни 

въпроси. 

• Интонира звуковете в думата и 

определя техния брой (моделира с 

жетони). 

 



 
 

 

Възприемане на 

литературно 

произведение 

Свързана реч 

„Страшна история” от 

Рина Зельова и С. 

Иванов (за слушане)  

Изразява отношение към 
литературното произведение и 
към постъпките на героите в него. 

• Участва в разговор , свързан с 

позната тема ( „Чисто и 

безопасно”). 

 

Пресъздаване 
на литературно 
произведение 

„Срещу Нова година” – 
драматизация 

Пресъздава изразително 
конкретен худ. текст 

 

Декември 

13 

Звукова култура 

Свързана реч 

„Писмо до Дядо Коледа”  

 Графично упражнение 

(дорисуване на 

изображения по пунктир) 
 

Участва в разговор за Коледния 
празник. 

• Опознава епистоларното 

изкуство, като вид неговорна 

комуникация. 

• Участва в съставяне на писмо до 

Дядо Коледа, като изказва 

желания. 

• Развива графични умения. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение. 
Пресъздаване 
на литературно 
произведение 
 

„Дядо Коледа” от Ат. 
Цветков – възприемане и 
заучаване 
 

Възприема кратки произведения 
от худ. литература. Изпълнява 
изразително конкретен худ. Текст 
 

 

Пресъздаване на 

литературно 

произведение 

„Дядо Коледа” от Атанас 

Цветков – заучаване и 

рецитиране 

• Заучава и изразително 

изпълнява литературно 

произведение. 

     

Декември 

14 

Свързана реч „Скъп гост” – описание по 
картина 

 Участва в разговор по 
съдържанието на картина. 

• Съставя описание по картина и 

 



 
 

опорни въпроси. 

• Упражнява правилно изговаряне 

на възклицателни изречения. 

Възприемане на 
литературно 
произведение. 
Пресъздаване 
на литературно 
произведение 
 

„Иде Новата година” от 
Анг. Жекова – 
възприемане и заучаване 
 

• Активно възприема литературно 

произведение. 

• Разбира думи и изрази от текста. 

• Отговоря на въпроси по 

съдържанието. 

• Заучава според възможностите 

си части от литературно 

произведение 

 

 

Пресъздаване на 

литературно 

произведение 

Празничен рецитал от 

литературни 

произведения със зимна, 

коледна и новогодишна 

тематика 

 Участва в рецитал, като 

изпълнява изразително заучени 

литературни произведения. 

 

Януари 

15 

Речник  

Пресъздаване на 

литературно 

произведение 

„На театър” – 

активизиране на думи, 

свързани с театралното 

изкуство 

Импровизации с кукли 

Използва в речта си названия, 

свързани с театралното изкуство 

(театър, представление,актьори, 

публика, сцена, декори, параван, 

кукловоди др.). 

 

Възприемане на 

литературно 

произведение 

Граматически правилна 

реч 

 Свързана реч 

 

Изречения с предлози 
Описание по картина и 
текста на стих„Писъмце 
по снега” –  Веса 
Паспалеева 
 

 Възприема литературно 
произведение. 

• Използва правилно предлози при 

съставяне на изречения. 

• Участва в разговор по картина. 

• Съставя описание на картина 

като използва текста на 

литературно произведение, базов 

речник (съществителни, 

 



 
 

прилагателни, глаголи, свързващи 

думи) и опорни въпроси. 

 

Пресъздаване на 

литературно 

произведение 

„Писъмце по снега” – 

заучаване и рецитиране 

Активно възприема литературно 
произведение. 

• Участва в разговор по 

съдържанието. 

• Разбира значението на думи и 

изрази от текста. 

• Заучава и изразително 

изпълнява литературно 

произведение. 

 

Януари 

16 

Свързана реч 

Звукова култура 

„Снежни игри” – 

описание на картина 

Фонемен анализ на думи 

• Участва в разговор по 

съдържанието на картина. 

• Съставя описание по картина и 

опорни въпроси. 

• Интонира звуковете в думата и 

определя техния брой  заек, зар, 

слон, ски (моделира с жетони). 

 

Свързана реч 

Граматически правилна 

реч 

Прости разширени и 
въпросителни 
изречения„Аз съм учтив” 
– диалог 

• Съставя прости разширени и 

въпросителни изречения по 

нагледна основа. 

• Участва в разговор по картина. 

• Използва етикетни речеви фрази 

в различни ситуации. 

• Влиза в роля като участник в 

конкретна речева ситуация. 

 

Възприемане на 
литературно 
произведение 

„Златна Мара и Арап 
Мара”, бълг. нар. 
приказка –  
възприемане 

• Активно възприема текста и 

илюстрацията на литературно 

произведение. 

• Разбира значението на думи и 

 



 
 

изрази от текста. 

• Участва в разговор по 

съдържанието. 

• Изразява отношението си към 

литературното произведение и 

към постъпките на героите. 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 

ТРЕТА ГРУПА – 5–6-ГОДИШНИ 

Седмично: 2 педагогически ситуации / Годишно: 64 педагогически ситуации 
 

месец  

седмица 

 

Образователно ядро 

Тема Очаквани резултати 

знания, умения, отношения 

 
 

     

Септември 

1 

Количествени 

отношения 

Систематизация на обекти по 

вид 

• Групира обекти по вид. 

• Отделя обект непринадлежащ към 

дадена група 

 

Септември 

1 

Количествени 

отношения 

Сериация на обекти • Довършва дадена сериационна 

редица по определен признак. 

 

 

Септември 

2 

Проследяване на 

постиженията на 

децата. 

   

Септември 

2 

 Проследяване на 

постиженията на децата. 

  

МЕСЕЦ     



 
 

ОКТОМВРИ 

Октомври 

3 

Пространствени 

отношения  

Установяване на 

пространствени отношения 

• Определя пространственото 

разположение на обекти спрямо 

себе си, като използва – горе, долу, 

пред, зад, до. 

• Установява пространствени 

отношения между два обекта в 

изобразена ситуация. 

 

Октомври 

3 

Количествени 

отношения 

Сериация на обекти по два 

признака 

• Открива принципи на зависимост в 

дадена сериационна поредица и я 

продължава. 

 

Октомври 

4 

Количествени 

отношения 

Числото 1 и неговата цифра • Има конкретна представа за 

числовата характеристика на 

числото 1. 

• Разпознава и назовава цифрата на 

числото 1. 

• Съотнася количество от един 

обект към цифрата на числото. 

 

Октомври 

4 

Количествени 

отношения 

Числото 2 и неговата цифра • Образува групи от два обекта чрез 

броене. 

• Разпознава и назовава цифрата на 

числото 2. 

• Разпознава и назовава цифрите на 

числата 1 и 2 в скрита картина. 

• Брои до 2. 

 

Октомври 

5 

Равнинни фигури  Кръг и кръгла форма • Разпознава и назовава кръг и 

кръгла форма. 

• Свързва обекти по форма  с 

 



 
 

познати геометрични фигури. 

•Моделира геометричната фигура 

кръг по образец. 

Октомври 

5 

Равнинни фигури Квадрат • Разпознава и назовава 

геометричната фигура квадрат.  

• Свързва обекти по форма  с 

познати геометрични фигури. 

• Моделира геометричната фигура 

по образец. 

• Практически сравнява кръг и 

квадрат чрез налагане. 

 

Октомври 

6 

Количествени 

отношения 

Числото 3 и неговата цифра • Разпознава и назовава цифрата на 

числото 3. 

• Образува предметни групи от 3 

предмета. 

• Разбира количественото и редно 

значение на числата до 3. 

• Съотнася количества към цифрите 

на числата 1, 2, 3. 

• Брои до 3. 

 

Октомври 

6 

Количествени 

отношения 

Количествено равенство и 

неравенство 

• Установява количествено 

равенство, неравенство в две групи 

от предмети. 

• Използва поравно, повече и по

малко. 

• Групира обекти според броя им и 

ги свързва с подходящата цифра. 

 

МЕСЕЦ     



 
 

НОЕМВРИ 

Ноември 

7 

Количествени 

отношения 

Числото 4 и неговата цифра • Разпознава и назовава цифрата на 

числото 4. 

• Образува предметни групи от 4 

предмета. 

• Разбира количественото и редно 

значение на числата до 4. 

• Моделира количества по цифрова 

характеристика. 

• Разбира, че всяко следващо число 

е поголямо от предишното с 1. 

• Брои до 4 в прав и обратен ред.  

 

Ноември 

7 

Количествени 

отношения 

Числото 5 и неговата цифра • Разпознава и назовава цифрата на 

числото 5. 

• Образува предметни групи от 5 

предмета. 

• Разбира количественото и редно 

значение на числата до 5 и познава 

цифрите. 

• Разбира, че всяко следващо число 

е поголямо от предишното с 1. 

• Брои до 5 в прав и обратен ред. 

 

Ноември 

8 

Равнинни фигури Триъгълник • Разпознава и назовава 

геометричната фигура триъгълник. 

• Дава примери за предмети, които 

имат формата на триъгълник. 

• Разпознава страна и връх на 

геометричните фигури. 

 



 
 

Ноември 

8 

Равнинни фигури Геометричните фигури • Продължава алгоритмична 

поредица от познати геометрични 

фигури като открива принципа на 

редуване на обектите по зададено 

начало. 

• Открива познати геометрични 

фигури в изобразена ситуация. 

• Практически сравнява кръг, 

триъгълник и квадрат чрез 

налагане. 

 

Ноември 

9 

Количествени 

отношения 

Числата от 1 до 5 • Разпознава и назовава цифрите на 

числата до 5. 

• Открива и назовава признак за 

групиране. 

• Открива закономерност и 

липсващи елементи в поредица. 

 

Ноември 

9 

Количествени 

отношения 

Броене до 5 • Групира две множества в 

зависимост от броя на обектите в 

тях. 

• Определя броя на обекти и ги 

свързва със съответната цифра на 

числото. 

• Моделира количества по словесно 

зададена задача. 

• Сравнява две предметни групи, 

като използва повече, помалко, 

поравно. 

 

Ноември 

10 

Измерване  Дължина на обектите • Назовава и показва дължина на 

предметите,като използва дълъг, 

 



 
 

къс, подълъг, покъс. 

• Измерва практически дължината 

на обекти с условна мярка 

(лентичка, пръчица и др.) 

• Разбира резултата от измерването 

и го определя с числата до 5. 

• Измерва дължина на изобразени 

обекти, чрез броене на мерни 

единици 

Ноември 

10 

Количествени 

отношения 

Пространствени 

отношения 

Сравняване на предметни 

групи  

Влявовдясно 

• Установява количествено 

равенство и неравенство в две 

предметни групи. 

• Осъзнава, че броят на предметите 

не зависи от тяхното разположение 

и големина. 

• Назовава части на тялото си като 

определя ляво и дясно. 

• Движи се в определена посока по 

зададена гласова команда (игрови 

ситуации). 

 

МЕСЕЦ 

ДЕКЕМВРИ 

    

Декември 

11 

 Измерване Височина на обектите • Измерва изобразени обекти по 

височина  чрез броене на мерни 

единици. 

• Назовава и показва височина на 

предметите, като използва повисок, 

понисък, равни по височина. 

• Подрежда обекти по височина във 

 



 
 

възходящ и низходящ ред.  

• Измерва практически дължината 

на обекти с условна мярка 

(лентичка, пръчица и др.). 

• Разбира резултата от измерването 

и го определя с числата до 5. 

Декември 

11 

Количествени 

отношения 

Моделиране на количествени 

отношения 

• Установява количествено 

равенство, неравенство в две групи 

от предмети 

• Използва поравно, повече и по

малко 

• Практически добавя обект към 

група за превръщане на 

количествено неравенство в 

равенство. 

• Моделира количествени 

отношения с цифрите на числата до 

5. 

 

Декември 

12 

Времеви отношения  Годишни сезони • Ориентира се в 

последователността на сезоните и 

основните им характеристики. 

• Открива причинно следствени 

връзки и зависимости. 

 

Декември 

12 

Количествени 

отношения 

Числото 6 • Има конкретна представа за числото 

6. 

• Брои до 6 в прав ред. 

• Образува предметни групи от 6 

предмета. 

• Разбира количественото и редно 

 



 
 

значение на числата до 6. 

• Разбира, че всяко следващо число 

е поголямо от предходното с 1. 

• Установява количествено 

равенство и неравенство. 

Декември 

13 

Количествени 

отношения 

Числата от 1 до 6 • Брои до 6.  

• Сравнява количества. 

• Означава количества с тяхната 

числова характеристика чрез 

записване с точки. 

• Разбира, че всяко следващо число 

е поголямо от предходното с 1. 

• Разбира количественото и редно 

значение на числата до 6. 

 

Декември 

13 

Количествени 

отношения 

Систематизация на обекти  • Съотнася количества към тяхната 

цифрова характеристика. 

• Групира обекти по два признака. 

• Брои до 6. 

• Сравнява предметни групи. 

 

Декември 

14 

Времеви отношения Дневен режим • Разпознава и назовава частите на 

денонощието – сутрин, обед, вечер, 

нощ. 

• Ориентира се в 

последователността на частите на 

денонощието. 

• Ориентира се в 

последователността на събитията 

във времето – използва преди, 

след,  порано, покъсно. 

 



 
 

Декември 

14 

Пространствени 

отношения 

Моделиране на 

пространствени отношения  

• Ориентира се в дву  и тримерното 

пространство и правилно използва 

термини за посоки, направления и 

местоположения.  

• Моделира пространствени 

отношения между повече от два 

обекта, на всеки спрямо всеки. 

• Определя пространствени посоки. 

• Назовава части на собственото си 

тяло като определя ляво, дясно. 

 

МЕСЕЦ 

ЯНУАРИ 

    

Януари 

15 

 Кръг, триъгълник, квадрат • Открива геометрични фигури в 

композиция в двумерното 

пространство. 

• Разпознава и назовава връх и 

страна на геометричните фигури. 

• Създава композиция от 

геометрични фигури по собствен 

избор. 

 

Януари 

15 

Количествени 

отношения 

Сериация на обекти • Открива алгоритъм на редуване на 

елементи в редица и я довършва. 

• Открива липсващ елемент в 

редица от обекти и го добавя, 

спазвайки зададения алгоритъм. 

• Редува обекти в редица по 

самостоятелно избран принцип. 

 

Януари Количествени Редицата на числата до 6 • Брои до 6.  



 
 

16 отношения • Подреждане редицата на числата 

до 6. 

• Осъзнава, че числото от ляво е по

малко с 1, а от дясно – поголямо с 

1. 

• Определя броя на обекти в група и 

отбелязва резултата от броенето 

със символ. 

• Познава количественото и редно 

значение на числата до 6. 

Януари 

16 

Количествени 

отношения 

Количествено съпоставяне 

на обекти 

• Количествено сравнява обекти в 

две групи чрез съпоставяне.  

• Използва изразите поравно, 

повече, помалко. 

• Проявява наблюдателност при 

откриване на разлики в две сходни 

изображения. 

 

Януари 

17 

Количествени 

отношения 1 

Числата до 6 • Брои до 6. 

• Разпознава някои банкноти и 

монети.  

• Съотнася изображения на 

банкноти и монети към цени на 

продукти. 

• Проследява  ходове за достигане 

до  обект в изобразена ситуация. 

 

Януари 

17 

Количествени 

отношения  

Редицата на числата  • Познава количественото и редно 

значение на числата до 6. 

• Открива обект според мястото му 

в редица. 

 



 
 

• Подрежда редицата на числата до 

6. 

• Осъзнава, че числото от ляво е по 

малко с 1, а от дясно – поголямо с 

1. 

• Определя броя на обекти в група и 

отбелязва резултата от броенето 

със символ. 

Януари 

18 

 Времеви отношения Дневен режим  

Вчера, днес и утре – 

редуване на три денонощия 

• Разпознава и назовава частите на 

денонощието – сутрин, обед, вечер, 

нощ. 

• Ориентира се в 

последователността на събитията 

във времето като използва преди, 

след, порано, покъсно. 

• Разбира редуване на три 

денонощия – вчера, днес и утре. 

 

Януари 

18 

Равнинни фигури Моделиране на геометрични 

фигури 

• Моделира геометрични фигури с 

пръчици, лентичка и т.н. 

• Практически моделира обекти от 

геометрични фигури. 

• Комбинира познати геометрични 

фигури в композиция по образец 

или по собствен замисъл. 

 

МЕСЕЦ 

ФЕВРУАРИ 

    

Февруари 

19 

Количествени 

отношения 

Систематизация на обекти  • Открива алгоритъм на редуване на 

елементи в редица и я довършва. 

 



 
 

• Образува групи от обекти по два 

признака. 

• Определя броя на обекти до 5 и ги 

свързва със съответната цифра на 

числото. 

Февруари 

19 

Количествени 

отношения 

 Количествено равенство и 

неравенство 

• Установява количествено 

равенство, неравенство в  групи от 

предмети. 

• Използва поравно, повече и по

малко. 

• Брои до 6. 

• Подрежда редицата на числата до 

5. 

• Довършва симетрично 

изображение. 

 

Февруари 

20 

Количествени 

отношения 

Числото 7 • Има конкретна представа за числото 

7. 

• Брои до 7 в прав ред. 

• Образува предметни групи от 7 

предмета. 

• Разбира количественото и редно 

значение на числата до 7. 

• Моделира количество по образец 

и словесно указание в равнина. 

• Разбира, че всяко следващо число 

е поголямо от предходното с 1. 

• Установява количествено 

равенство и неравенство. 

 

Февруари Равнинни фигури   Правоъгълник • Разпознава и назовава  



 
 

20 геометричната фигура 

правоъгълник. 

• Определя връх и страна на 

геометричната фигура. 

• Практически сравнява 

правоъгълник с квадрат чрез 

налагане и открива прилики и 

разлики. 

 • Свързва обекти по форма с 

познати геометрични фигури. 

• Открива правоъгълник сред други 

геометрични фигури,проследява 

ходове за достигане на обект в 

равнина. 

Февруари 

21 

Количествени 

отношения 

Числова редица • Определя броя на обекти и свързва 

със съответната цифра на числото 

до 5. 

• Определя мястото на всяко число 

в редицата на числата до 5.  

• Сравнява предметни 

групи,установява количествено 

равенство и неравенство използва 

изразите повече, помалко, поравно. 

 

Февруари 

21 

Количествени 

отношения 

Броене  • Брои до 7 в прав ред. 

• Образува предметни групи от 7 

предмета. 

• Разбира количественото и редно 

значение на числата до 7. 

• Моделира количество по словесно 

 



 
 

указание в практическа ситуация. 

• Разбира, че всяко следващо число 

е поголямо от предходното с 1. 

• Установява количествено 

равенство и неравенство. 

МЕСЕЦ МАРТ     

Март 

22 

Равнинни фигури Геометрични фигури • Открива геометрични фигури в 

композиция.  

• Установява независимостта на 

геометричната фигура от нейните 

несъществени признаци. 

 

Март 

22 

Равнинни фигури Систематизация на геом. 

фигури  

• Групира геометрични фигури по 

два признака. 

• Установява независимостта на 

геометричната фигура от нейните 

несъществени признаци. 

• Открива принадлежност и 

непринадлежност по даден признак на 

групиране. 

 

Март 

23 

Количествени 

отношения 

Числото 8 • Има конкретна представа за числото 

8. 

• Брои до 8 в прав ред. 

• Образува предметни групи от 8 

предмета. 

• Разбира количественото и редно 

значение на числата до 8. 

• Моделира количество по словесно 

указание в равнина. 

 



 
 

• Разбира, че всяко следващо число 

е поголямо от предходното с 1. 

Март 

23 

Равнинни фигури 

Пространствени 

отношения 

Прилики и разлики • Открива познати геометрични 

фигури в композиция. 

• Появява наблюдателност при 

откриване на прилики и разлики.  

• Определя мястото на предмет като 

използва вътре, вън. 

• Моделира пространствени 

отношения по указание. 

 

Март 

24 

Пространствени 

отношения 

Определяне на посоки • Установява пространствени 

отношения наляво, надясно в 

изобразена ситуация. 

• Ориентира се в мрежа от квадрати 

по зададени указания за посока. 

• Движи се в определена посока по 

зададени словесни указания. 

 

Март 

24 

Количествени 

отношения 

Количествено сравняване на 

две предметни групи 

• Групира обекти по брой. 

• Измисля нови признаци за 

групиране. 

• Сравнява количествено предметни 

групи чрез броене като използва 

изразите повече, помалко, поравно. 

 

Март 

25 

Количествени 

отношения 

Числова редица до 5 • Определя броя на обекти и свързва 

със съответната цифра на числото 

до 5. 

• Определя мястото на всяко число 

в редицата на числата до 5.  

 



 
 

• Сравнява предметни групи, 

установява количествено равенство 

и неравенство. 

Март 

25 

Измерване Широчина на обектите • Назовава и показва широчина на 

предметите,като използва по

широко, потясно.  

• Подрежда обекти по широчина във 

възходящ и низходящ ред.  

• Измерва практически широчина на 

обекти с условна мярка (педя, 

крачка). 

• Разбира резултата от измерването 

и го определя с числата до 5. 

 

МЕСЕЦ 

АПРИЛ 

    

Април 

26 

Количествени 

отношения 

Броене до 8 • Има конкретна представа за 

числата до 8. 

• Брои до 8 в прав ред. 

• Образува предметни групи до 8 

предмета. 

• Разбира количественото и редно 

значение на числата до 8. 

• Определя мястото на обект чрез 

поредно броене от ляво на дясно и 

обратно. 

 

Април 

26 

 Измерване Височина и дължина на 

обектите 

• Сравнява и подрежда обекти по 

височина в изобразена ситуация. 

• Сравнява обекти по дължина като 

 



 
 

използва къс, подълъг, найдълъг. 

• Подрежда предмети (до 5) по 

височина и по дължина във 

възходящ и низходящ ред 

практически ситуации. 

Април 

27 

Количествени 

отношения 

Числото   9  • Има конкретна представа за числото 

9. 

• Брои до 9 в прав ред. 

• Образува предметни групи от 9 

предмета. 

• Разбира количественото и редно 

значение на числата до 9. 

• Разбира, че всяко следващо число 

е поголямо от предходното с 1. 

 

Април 

27 

Количествени 

отношения 

Еднаквиразлични • Разбира понятието чифт като 

единица за броене. 

• Проявява наблюдателност при 

откриване на  разлики в две 

привидно еднакви изображения. 

• Открива чифт обекти в 

заобикалящата среда. 

 

Април 

28 

Количествени 

отношения 

Числото 10 • Има конкретна представа за 

числото 10. 

• Брои до 10 в прав ред. 

• Моделира количества по словесно 

указание. 

• Образува предметни групи от 10 

предмета. 

• Разбира, че всяко следващо число 

 



 
 

е поголямо от предходното с 1. 

Април 

28 

Количествени 

отношения 

Цяло и част от цяло • Проявява наблюдателност за 

откриване на липсваща част от 

изображение. 

• Брои до 10. 

• Открива мястото на число в 

числовата редица до 5. 

 

МЕСЕЦ МАЙ     

Май 

29 

Времеви отношения Календар  Разбира информацията която 

съдържа календара. 

• Работи с природен календар. 

 

Май 

29 

Количествени 

отношения 

Количествено съпоставяне 

на обекти 

Брои до 10. 

• Установява количествено 

равенство, неравенство чрез 

съпоставяне на обектите в две 

предметни групи. 

• Използва поравно, повече и по

малко. 

 

Май 

30 

Равнинни фигури  Геометрични фигури •  Свързва по форма обекти от 

заобикалящата среда с геометрични 

фигури. 

• Моделира геометрични фигури с 

пръчици, лентичка.  

• Комбинира познати геометрични 

фигури в композиция по собствен 

замисъл. 

 

Май Равнинни фигури Алгоритмични поредици от • Систематизира геометрични  



 
 

30 Пространствени 

отношения 

геом. фигури фигури по цвят, форма и големина. 

• Установява независимостта на 

геометричната фигура от 

несъществените признаци. 

• Ориентиране в двумерното 

пространство по план. 

• Открива алгоритъма за редуване 

на обекти и продължава 

алгоритмични поредици от 

геометрични фигури. 

Май 

31 

 Проследяване на 

постиженията на децата. 

  

Май 

32 

 Проследяване на 

постиженията на децата. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

ТРЕТА ГРУПА – 5–6-ГОДИШНИ 

Седмично: 2 педагогически ситуации / Годишно: 64 педагогически ситуации 

 

 

 
 
 
 

месец  

седмица 

Образователно ядро Тема Очаквани резултати 

знания, умения, отношения 

Забележка 

     

Септември 

1 

Изобразителни 

материали и техники 

Изобразително 

творчество 

Лятото отмина – сюжетна 

рисунка въз основа на лични 

представи и преживявания.  

• Създава сюжетна рисунка въз 

основа на лични представи и 

преживявания от изминалото лято.  

• Използва усвоени знания, 

технически умения и навици за 

работа с изобразителни материали 

за рисуване. 

• Изява на индивидуалните 

възможности и предпочитания. 

 

Септември 

1 

Изобразителни 

материали и техники 

Вкусни плодове и зеленчуци 

– моделиране с едноцветен 

пластичен материал. 

• Използва познати и подходящи 

похвати за моделиране. 

• Моделира с пръстите и дланите на 

двете ръце без заглаждане. 

• Оцветява по желание 

предназначените за игри и украса 

моделирани плодове и зеленчуци. 

 

Септември  Проследяване на   



 
 

2 постиженията на децата. 

Септември 

2 

 Проследяване на 

постиженията на децата. 

  

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ    

Октомври 

3 

Изобразителни 

материали и техники 

Кой съм аз – съединяване на 

точки и оцветяване на 

фантазен образ. 

• Практически умения за графично 

изграждане на рисунка с използване 

на черно бели или цветни линии, 

щрихи, петна.  

 

Октомври 

3 

Изобразителни 

материали и техники 

Есенна поляна –Упражнение 

за прави къси разрези – 

трева, елхи, цветя, слънце. 

• По подробно отразява 

характерните особености на 

обектите. 

• Овладява умения за рязане 

направо с ножица на прави, къси 

разрези.  

 

Октомври 

4 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Чинийка – моделиране и 

украса от декоративни 

елементи с темперни бои. 

• Овладява умения за моделиране 

чрез овалване, сплескване, 

вдлъбване. 

• Разполагане на декоративните 

елементи съобразно формата на 

съда. 

 

Октомври 

4 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Подарък за куклата – украса 

на рокличка с декоративен 

елемент „листенце”. 

• Практическо запознаване с 

отворена  

 декоративна композиция. 

• Самостоятелно подбира 

дебелината на четките, броя на 

цветовете. 

• Разполага ритмично 

 



 
 

украсителните елементи. 

Октомври 

5 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Чашка – моделиране и 

украсяване с различни 

похвати гравиране, 

налепване, точкуване. 

• Прилага по – уверено уменията си 

за овалване, вдлъбване, 

прилепване.  

• Самостоятелно определя формата и 

големината на съда, похватите за 

декориране – гравиране, налепване, 

точкуване.  

 

Октомври 

5 

Художествено 

възприемане 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Хризантеми – изграждане на 

рисунка направо с тубата. 

• Възприема попълно характерните 

особености във формата и цвета на 

растенията. 

• Самостоятелно определя броя, 

цвета и разполагането на 

елементите.  

• Рисува направо с тубата 

(темперни бои). 

 

Октомври 

6 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Нещо кръгло – създаване на 

образи от самостоятелно 

изрязани заоблени форми.  

• Изрязва заоблени форми от 

квадратни и правоъгълни изходни 

форми чрез закръгляне на ъглите, 

по контурна рисунка или на око.  

• Разбира, че с едни и същи 

геометрични форми може да се 

изобразяват различни обекти – 

плоско или релефно апликирани.  

 

Октомври 

6 

Изобразителни 

материали и техники 

Златна есен – рисуване на 

разнообразни по вид и 

големина дървета. 

“Печатане” с различни 

• Овладява умения за печатане с 

различни пособия (четка, гума, туба, 

пръсти и др.) 

• Предава характерното за есента 

 



 
 

пособия. богатство от цветове и форми на 

стволовете и короните на 

дърветата. 

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ    

Ноември 

7 

Изобразително 

творчество 

Моята играчка Мечо – 

моделиране фигура на кукла 

– мече. 

• Изгражда пластични фигури 

обобщено без подробности и 

заглаждане. 

Предава конструктивните 

особености и пропорции на дадения 

обект.  

 

Ноември 

7 

Изобразително 

творчество 

Моите приятели – 

дорисуване на липсващи 

части с графичен материал. 

• Развиване на детската 

наблюдателност и образно – 

логическо мислене чрез откриване 

на липсващи части в дадени 

изображения. 

• Ориентира се и определя 

изразните средства, материали и 

техники на изпълнение. 

 

Ноември 

8 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Избери и нарисувай – 

сюжетна рисунка по даден 

начален образ. 

• Изгражда рисунка на три етапа: 

образ, обстановка, сюжет. 

• Самостоятелно подбира началния 

образ от група играчки, 

допълнителни образи, 

изобразителни материали и 

техники. 

 

Ноември 

8 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

Есенно дърво – апликиране 

чрез изкъсване на едно или 

повече дървета с 

• Овладява умения за изкъсване на 

отделни парчета хартия и 

съчетаването им в нов образ. 

 



 
 

творчество характерните за сезона 

цветове. 

• Изгражда образите еднослойно 

или многослойно със застъпване 

или с малко разстояние между 

изкъсаните парченца чрез точково 

залепване. 

Ноември 

9 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Тя и Той – найобщо 

предаване характерните 

особености на момче и 

момиче в зимно облекло. 

• Създава рисунка на детски фигури 

с графичен материал.  

• Обогатява детските фигури със 

зимно облекло, като предава по

точно конструктивните им 

особености и пропорции. 

 

Ноември 

9 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Избери сам – самостоятелно 

определяне на обект или 

сюжет за моделиране, 

апликиране, рисуване. 

• Прилага самостоятелно и по усет 

еднородни и смесени материали и 

техники за рисуване, моделиране, 

апликиране. 

• Изразява емоционално 

отношението си към обекти и 

явления чрез устна реч и зрителни 

образи. 

 

Ноември 

10 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

За студените зимни дни – 

декоративна украса на 

шапка, шал, ръкавички.  

• Украсява предмети с познати 

декоративни елементи, с акварел и 

флумастери. 

• Ориентира се и самостоятелно 

определя изразни средства, 

материали и техники.  

• Развива чувство за ритъм и цвят. 

 

Ноември 

10 

Художествено 

възприемане, 

Първи сняг – изобразяване 

промените в природата след 

• Отразява найобщо с ниска степен 

на подражание различни визуални 

 



 
 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

първия сняг (в града, 

планината, на село, в гората). 

особености на природни обекти и 

среда.  

• Ориентира се и определя изразни 

средства, материали и техники на 

изпълнение.  

МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ    

Декември 

11 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Писмо в рисунки – 

изобразяване на желания от 

Дядо Коледа подарък. 

• Умения за предаване на основни и 

второстепенни части на предмети, 

формата и големината им, 

взаиморазположение в 

пространството.  

• Използва графично – декоративни 

елементи за обогатяване на 

цветните петна. 

 

Декември 

11 

Художествено 

възприемане, 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Коледна картичка – 

създаване на поздравителна 

картичка с подходящи за 

празниците образи 

(елха,сурвачка, снежен човек 

и др.) 

• Познава и използва 

разнообразните материали и 

техники за декоративно рисуване, 

апликиране.  

• Ориентира се и самостоятелно 

определя изразни средства, 

материали и техники на 

изпълнение. 

• Проявява усет за ритъм, цвят и 

композиция. 

 

Декември 

12 

Изобразителни 

материали и техники 

Гирлянди – създаване на 

декоративна украса с върха 

на четката или с флумастери. 

• Съобразява цвета на 

украсителните елементи с този на 

основата.  

• Създава декоративна украса с 

 



 
 

проява на усет за ритъм, цвят и 

празничност на композицията. 

Декември 

12 

Художествено 

възприемане, 

Изобразителни 

материали и техники 

За коледната свещичка – 

моделиране свещник от 

шнурчета. 

• Изгражда различни предмети от 

разточени шнурчета, вдлъбване на 

овална глинена форма или 

комбинирано.  

 

Декември 

13 

Художествено 

възприемане, 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Зимна вечер – пейзажна или 

сюжетна рисунка (вечер на 

село, в града или планината). 

• Прилага изобразителните си 

умения и използва разнообразни 

изразни средства при създаване на 

пейзажни и сюжетни рисунки. 

• Използва цветовете за 

характеризиране на образи и 

обстановка; смесена техника  

пастел и акварел. 

• Изразява емоционално 

отношението си към обектите и 

техните изображения. 

 

Декември 

13 

Художествено 

възприемане, 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Зима е дошла – създаване на 

зимна картина със средствата 

на апликацията 

• Работи самостоятелно или в група. 

• Изгражда различни образи от едни 

и същи изходни форми (кръг, 

триъгълник, квадрат, листенца). 

• Апликира двуслойно; плоско, 

релефно или комбинирано върху 

двуцветна основа. 

 

Декември 

14 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Ледена приказка – 

моделиране от сняг 

индивидуално и в група 

(снежен човек, замъци, герои 

• Създава различни по съдържание, 

вид и конструкция реални и 

фантазни образи, знаци и символи 

от сняг. 

 



 
 

от приказки и др.) • Работи индивидуално и в група. 

• Изпитва радост и удовлетворение 

от самостоятелно изградения 

приказен свят и изобразителна 

дейност на открито. 

Декември 

14 

Изобразителни 

материали и техники 

Снежни рисунки – рисуване 

върху сняг с различни 

пособия – самостоятелно или 

в група. 

• Осъзнава своето участие в група 

при работа със съответните 

материали и техники за постигане 

на крайния резултат.  

• Декорира отпечатъци върху снега 

с различни пособия (пръчка, длани, 

лопатка, гребло и др.). 

• Обогатява снежните фигури в 

следващите дни и игри.  

 

МЕСЕЦ 

ЯНУАРИ 

    

Януари 

15 

Художествено 

възприемане, 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Традиции и обичаи – 

създаване на художествени 

образи по памет и 

впечатления от Коледните и 

новогодишни празници. 

• Има представа за народните 

празници и обичаи и свързаното с 

тях изобразително творчество. 

• Изобразява случки и 

преживявания от своята среда и 

тази на възрастните.  

• Прилага самостоятелно и по усет 

еднородни и смесени материали и 

техники за рисуване. 

 

Януари 

15 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

Не мога сам – сюжетна 

композиция с дорисуване на 

един или повече образи на 

• Проявява самостоятелност и 

творческа активност за създаване 

на по – едри изображения с 

 



 
 

творчество птици, животни, човешки 

фигури.  

предаване на специфичните 

особености на обектите във 

външния вид, характерни движения, 

пози и настроения.  

Януари 

16 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Конкурс „ Колко са различни” 

 варианти на един образ .  

• Апликира няколко човешки 

фигури, като изгражда частите им 

чрез комбиниране на различни по 

вид, цвят и големина геометрични 

форми за получаване на 

разнообразие във вида, движенията 

и настроението на образите.  

• Развива критерии за оценка и 

самооценка при избора на най 

интересни и разнообразни човешки 

фигури.  

 

Януари 

16 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Зимни игри – сюжетна 

апликация (в група) върху 

обща основа с включване на 

избрани от конкурса човешки 

фигури. 

• Умения за договаряне и 

съгласуваност при работа в група.  

• Обмислят предварително 

композицията и подреждат първо 

най едрите форми върху основата, 

а след това по дребните елементи 

и детайли.  

 

Януари 

17 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Златната рибка – създаване 

приказен образ на златната 

рибка с акварел и 

флумастер. 

• Изгражда навици за рисуване на 

по едри изображения с полагане на 

чисти цветове с акварелни бои. 

• Обогатява цветните петна с 

графични декоративни елементи с 

върха на четката или с флумастери.  

 



 
 

Януари 

17 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Рибки в аквариум – 

апликиране (самостоятелно 

или в група) на различни по 

форма, цвят и големина 

рибки върху цветна основа. 

• Използва възможностите на 

апликирането за създаване на 

изображение от отделни части.  

• Прилага уменията си за изрязване 

и изкъсване; плоско, релефно или 

комбинирано апликиране за 

получаване на избрания образ. 

• Обмислят и оформят заедно 

композиционното решение и 

подходящото място на паното за 

украса.  

 

Януари 

18 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

В гората има телевизор – 

рисуване на любим герой от 

приказки, анимационни 

филми 

• Описва и визуализира общи 

впечатления и представи за любими 

герои и моменти от приказки. 

• Избира самостоятелно изразни 

средства. 

 

Януари 

18 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

От нищо нещо – апликиране 

(рисуване) на приказна къща 

за избран герой от приказка. 

• Използва различни стимули за 

източници на реални и фантазни 

образи. 

• Избира хартии от вестници, стари 

списания и календари за предаване 

на по – голяма приказност и 

необичайност на изображенията. 

 

МЕСЕЦ 

ФЕВРУАРИ 

    

Февруари 

19 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

На пързалката – моделиране 

на детска фигура от цяло 

парче глина чрез разрязване 

• Реагира спонтанно при 

наблюдение на скулптурни 

произведения. 

 



 
 

творчество и изтегляне. • Прилага самостоятелно и по усет 

материали, техники и пособия за 

моделиране на човешки фигури в 

устойчиво положение, с 

елементарни пози и движения 

отговарящи на сюжетния замисъл.  

• Осъществява пространствени 

връзки между човешките фигури и 

други познати обекти (снежен човек, 

шейна, ски). Предава най общо 

съотношението им.  

Февруари 

19 

Художествено 

възприемане, 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Един неделен ден – 

самостоятелно отразяване в 

серия рисунки на лични 

преживявания и впечатления. 

• Разгръща сюжет в логическа 

последователност в 34 или повече 

пространства.  

• Отразява лични впечатления и 

преживявания, характера и 

настроението на избрания ден. 

• Предава фигурите с графичен 

материал условно и схематично.  

 

Февруари 

20 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Домашни любимци – забавна 

сюжетна рисунка с един или 

повече домашни любимци. 

• Описва и визуализира типични 

особености на обекти от дадена 

среда.  

• Подбира подходящи изразни 

средства за попълно предаване в 

рисунките на характерното в 

конструкцията и специфични 

белези, движения и настроение на 

домашните любимци в профил, 

анфас, седнали, легнали. 

 



 
 

Февруари 

20 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Моят любимец – моделиране 

и декориране на домашен 

любимец по избор. 

• Използва по уверено познати 

технически похвати и пластични 

материали за реализиране на 

творчески хрумвания за моделиране 

и декориране на различни 

изображения.  

 

Февруари 

21 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Деца и възрастни – 

свързване в общ сюжет 

образите на възрастни и 

дете. 

• Свързват образите на деца и 

възрастни, като отразяват найобщо 

и в ниска степен на подражание 

отделни визуални особености на 

обекти и среда. 

• Самостоятелно подбира вида, 

броя, големината и движенията на 

фигурите, взаимното им 

разположение в пространството.  

 

Февруари 

21 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Пижо и Пенда – комбиниране 

на еднослойно и двуслойно, 

плоско и релефно 

апликиране на мартеничка. 

• Има представа за символи и знаци 

свързани с пролетния празник. 

• Самостоятелно подбира и 

съчетава изходни геометрични 

форми различни по големина и цвят 

за създаване на оригинална 

мартеница със свой вид и 

въздействие.  

 

МЕСЕЦ МАРТ     

Март 

22 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Баба Марта – сюжетна 

рисунка с образа на Баба 

Марта. 

• Изобразява човешка фигура в 

профил с предаване на 

елементарни движения. 

• Определя изразни средства за 

 



 
 

отразяване на впечатленията, 

замисъла в рисунката и цялостното 

и цветово изграждане.  

Март 

22 

Художествено 

възприемане, 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Цветя за мама – рисуване 

(апликиране) на ваза с цветя. 

• Получава образ на ваза чрез 

изрязване на око или по начертана 

линия върху прегънат на две лист 

хартия.  

• Комбинира различни по вид, цвят 

и големина геометрични форми за 

двуслойно релефно, плоско или 

комбинирано апликиране на даден 

образ(цветя). 

• Композират в зависимост от броя 

и големината на елементите. 

 

Март 

23 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Чиста и красива улица – 

сюжетна рисунка с образи на 

къщи, превозни средства, 

деца и възрастни. 

• Описва и визуализира характерни 

особености на дадена среда. 

• Детайлизира образите с 

разнообразни линии, щрихи, петна. 

• Самостоятелно композиционно и 

цветово изграждане на рисунката в 

два или повече плана.  

 

Март 

23 

Художествено 

възприемане, 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Подарък за мама – 

моделиране от солено тесто на 

релеф – бижу за мама. 

• Моделира релеф в определена 

последователност: овалване, 

сплескване, украсяване.  

• Определя самостоятелно 

големината и формата на основата, 

вида на украсителните елементи.  

• Изгражда изображението от 

разточени шнурчета. 

 



 
 

• Декорира чрез гравиране, 

точкуване, налепване, комбинирано. 

Март 

24 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Пролетна картина – пейзажна 

рисунка с пролетно 

настроение, обстановка и 

цветове. 

• Създава пейзажна рисунка в един 

или повече плана. 

• Предава характерните за сезона 

цветове и пролетно настроение.  

• Включва в пейзажа допълнителни 

образи по желания.  

 

Март 

24 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Слънчо ни погали – създаване 

в група от 45 деца на 

сюжетна апликация с 

характерните особености на 

пролетта.  

• Изгражда образи от геометрични 

изходни форми или по контурна 

рисунка.  

• Изграждат умения за договаряне и 

съгласуваност при работа в група.  

• Предварително обмислят 

композицията и подреждат първо 

найедрите форми върху основата, 

а след това по дребните елементи 

и детайли.  

 

Март 

25 

Художествено 

възприемане, 

Изобразителни 

материали и техники,  

Забавна случка – една или 

серия от рисунки на 

интересна случка 

• Предава в рисунки общи 

представи и впечатления за реални 

или фантазни ситуации. 

• Разгръща сюжет в логическа 

последователност в две или повече 

пространства. 

 

 Изобразително 

творчество 

с две или повече птици. • Избира самостоятелно изразни 

средства. 

 

Март 

25 

Изобразителни 

материали и техники, 

Вълшебното килимче – 

декоративна украса на 

• Изгражда декоративна композиция 

върху квадратна, правоъгълна или 

 



 
 

Изобразително 

творчество 

килим. Едновременно 

изрязване няколко еднакви 

геом. форми. 

кръгла основа.  

• Получава детайли и мотиви чрез 

изрязване от сгъната хартия на 2, 3 

и повече пъти.  

• Разбира възможностите за 

разнообразно композиране на 

украсителните елементи свободно 

разпръснати, подредени само в 

средата, в ъглите, по края или 

комбинирано. 

• Проявява чувство за ритъм, цвят и 

композиция. 

МЕСЕЦ 

АПРИЛ 

    

Април 

26 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Домашни птици – 

моделиране образ на 

кокошка, петле, пате или 

пиле с предаване на 

характерната им конструкция 

и белези. 

• Изгражда фигурите чрез слепване 

на поотделно моделираните им 

части от глина, пластилин или 

солено тесто.  

• Декорира образите чрез 

гравиране, налепване, точкуване, 

комбинирано(по избор). 

 

Април 

26 

Художествено 

възприемане, 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Великденски вълнения – 

сюжетна рисунка по 

впечатления и преживявания 

от пролетни празници. 

• Проявява интерес към 

специфичното за различните 

празници и обичаи.  

• Изразява действията и 

настроението в изображението чрез 

пози, движение и цветове. 

 

Април Изобразителни На екскурзия – сюжетна • Определя участниците в  



 
 

27 материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

композиция по впечатления и 

преживявания.  

житейската ситуация, обстановка и 

характерното за тях. 

• Разполага образите в 1 или повече 

плана. 

• Предава сюжетно смисловата 

връзка между тях чрез пози и 

движения. 

• Цялостно цветово изграждане на 

рисунката. 

Април 

27 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Превозни средства – 

създаване на образи на 

различни превозни средства 

от едни и същи изходни 

форми – апликиране. 

• Определя вида, големината и 

цветовете на формите за предаване 

на характерните особености на 

различните превозни средства.  

• Изгражда образите двуслойно, 

плоско или релефно, комбинирано. 

 

Април 

28 

Изобразителни 

материали и техники, 

Изобразително 

творчество 

Любими приказки – 

илюстриране на избран 

момент от две или три 

познати приказки. 

• Умение за изграждане първи на 

по едри изображения на основните 

герои, а след това и на 

обстановката около тях.  

• Предава настроението чрез 

движенията на героите, цветовото и 

композиционно решение.  

• Заедно подреждат моментите в 

тяхната последователност и 

оформят книжка „Любими приказки”. 

 

Април 

28 

Художествено 

възприемане, 

Изобразителни 

материали и техники, 

Гледам и рисувам – 

изобразяване на конкретен 

модел по натура (цветя, 

плодове, играчки и др.) 

• Начални умения за изобразяване 

на конкретен модел по натура.  

• Отразява найобщо и с ниска 

степен на подражание особеностите 

 



 
 

Изобразително 

творчество 

на предложената натура.  

• Изказва свободно личното си мнение 

за резултатите от своята и на другите 

изобразителна дейност съобразно 

постигнатото сходство с натурата по 

отношение на брой предмети, 

характерната им форма, големина, 

локален цвят и взаимно разположение 

в пространството.  

МЕСЕЦ МАЙ     

Май 

29 

Слушам музика и 

рисувам – създаване на 

фигурална или 

нефигурална 

композиция по 

асоциация от музикално 

произведение. 

Художествено възприемане, 

Изобразителни материали и 

техники, Изобразително 

творчество 

• Осъзнава възможността едно и 

също настроение да бъде 

предавано със средствата на изобр. 

изкуство и музиката.  

• Използва линията, щриха, петното, 

техният ритъм и цвят за предаване 

на характера и настроението на 

дадено музикално произведение. 

• Изгражда композицията с 

акварелни или темперни бои. 

 

Май 

29 

За театър на маса – 

моделиране по групи на 

героите и декори за 

любими приказки. 

Художествено възприемане, 

Изобразителни материали и 

техники, Изобразително 

творчество 

• Договаря и съгласува своята 

работа с тази на групата.  

• Моделира герои от приказки чрез 

слепване на отделни части или 

изтегляне от цяло парче пластичен 

материал. 

• Предава найобщо 

конструктивните им особености и 

пропорции. 

 



 
 

• Декорира по желание. 

Май 

30 

Пъстър свят – 

апликиране на 

декоративно пано – 

индивидуално и в група. 

Художествено възприемане, 

Изобразителни материали и 

техники, Изобразително 

творчество 

• Осъзнава своето участие в група.  

 Има представа за декоративно 

пано и неговото предназначение.  

• Изразява емоционално 

отношението си към резултатите от 

съвместната работа.  

 

Май 

30 

За изложба – подбор, 

журиране и аранжиране 

на годишната детска 

изложба „Детски 

празник”. 

Художес твено възприемане, 

Изобразително творчество 

• Изразява лично мнение и 

оценъчно отношение; критерии за 

оценка и самооценка при подбора и 

аранжирането на творбите в 

изложбата.  

• Положителна нагласа за лична и 

групова изява пред 

публика(родители, учители, деца, 

гости). 

 

Май 

31 

Проследяване на 

постиженията на 

децата. 

   

Май 

32 

Проследяване на 

постиженията на 

децата. 

   

 
 
 
 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ 

ТРЕТА ГРУПА – 5–6-ГОДИШНИ 

Седмично: 3 педагогически ситуации / Годишно: 96 педагогически ситуации 



 
 

Месец 
 

Обр. ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IX     

1-ва седмица Самоутвържда 
ване и 
общуване с околните. 
Социална и здравна 
среда 

Моето лято Изразява привързаност към деца 
и възрастни в се 
мейството и в близкото си 
обкръжение 

 

Светът на природата 
и неговото опазване 

Плодородна есен Има конкретни представи за 
сезонни плодове и зеленчуци 

 

Светът на приро 
дата и неговото 
опазване 

Плодородна есен Има конкретни представи за 
есенни 
зеленчуци и частите им (корен, 
стебло, 
плод). 

 

2-ра седмица  Проследява 
не на постижения 
та на децата 

  

X     

3-та седмица Самоутвържда 
ване и 
общуване с околните 

Моето семейство Разбира семейните отношения и 
мястото си в  
семейството 

 

Светът на природата 
и неговото опазване 

Животните през 
есента 

Описва начина на хранене на 
познати животни и 
местообитава 
нето им 

 



 
 

Светът на приро 
дата и неговото 
опазване 

Животните през 
есента 

Пресъздава животни и 
поведението им 
през есента. 

 

4-та седмица Светът на приро 
дата и неговото 
опазване 

Есен – наблюдение Показва картина на времето чрез 
ме 
теорологичните промени през 
есента. 

 

Социална и здравна 
среда 

Моето родно място Разбира предназначение 
то на обществени сгради в 
близка среда 

 

Светът на приро 
дата и неговото 
опазване 

Есен Описва познати цветя и дървета 
през 
есента. Показва в природен 
календар метеоро 
логично време и сравнява 
промените в 
природата през есента. 

 

5-та седмица Самоутвържда 
ване и 
общуване с околните 

Помагам у дома Разбира семейните отношения и 
мястото си в  
Семейството 

 

Светът на природата 
и неговото опазване 

Ние пазим и 
обичаме природата 

Посочва грижите, които трябва 
да се полагат за 
растения и животни от близкото 
обкръжение 

 

Социална и здрав 
на среда 
Самоутвърждаване и 
общуване с околните 

Помагам у дома • Моделира действия и 
поведение у дома в практическа 
ситуация 
• Обяснява адекватни норми на 
поведение спрямо познати лица 
семейството 

 

6-та седмица Социална и здравна 
среда 

Внимание! Улица Показва познаване на правила за 
движение по улицата 

 



 
 

Светът на природата 
и неговото опазване 

Есен Сравнява промени в два сезона  

Социална и здравна 
среда 

Модно ревю Има представа за професии 
свързани с 
услугите (ушиване на дрехи). 

 

XI     

7-ма седмица Светът на природата 
и неговото опазване 

Въздух и вода Разбира необходимостта 
от въздух и вода 

 

Културни и нацио 
нални ценности 

Символите на 
България 

Има представа за някои от 
символите 
на България – сурвачка, 
мартеница, роза, 
хоро, азбука и др. 

 

Социална и здравна 
среда 

Улицата има своите 
правила 

Показва познаване на правила за 
движение по улицата 

 

8-ма седмица Самоутвържда 
ване и 
общуване с околните 

Моите приятели Спазва правила за общуване по 
двойки и в малки групи от 
връстници 

 

Светът на природата 
и неговото опазване 

От зрънцето до 
житния клас 

Посочва грижите, които трябва 
да се полагат за 
растения 

 

Самоутвърждаване и 
общуване с 
околните 

Моите приятели Моделира в практическа 
(инсценирана) 
ситуация на взаимодействие с 
връстни 
ци и прояви на доверие и 
толеранс 

 

9-та седмица Социална и здрав 
на среда 

Това съм аз • Ориентира се в собствената си 
те 
лесна схема. 
• Има представа за човешкото 
тяло – 
външни особености, части на 
тялото, 
пол. 
• Познава правила за защита на 

 



 
 

здравето. 

Светът на природата 
и неговото опазване 

Домашни животни Описва начина на хранене на 
познати животни и 
ползата от тях 

 

Социална и здравна 
среда 

Ако съм болен Има представа за професии от 
близко 
то обкръжение – медицина.  

 

10-та седмица Социална и здравна 
среда 

Полезни храни Познава правила за 
здравословно хранене 

 

Светът на природата 
и неговото опазване 

Домашни любимци Посочва грижите, които трябва 
да се полагат за 
животни 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Животни Пресъздава чрез модели 
животни и местообитаването им. 

 

XII     

11-та седмица Социална и здравна 
среда 

За да бъда здрав Познава правила за собствена 
защита 
на здравето. 

 

Светът на природата 
и неговото опазване 

Стайни цветя Разбира нуждата на растенията 
от вода и светлина за развитието 
им 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Грижи за цветята Посочва грижите, които трябва 
да се 
полагат за растенията в близката 
сре 
да – стайни цветя. 

 

12-та седмица Социална и здравна 
среда 

Чисто и безопасно • Обяснява предназначението на 
съоръ 
жения за поддържане на чистота 
на об 
ществени места. 
• Познава правила за 
безопасност при 
поледица, снеговалеж. 
• Описва инициативи на деца и 

 



 
 

възраст 
ни по опазване на чистота 

12-та седмица Социална и здравна 
среда 

Чисто и безопасно • Обяснява предназначението на 
съоръ 
жения за поддържане на чистота 
на об 
ществени места. 
• Познава правила за 
безопасност при 
поледица, снеговалеж. 
• Описва инициативи на деца и 
възраст 
ни по опазване на чистота 

 

Социална и здравна 
среда 

Ние пътуваме – 
превозни средства 

• Разпознава и назовава 
превозни сред 
ства. 
• Показва познаване на 
правилата за дви 
жение по улицата и в превозни 
средства. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Зима • Разбира потребностите на 
растения 
та и животните през зимата. 
• Експериментира със свойствата 
на 
сняг и лед. 
• Показва в природен календар 
метеоро 
логично време и сравнява 
промените в 
природата през зимата. 

 

13-та седмица Културни и национални 
ценности 

Коледа Свързва традиционни ритуали 
със съответните празници на 
общността 

 

Светът на природата и 
неговото 

Ден и нощ • Има представа за промените в 
поведението на животните през 

 



 
 

опазване деня и нощта. 
• Разпознава Слънцето,Луната и 
звездите и влиянието им върху 
земятаден и нощ. 

Културни и национални 
ценности 

Нова година Свързва традиционни ритуали 
със съответните празници на 
общността 

 

14-та седмица  Внимание! Улица • Прилага в инсценирана 
ситуация на правилата за 
движение по улицата 
• Познава правилата за 
движение по 
улицата и достъпни знаци за 
безопасно 
движение. 

 

Културни и национални 
ценности 

Фолклорни игри Претворява обреди и ритуали 
във връзка с Коледните и 
новогодишни празници 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

В гората и парка 
през зимата 

Разбира потребностите на 
растенията и животните през 
зимата 

 

I     

15-та седмица Културни и национални 
ценности 

Моите празници Претворява в етюди различни 
празници 
– фолклорни, местни обичаи и 
традиции. 

 

Социална и здравна 
среда 

На представление • Има представа за професии от 
близкото обкръжение – 
театрално и цирково 
изкуство. 
• Показва познаване на 
правилата на 
поведение в театър, кино, цирк. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Диви животни • Описва диви животни, начина 
им на хранене и някои 
поведенчески прояви хищници и 

 



 
 

тревопасни.  
• Посочва грижи за дивите 
животни през зимата. 

16-та седмица Социална и здравна 
среда 
Самоутвърждаване и 
общуване с околните 

Аз съм учтив • Сравнява действията си с тези 
на дру 
гите и активно 
взаимодейства,като подражава 
на еталони на поведение. 
• Обяснява адекватни норми на 
поведение спрямо познати и 
непознати лица. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Иглолистни дървета Има представа за иглолистни 
дървета. 
Обследва листата и плодовете 
на иглолистни дървета – иглички, 
шишарки. 
Посочва грижи за растенията. 

 

 Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Животните Описва животни /тяло и негови 
части/, 
начин на хранене и грижа за тях. 

 

17-та седмица Социална и здравна 
среда 
Самоутвърждаване и 
общуване с околните 

Моите права • Разбира връзката между права 
и задължения. 
• Споделя избор и оценява 
собствените 
прояви в поведението във връзка 
с правата и задълженията. 

 

Социална и здравна 
среда 
Самоутвърждаване и 
общуване с околните 

Аз съм учтив • Обяснява адекватни норми на 
поведение спрямо познати и 
непознати лица. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Зимуващи птици • Описва птици /тяло и негови 
части/, начин на хранене, 
поведенчески прояви.  
• Посочва грижи за птиците през 
зимата. 

 

18-та седмица Социална и здравна Внимание! Пожар! • Познава някои правила за  



 
 

среда безопасност 
при пожар. 
• Има представа за професии – 
пожарникар. 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Воден свят • Има конкретни представи за 
външни 
особености на риби части на 
тялото,форма, покритие. 
• Знае за сладка и солена вода и 
живот в тях. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Рибки • Моделира на съществени 
признаци на 
риби. 
• Посочва грижи за чиста вода. 
• Има конкретни представи за 
външни 
особености на животни. 

 

II     

19-та седмица Социална и здравна 
среда 

Ние пътуваме • Има представа за различни 
видове превозни средства – 
сухопътни,водни, 
въздушни. 
• Познава правилата за 
поведение при 
пътуване в превозни средства. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Влечуги • Има представа за външни 
особености 
и поведенчески прояви на 
влечуги – части 
на тяло,покритие. 
• Моделира признаци на влечуги. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Животните и техните 
малки 

• Назовава познати животни и 
техните 
малки. 
• Пресъздава животни и малките 
им. 

 



 
 

20-та седмица Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Зима Сравнява картината на времето 
чрез 

метеорологичните промени през 
зимата 

 

Социална и здравна 
среда 

София – наша 
столица 

• Има представа за София като 
столица 

на България. 
• Разбира предназначението на 

обществени сгради – символи на 
София. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Има и такива 
животни 

Различава интересни животни 
птицечовка, мравояд, паун, 
колибри. 

 

21-ва седмица Културни и национални 
ценности 

Баба Марта • Има представа за традициите 
свърза 
ни с празника Баба Марта.. 
• Свързва традиционни ритуали и 
пред 
мети /мартеници/ със съответния 
праз 
ник – Първи март. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Природата и ние • Познава типични признаци на 
времето облачност, валеж, 
градушка. 
• Обяснява природозащитна 
дейност и грижи за чиста 
природа. 
• Познава правила за 
безопасност при 
буря. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Има и такива 
растения 

• Има представа за някои 
интересни 
растения – еделвайс, водна 
лилия, кактус 
и слънчоглед. 

 

III     



 
 

22-ра седмица Културни и национални 
ценности 

България празнува • Има представа за национална 
принадлежност и разпознава 
националния флаг. 
• Разбира и спазва основните 
моменти 
от протокола на поведение при 
честване на националния 
празник. 

 

Социална и здравна 
среда 

Как се строи къща Има представа за професии от 
близкото обкръжение – 
строителство. 

 

Светът на природата и 
неговото опазване 

Животните • Пресъздава чрез модели 
животни и малките им. 
• Посочва грижи за животните. 

 

23-та седмица Културни и национални 
ценности 

С обич за мама • Разбира взаимоотношенията в 
семейството по време на 
празник. 
• Разпознава празнична среда и 
посочва 
многообразието от начини за 
поздравяване за празник. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Прелетни птици Има представа за 
поведенческите прояви на 
птиците през пролетта. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Пролет Сравнява картината на времето 
чрез 
метеорологичните промени през 
пролетта. 

 

24-та седмица Социална и здравна 
среда 

Моят път до 
детската градина 

• Разбира предназначението на 
обществени сгради в близката 
среда. 
• Познава достъпни знаци за 
безопасно 
движение на улицата. 
• Познава правилата за 
движение на 

 



 
 

улицата. 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Пролет • Има представа за промяната в 
метеорологичните условия и 
влиянието им върху растения и 
животни. 
• Познава типични пролетни 
природни 
явления – светкавица, гръм 

 

Социална и здравна 
среда 

Моят път до 
детската градина 

• Прилага правилата за лична 
безопасност при движение по 
улицата /марш 
рутна схема/. 
• Посочва опасни и безопасни 
места на улицата в инсценирана 
ситуация. 

 

25-та седмица Социална и здрав 
на среда 

Ако се загубя • Обяснява адекватни норми на 
поведение спрямо познати и 
непознати лица. 
• Има представа за професии от 
близкото обкръжение – 
полицейски служител. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Насекоми • Описва външни особености на 
насекоми  части, форма. 
• Моделира съществени и 
видими признаци на насекоми. 

 

Социална и здравна 
среда 

Ако се загубя • Прилага в инсценирани 
ситуации правилата за 
поведение на улицата в критична 
ситуация 

 

IV     

26-та седмица Културни и национални 
ценности 

Пролетни празници • Разбира и спазва основните 
елементи от протокола на 
поведение при честване на 
фолклорни и лични празници – 
Лазаровден, Цветница, 
Великден. 

 



 
 

• Поздравява по повод конкретен 
празник– Великден. 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Пролет в парка • Има представа за плодни 
дървета в период на цъфтеж. 
• Пресъздава етапите в 
развитието на 
плода ябълка. 
• Посочва грижи за растенията и 
природозащитна дейност. 

 

Културни и национални 
ценности 

Пролетни празници • Разбира и спазва основните 
елементи от протокола на 
поведение при честване на 
фолклорни и лични празници – 
Лазаровден, Цветница, 
Великден. 
• Претворява обреди и ритуали 
във връзка с пролетните 
празници. 

 

27-ма 
седмица 

Социална и здравна 
среда 

Какъв да стана • Има представа за професии от 
близкото му обкръжение. 
• Моделира предмети и трудови 
действия на възрастни. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Природа и здраве • Има представа за някои билки 
/лайка, бял равнец/ и горски 
плодове /къпина, 
боровинка,шипка/ и значението 
им за здравето. 
• Моделира основните признаци 
на горски плодове и сравнява 
плодове – горски, овощни и 
екзотични. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Широколистни 
дървета 

• Посочва части на растение – 
корен, стъбло, листа, плод. 
• Обяснява природозащитна 
дейност. 

 

28-ма Социална и здравна Внимавам с • Обяснява адекватни норми на  



 
 

седмица среда 
Самоутвърждаване и 
общуване с околните 

непознати поведение спрямо познати и 
непознати за него 
лица. 
• Разбира и сравнява поведение 
в критична ситуация. 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Времето вчера, 
днес, 

Познава типични признаци на 
времето 
според сезона. 

 

Социална и здравна 
среда 

Внимание! Улица Прилага в инсценирани ситуации 
правилата за движение на 
улицата. 
 

 

V     

29-та седмица Социална и здравна 
среда 
Самоутвърждаване и 
общуване с околните 

Децата на света • Познава характерните външни 
особености на децата от 
различни раси. 
• Има представи за прояви на 
доверие и толеранс към другия. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Животните Пресъздава животни, малките им 
и 
местообитаване. 

 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Природни бедствия Познава някои правила за 
безопасност 
при наводнение, пожар, 
земетресение, 
буря. 

 

30-та седмица Културни и национални 
ценности 

Празник на буквите • Свързва конкретен празник със 
съответните личности – 24 май. 
• Има представа за основните 
етапи при създаването на книга и 
посланието, 
което носят книгите. 

 

Културни и национални 
ценности 

Празник на децата • Има представа за Първи юни 
като Ден на детето. 
• Описва начини за отпразнуване 
на празника и организиране на 

 



 
 

празнична 
обстановка. 

Светът на природата и 
неговото 
опазване 

Лято Има представа за промяната в 
метеорологичните условия и 
влиянието им върху растения и 
животни през лятото. 

 

31-ва седмица  Проследява 
не на постижения 
та на децата 
 

  

32-ра седмица  Проследява 
не на постижения 
та на децата 
 

  

 
 
 
 
 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

ТРЕТА ГРУПА – 5–6-ГОДИШНИ 

Седмично: 2 педагогически ситуации / Годишно: 64 педагогически ситуации 
 

Месец 
 

Обр. ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IX     

1-ва седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Спомени от лятото Изработва модел по собствен 
замисъл 

 

Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Кошничка за плодове Използва ножица за рязане на 
хартия. Сгъва картон по ориентир 

 



 
 

2-ра седмица  Проследяване на 
постиженията на 
децата 

  

X     

3-та седмица Грижи и инициатив 
ност 

Подреждам и 
сервирам 

Познава правила за сервиране  

Конструира 
не и моделиране 

Моят дом Изработва по собствен замисъл 
модел, 
като подбира и комбинира  
строителни елементи 

 

4-та седмица Грижи и инициатив 
ност 

Нашата занималня Следва указания при подреждане и 
поддържане на реда, чистотата и 
естетическия вид на занималнята 

 

Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Фигури от есенни 
листа 

Прави подходящ избор на природни 
материали при изработване на 
модел  

 

5-та седмица Грижи и инициатив 
ност 

Сандвичи от бисквити Стреми се към сътрудничество при 
съвместна дейност 

 

Грижи и инициатив 
ност 

Сервираме сами Познава правила за сервиране  

6-та седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Забавни плодове и 
зеленчуци 

Използва ножица за рязане на 
хартия  по крива линия 

 

Техника Къде се движа? Различава превозните средства 
спрямо мястото на 
придвижване 
 

 

XI     

7-ма седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Маракаси от зърна Прави подходящ избор на природни 
материали при изработване на 
изделие  

 

Техника Моите играчки Има представа за ролята на 
техниката в играчки с 

 



 
 

батерии, светлини, звук 

8-ма седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Подаръци за приятели Прави подходящ избор на хартия 
при изработване на модел 

 

Техника Компютрите Има представа за ролята на 
компютрите 

 

9-та седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Фигури от природни 
материали 

Прави подходящ избор на природни 
материали при изработване на 
модел 

 

Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Фигури от природни 
материали 

Прави подходящ избор на природни 
материали при изработване на 
модел 

 

10-та седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Клетка за птици Използва ножица за рязане на 
хартия. Сгъва картон по ориентир 

 

Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Клетка за птици Използва ножица за рязане на 
хартия. Сгъва картон по ориентир 

 

XII     

11-та седмица Грижи и инициатив 
ност 

Грижа за моето цвете Умее да полага грижи за цветя  

Грижи и инициатив 
ност 

Чисто и подредено Следва указания при подреждане и 
поддържане на реда, чистотата и 
естетическия вид на занималнята 

 

12-та седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Коледна украса Използва ножица за рязане на 
хартия по права, крива и начупена 
линия 

 

Обработване на 
материали, 
съединяане и 

Празнична украса Използва ножица за рязане на 
хартия по права, крива и начупена 
линия 

 



 
 

свързване 

13-та седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Етикет за подаръци Използва ножица за рязане на 
хартия 

 

Техника  Телефон  Различава устройства за 
комуникация и информация 

 

I     

14-та седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Магически жезъл Свързва, като използва 
допълнителни елементи  

 

Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване  

Магически жезъл  Свързва, като използва 
допълнителни елементи 

 

15-та седмица Грижи и инициатив 
ност 

Природен календар Стреми се към сътрудничество при 
съвместна  
дейност 

 

Грижи и инициатив 
ност 

Природен календар Стреми се към сътрудничество при 
съвместна  
дейност 

 

16-та седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Хранилка за птици Прави подходящ избор на 
материали при изработване на  
изделие 

 

Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Хранилка за птици Прави подходящ избор на 
материали при изработване на  
изделие 

 

17-та седмица Грижи и инициатив 
ност 

Риби – колективно 
пано 

Използва ножица за рязане на 
хартия Стреми се към 
сътрудничество при съвместна  
дейност 

 

Грижи и инициатив 
ност 

Риби – колективно 
пано 

Използва ножица за рязане на 
хартия Стреми се към 

 



 
 

сътрудничество при съвместна  
дейност 

II     

18-та седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Превозни средства Прави подходящ избор на 
материали при изработване на  
изделие 

 

Техника На улицата Различава превозните средства 
спрямо мястото на 
придвижване 

 

19-та седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Оригами Сгъва хартия , като следва 
инструкции 
на учителя  

 

Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Оригами Сгъва хартия , като следва 
инструкции 
на учителя 

 

20-та седмица Грижи и инициатив 
ност 

Засаждане на семена  Стреми се към сътрудничество при 
съвместна  
дейност  

 

Грижи и инициатив 
ност 

Засаждане на семена  Стреми се към сътрудничество при 
съвместна  
дейност  

 

21-ва седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Мартенички Прави подходящ избор на 
текстилни материали при 
изработване на  
изделие 

 

Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване  

Мартенички Прави подходящ избор на 
текстилни материали при 
изработване на  
изделие 

 

III     

22-ра седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 

Цветя за мама Използва ножица за рязане на 
хартия по права, крива и начупена 
линия 

 



 
 

свързване 

Грижи и инициатив 
ност 

Цветя за мама Предлага идеи и участва в 
провеждането на дейност в 
детската градина 

 

23-та седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Насекоми Прави подходящ избор на 
текстилни материали при 
изработване на  
изделие 

 

Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Насекоми Свързва, като използва 
допълнителни елементи 

 

24-та седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Огърлица Прави подходящ избор на 
материали при изработване на  
изделие 

 

Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Огърлица Прави подходящ избор на 
материали при изработване на  
изделие 

 

25-та седмица Грижи и инициатив 
ност 

Да подредим нашата 
занималня 

Стреми се към сътрудничество при 
съвместна  
дейност 

 

Грижи и инициатив 
ност 

Работим заедно Стреми се към сътрудничество при 
съвместна  
дейност 

 

IV     

26-та седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Поставка за яйца Използва ножица за рязане на 
хартия. Сгъва картон по ориентир 

 

Грижи и инициатив 
ност 

Великденски яйца Предлага идеи и участва в 
провеждането на дейност в 
детската градина 

 

27-ма 
седмица 

Грижи и инициатив 
ност 

Разсаждане на разсад 
на цветя 

Стреми се към сътрудничество при 
съвместна  

 



 
 

дейност 

Грижи и инициатив 
ност 

Разсаждане на разсад 
на цветя 

Полага грижи за цветя  

28-ма 
седмица 

Грижи и инициатив 
ност 

Грижа за книжките Познава правила за запазване на 
книжките 

 

Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Акордеон Сгъва хартия по инструкции 
на учителя 

 

V     

29-та седмица Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Дрехи за куклата Използва ножица за рязане на 
хартия по права, крива  
линия. Сгъва хартия по 
ориентир 

 

Обработване на 
материали, 
съединяане и 
свързване 

Дрехи за куклата 
 

Използва ножица за рязане на 
хартия по права, крива  
линия. Сгъва хартия по 
ориентир 

 

30-та седмица Техника Таблет Различава устройства за 
комуникация и информация 

 

Грижи и инициатив 
ност 

„Изложба” Оценява по различни 
предварително зададени крите 
рии собственоръчно направени 
модели  
и изделия и ги включва в 
изложба 

 

31-ва седмица  Проследяване 
постиженията на 
децата 

  

32-ра седмица  Проследяване 
постиженията на 
децата 

  

 
 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА ТРЕТА ГРУПА – 5–6-ГОДИШНИ 

Седмично: 3 педагогически ситуации / Годишно: 96 педагогически ситуации 



 
 

 
 
 

Месец 
 

Обр. ядро Тема Очаквани резултати Забележка 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IX     

1-ва седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Строяване и 
престрояване по права 
линия и в кръг 

Строява се от разпръснат строй в 
редица, в кръг  
и обратно 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Тупкане, подаване и 
ловене на топка 

Тупка, подава и лови гумена топка   

Игрова двигателна 
дейност 

Игри с топка Изпълнява двигателни действия с 
топка в 
подвижните игри 

 

2-ра седмица Физическа 
дееспособ 
ност 

Проследяване на 
постиженията на 
децата 

  

X     

3-та седмица Физическа 
дееспособ 
ност 

Координация на 
движенията при 
изпълнение на 
двигателни 
действия 

Използва естественопри 
ложните движения за развиване на 
координация 

 

Физическа 
дееспособ 
ност 

Изпълнение на 
двутактови упражнения 
с различни пособия 

Изпълнява двутактови физически 
упражнения с уред 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Подвижни игри Изпълнява комбинации от 
двигателни действия  

 

4-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Подскоци с два крака с 
придвижване 

Изпълнява подскоци с два крака с 
придвижване 

 

Естествено
приложна 

Прекатерване на 
гимнастическа пейка 

Изпълнява прекатерване на 
гимнастическа пейка 

 



 
 

двигателна дейност 

Игрова двигателна 
дейност 

Народни игри Проявява двигателни умения и 
качества 

 

5-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Хвърляне в 
хоризонтална цел 

Изпълнява хвърляне в 
хоризонтална цел 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Ходене през 
препятствия 

Придвижва се чрез ходене в 
коридор над и между ниски 
препятствия 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Игри с хвърляне и 
преминаване през 
препятствия 

Изпълнява комбинации от 
двигателни действия в 
подвижните игри 

 

6-та седмица Физическа 
дееспособ 
ност 

Развиване на 
двигателни качества
сила и издръжливост 

Използва естественоприлож ните 
движения за развиване на дви 
гателните качества 

 

Физическа 
дееспособ 
ност 

Развиване на 
двигателни качества 
точност и ловкост 

Използва естественоприлож ните 
движения за развиване на дви 
гателните качества 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Подвижни игри Изпълнява комбинации от 
двигателни действия  

 

XI     

7-ма седмица Спортно
подготвителна 
двигателна дейност 

Спазва и изисква 
спазването на правила 
в СПИ 

Съблюдава и изисква от другите 
спазването на пра 
вила и норми на поведение в 
игровата дейност 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Щафетни игри Различава положителното и 
отрицателното в поведе 
нието на играчите при 
съревнователни условия 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Прилагане на 
овладени двигателни 
умения в игрова 
ситуация 

Изпълнява комбинации от 
двигателни действия в 
подвижните игри 

 

8-ма седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Лазене към ориентир Придвижва се чрез лазене към 
ориентир 

 



 
 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Ходене по дъска 
поставена на пода 

Придвижва се чрез ходене по дъска  

Игрова двигателна 
дейност 

Игри с лазене и 
равновесно ходене 

Изпълнява комбинации от 
двигателни действия  

 

9-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Бягане за бързина Придвижва се чрез бягане в права 
посока 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Лазене от лакътно
колянна опора 

Придвижва се чрез лазене от 
лакътноколянна опора 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Игри с лазене и 
преодоляване на 
препятствия 

Изпълнява комбинации от 
двигателни действия  

 

10-та седмица Физическа 
дееспособ 
ност 

Развиване на 
двигателни качества 
равновесие и бързина 

Използва естественоприлож ните 
движения за развиване на дви 
гателните качества 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Спазване на правила и 
норми в игровата 
дейност 

Спазва и изисква от другите 
спазването на пра 
вила и норми на поведение в 
игровата дейност 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Игри за бързина, 
гъвкавост и ловкост 

Изпълнява комбинации от 
двигателни действия  

 

XII     

11-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Строеви упражнения Строява се от разпръснат строй в 
колона, редица в 
кръг и обратно 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Затвърдяване на 
разучени упражнения 

Изпълнява комбинации от разучени 
упражнения 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Занимателни игри и 
упражнения 

Проявява двигателни умения и 
качества 

 

12-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Хвърляне във 
вертикална цел 

Изпълнява хвърляне  във 
вертикална цел 

 

Естествено Подаване и ловене на Подава и лови гумена топка над  



 
 

приложна 
двигателна дейност 

топка над въже въже 

Спортно
подготвителна 
двигателна дейност 

Спортноподготвителни 
игри с елементи на 
волейбол 

Изпълнява спортноподготвителни 
игри обвързани с 
волейбол 

 

13-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Скок на дължина от 
място и със засилване 

Скача на дължина от място и  със 
засилване 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Лазене с провиране Придвижва се чрез лазене в 
комбинация с провиране 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Игри със скачане, 
лазене и провиране 

Изпълнява комбинации от 
двигателни действия  

 

I     

14-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Скок от ниско на 
високо 

Скача от ниско на високо съчетано 
с отскачане от 
един и два крака 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Ритмувано ходене по 
метричен размер 

Придвижва се чрез ритмувано 
ходене 
по предварително определен 
метричен размер 

 

Физическа 
дееспособ 
ност 

Изпълнение на 
физически упражнения 
за развитието всички 
мускулни групи 

Изпълнява двутактови физически 
упражнения с уред 
и без уред, които да въздействат 
върху развитието 
на всички мускулни групи 

 

15-та седмица Физическа 
дееспособ 
ност 

Развиване на сила на 
долни и горни 
крайници 

Използва естествено 
приложните движения за развиване 
на сила на долни и горни крайници 

 

Физическа 
дееспособ 
ност 

Развиване на 
гъвкавост,равновесие и 
точност 

Използва естествено 
приложните движения за развиване 
на дви 
гателните качества 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Игри с лазене и 
скачане 

Изпълнява комбинации от 
двигателни действия  

 

16-та седмица Естествено Ходене с различно Придвижва се чрез ходене в  



 
 

приложна 
двигателна дейност 

темпо, в зигзаг, с 
високо повдигане на 
коленете 

различно темпо, в зигзаг с високо 
повдигане на коленете 

Спортно
подготвителна 
двигателна дейност 

Определяне 
поведението на 
играчите в 
съревновател 
ни условия 

Различава положителното и 
отрицателното в поведението на 
играчите при съревнователни 
условия 

 

Спортно
подготвителна 
двигателна дейност 

Приложение на 
овладени умения в 
състезателна ситуация 

Изпълнява спортноподготвителни 
игри в състезателна ситуация 

 

17-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Лазене в коридор Придвижва се чрез лазене в 
коридор 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Търкаляне на топка 
през врата 

Търкаля топка през врата  

Игрова двигателна 
дейност 

Игри със сняг Изпълнява игри 
при снежни условия 

 

II     

18-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Странично ходене с 
догонваща крачка 

Придвижва се чрез странично 
ходене с догонваща крачка 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Подаване и ловене на 
гумена топка по двойки 

Подава и лови гумена топка по 
двойки 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Комбинации от 
двигателни действия в 
подвижните игри 

Изпълнява комбинации от 
двигателни действия  

 

19-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Изтегляне от лег и 
тилен лег 

Изтегля се от лег и тилен лег  

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Бягане в коридор Придвижва се чрез бягане в 
коридор 

 

Игрова двигателна Игри със сняг  Изпълнява игри  



 
 

дейност при снежни условия 

20-та седмица Физическа 
дееспособ 
ност 

Развиване на 
двигателни качества 
бързина и точност 

Използва естествено 
приложните движения за развиване 
на дви 
гателните качества 

 

Физическа 
дееспособ 
ност 

Развиване на 
двигателни качества 
сила и издръжливост 

Използва естествено 
приложните движения за развиване 
на дви 
гателните качества 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Дихателни и 
успокоителни игри 

Проявява двигателни умения и 
качества 

 

21-ва седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Ходене между 
напречниците на 
стълба 

Придвижва се чрез ходене между 
напречниците на стълба 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Престрояване от кръг в 
колона и обратно 

Строява се от кръг в колона и 
обратно 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Игри за равновесие и 
престрояване 

Изпълнява комбинации от 
двигателни действия  

 

III     

22-ра седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Скачане от високо на 
ниско 

Скача от високо на ниско  

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Равновесно ходене по 
пейка 

Придвижва се чрез ходене по пейка  

Игрова двигателна 
дейност 

Игри със скачане и 
равновесно ходене 

Изпълнява комбинации от 
двигателни действия  

 

23-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Строяване от 
разпръснат строй в 
колона и редица 

Строява се от разпръснат строй в 
колона и редица 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Скачане на височина 
със засилване 

Скача на височина със засилване  

Спортно
подготвителна 

СПИ с елементи от 
баскетбол  

Изпълнява спортноподготвителни 
игри обвързани с баскетбол 

 



 
 

двигателна дейност  

24-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Скачане с въженце с 
два крака на място 

Скача с въженце с два крака на 
място 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Бягане в зигзаг, над и 
между препятствия 

Придвижва се чрез бягане в зигзаг, 
над и между препятствия 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Определяне участието 
си в игрите по 
показатели 
точност, бързина, 
екипност 

Определя 
участието си в игрите по конкретни 
показатели  

 

25-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Строеви упражнения Строява се от разпръснат строй в 
колона, редица в 
кръг и обратно 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Катерене по 
гимнастическа стена 

Катери се по гимнастическа 
стена  

 

Игрова двигателна 
дейност 

Щафетни игри Разбира значението на честната 
игра  

 

IV     

26-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Странично подскочно 
бягане 

Придвижва се чрез странично 
подскочно бягане 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Вертикално хвърляне и 
ловене на малка топка 

Хвърля вертикално нагоре и опитва 
да лови малка топка 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Закалителни 
процедури  

Проявява двигателни умения и 
качества 

 

27-ма 
седмица 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Насрещно бягане 
единично и по двойки 

Изпълнява насрещно 
бягане единично и по двойки 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Хвърляне на топка в 
хоризонтална 
повдигната цел 

Хвърля топка в хоризонтална 
повдигната цел 

 

Спортно Спортноподготвител Изпълнява спортноподготвителни  



 
 

подготвителна 
двигателна дейност 

ни игри игри обвързани с 
футбол 

28-ма 
седмица 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Катерене със 
странично
хоризонтално 
придвижване 

Катери се по гимнастическа 
стена със странично хоризонтално 
придвижване 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Затвърдяване и 
усъвършенст 
ване на разучени 
упражнения 

Изпълнява разучени естествено 
приложни движения 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Занимателни игри и 
упражнения 

Проявява двигателни умения и 
качества 

 

V     

29-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Скачане на височина 
от място 

Скача на височина от място  

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Изпълнение на 
подскоци с ляв и десен 
крак 

Изпълнява подскоци с ляв и десен 
крак 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Игри със скачане и 
преодоляване на 
препятствия 

Изпълнява комбинации от 
двигателни действия  

 

30-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Хвърляне на плътна 
топка над въже 

Хвърля плътна топка над въже  

Физическа 
дееспособ 
ност 

Развиване сила на 
горни и долни 
крайници 

Използва естествено 
приложните движения за развиване 
на сила на долни и горни крайници 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Народни игри Проявява двигателни умения и 
качества 

 

31-ва седмица Физическа 
дееспособ 
ност 

Проследяване 
постиженията на 
децата 

  

32-ра седмица Физическа 
дееспособ 
ност 

Проследяване 
постиженията на 
децата 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

 Игрова двигателна 
дейност 

Закалителни 
процедури  

Проявява двигателни умения и 
качества 

 

27-ма 
седмица 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Насрещно бягане 
единично и по двойки 

Изпълнява насрещно 
бягане единично и по двойки 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Хвърляне на топка в 
хоризонтална 
повдигната цел 

Хвърля топка в хоризонтална 
повдигната цел 

 

Спортно
подготвителна 
двигателна дейност 

Спортноподготвител 
ни игри 

Изпълнява спортноподготвителни 
игри обвързани с 
футбол 

 

28-ма 
седмица 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Катерене със 
странично
хоризонтално 
придвижване 

Катери се по гимнастическа 
стена със странично хоризонтално 
придвижване 

 

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Затвърдяване и 
усъвършенст 
ване на разучени 
упражнения 

Изпълнява разучени естествено 
приложни движения 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Занимателни игри и 
упражнения 

Проявява двигателни умения и 
качества 

 

V     

29-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Скачане на височина 
от място 

Скача на височина от място  

Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Изпълнение на 
подскоци с ляв и десен 
крак 

Изпълнява подскоци с ляв и десен 
крак 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Игри със скачане и 
преодоляване на 

Изпълнява комбинации от 
двигателни действия  

 



 
 

препятствия 

30-та седмица Естествено
приложна 
двигателна дейност 

Хвърляне на плътна 
топка над въже 

Хвърля плътна топка над въже  

Физическа 
дееспособ 
ност 

Развиване сила на 
горни и долни 
крайници 

Използва естествено 
приложните движения за развиване 
на сила на долни и горни крайници 

 

Игрова двигателна 
дейност 

Народни игри Проявява двигателни умения и 
качества 

 

31-ва седмица Физическа 
дееспособ 
ност 

Проследяване 
постиженията на 
децата 

  

32-ра седмица Физическа 
дееспособ 
ност 

Проследяване 
постиженията на 
децата 

  

 
 
 
 
Изготвили:гл.учителД.Лазарова,ст.учителП.Георгиева,учителиСл.Димитрова,И.Борисова,М.Габровска,Д.Валентинова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА III ГРУПА – 5–6-ГОДИШНИ  
Седмично: 2 педагогическа ситуация / Годишно: 64 педагогическа ситуация 

образователни ядра: 
 ВЪЗПРИЕМАНЕ (1) • Свързва всяко от две посочени познати музикални произведения със съответното заглавие. • Разпознава 
визуално муз. инструменти тромпет и гайда. • Разпознава тембъра на тромпет и гайда в солово из- пълнение. • Различава ролите 
на певеца, на музиканта и на слу- шателя. възпроизвеждане (2) • Пее до четири различни по тематика песни от ре- пертоара на 
детската градина. • Използва детски музикални инструменти, за да въз- произведе позната мелодия. музика и игра (3) • Изпълнява 
серия от повтарящи се ритмични движе- ния като елементи от танц. • Импровизира танцови стъпки и движения на маршова, 
хороводна и валсова музика, както и съвременни танци. 

 
 
 

Месец  Образователно ядро  Тема Очаквани резултати Забележка 

IX – 1 

Възприемане (2)  
Песенен концерт. Изпълнение на песни по желание на 
децата. Възпроизвеждан 

Емоционално участие в 
изпълнение на любими 
песни 

 

IX – 1 

IX – 2 

 Проследяване на постиженията на децата. 
Степен на музикално 

изпълнителските умения 
 

IX – 2 

   X – 3 

Музика и игра (3) 
Елементи на муз. 

изразност (4) 

Хоро с песен „Мари, момиченце”. Въвеждане на 
понятието „бавна музика”. Сравняване от учителя с 
„бързо темпо”.  

Акапелно пеене придружено с 
хороводна ритмика проследява 
разлика между бързо и бавно 
темпо 

 

    X – 3 



 
 

X – 4 
 

Възприемане (1) (2) 
Песен „С мама и татко” от Ал. Савелиев. Разучаване на 
песента.  

Активно участие в разучаване на 
текст и мелодия 

 

X – 4 

X – 5 

(1) (2) 
Запознаване с песента „Лятото се свърши” от Г. Спасов и 
разучава- нето й. Затвърдяване на песента „С мама и 
татко” от Ал. Савелиев. 

Проява на по-устойчив интерес и 
слухово внимание при 
разпознаване на музикални 
инструменти 

 

X – 5 

X – 6 

(2), (4) 

Изпълнение на познати есенни песни, изучавани във II гр. 
Затвърдяване на двувременен метрум /марш/, чрез 
правилно отмер- ване на ритмичната структура. 
Затвърдяване на понятията „бързо” и Бавно” темпо.  

Възпроизвежда натрупани 
певчески навици на заучени песни 
с ритмичен съпровод 

 

X – 6 

XI – 7 

(2), (4) 

Възприемане и разучаване на песента „Телефонно 
секретарче” от Ал. Савелиев. Развиване на динамичен 
слух, чрез разпознаване на „тиха” и „силна” музика. 
Народна песен „Приспивалка”.  

Възприема ролята на  
Слушател ,сравнява тиха и силна музика 

 

XI – 7 



 
 

XI – 8 

(2), (4) 

Песен „Есенно злато” от Ал. Савелиев. Развиване на 
динамичен и тоново-височинен слух. Съблюдаване на 
динамичните нюанси при из- пълнение на песни. 
Затвърдяване на уменията за разпознаване на високи и 
ниски тоно- ве.  

Пее песен за есента , 
умее да употребява различни по височина 
тонове  

 

XI – 8 

XI – 9 

(3), (2) 

Музикална игра „Какво да правим?” Насърчаване на 
творческите проявления, изразени в движения по 
собствен замисъл. Ясна дикция при изпълнение на песни 
за затвърдяване.  

Чрез движение изразява собствена 
емоция,пее песен сточна артикулация 

 

XI – 9 

 
XI – 10 

 
Песен „Звездичке, моя” от Ал. Савелиев. Развиване на 
тоново-височинен слух, чрез усвояване на мелодичната 
линия при пеене. 

Различава дейноста на 
музиканта 

 

XI – 10 

XII – 11 

(2) 

Съпровод с детски музикални инструменти. Развиване на 
умения за колективен съпровод и затвърдяване 

представите на децата за то- новите височини. Съпровод 
на валс и заучени песни.  

Включва се с желание в съпровод    

XII – 11 

XII – 12 
 

(2) 
Песен „Коледна елхичка” от Ал. Савелиев. Разучаване на 
коледни и но- вогодишни песни.  

Възпройзвежда песен на тема 
‘’Коледен празник’’ 

 



 
 

XII – 12 
 

XII – 13 

          
(4), (2) 

Спазване на динамиката при изпълнение на коледни и 
новогодишни песни. Затвърдяване уменията на децата за 
колективен съпровод с детски музикални инструменти.  

Показва умения при изпълнение на 
песен в бързо и бавно 
темпо,участва в група за съпровод 

 

XII – 13 

XII – 14 

         (2) Работа върху сценичното поведение на индивидуалните 
изпълнители и на цялата група.  

Представя пред публика вокално 
умение 

 

XII – 14 

 
I – 15 

(2) Развиване на метро-ритмичен усет при съпровод на музика 
в размер 2/4 и 3/4 /марш и валс/ . Изразително изпълнение 
на разучените коледни и новогодишни песни пред Дядо 
Коледа.  

Умее да свири на ДМИ зададен 
размер,емоционално вокално 
изпълнение 

 

I – 15 

I – 16 

(1), (2) 
Развиване на способност за разбиране на музикалното 
съдържание. Песен „Имам ново мече” от Клер Колева. 
Разучаване на песента „Имам ново мече”  

Затвърждаване на умение за 
слишане на ноша 
музикално,включва се с 
интерес при обогатяване на 
репертоара си 

 

I – 16 



 
 

I – 17 

(3), (2) 

Формиране на музикална активност; постигане на по-
голяма съгласу- ваност на разучените движения към 
музикалната игра „Шофьор”. Пеене с повече 
изразителност и по-голямо настроение. 

Изпълнява серия ритмични 
движения,представя 
изразително пеене 

 

I – 17 

I – 18 

(1), (2) 
Песен „Снежинки” от Ал. Савелиев. Едновременно 
започване на заучени песни след интродукция.  

Назовава музикално произведение 
пее две и повече песни 

 
I – 18 

 
II – 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

II – 19 

(1) 

Развиване на тембров слух, чрез запознаване с пиано и 
акордеон. Му- зикално-дидактична игра „Познай 
инструмента”. Развиване на музикална памет, чрез 
познаване на песен по изсвирено начало или припев.  

Разпознава музикален инструмент  

II – 19 

II – 20 

(2) 
Развиване на ладов усет при развиване на умения за 
започване на да- дена песен след изсвирен начален тон. 
Народна песен „Весело овчарче”  

Пее народна песен  

II – 20 



 
 

 
II – 21 

 
 
 

(2) 
Разучаване на песента „Гимнастика” от Ал. Савелиев.  

Използва придобити навици при 
разучаване на песен 

 

II – 21 

 
III – 22 

              
        (2) 

Песен „Мартенички” от Петър Льондев. Песен „Мама е 
заета” от Ал. Савелиев.  

Пее различни по характер песни 

 

III – 22 

III – 23 

(2) 

Песни за мартеничките, „Мама е заета” от Ал. Савелиев.  

 
Пее две заучени 
песни,разнообразява ритмични 
движения в танц 

 

III – 23 

III – 24 

(1), (3) 

Запознаване с гайда, тъпан и кавал. Развиване на 
продуктивни творчески способности; свързване на му- 
зикалния метро-ритъм с разнообразни движения. 

Открива богатството на 
българските народни инсрументи 

 

III – 24 

III – 25 

(2) 
Развиване на продуктивни творчески способности; 
импровизиране на мелодия върху зададен кратък израз.  

Представя импровизационни 
умения при пеене 

 

III – 25 



 
 

IV – 26 

(3), (1) По-самостоятелно изпълнение на различни танцови 
фигури. „Песен на славейчетата” от Виктор Чучков  

Изпълнява заучени танцови 
фигури 

 

IV – 26 

IV – 27 

(1), (2) 
Запознаване с „Пайдушко хоро” и неговия метроритъм. 
Песен „Пролетна закачка” от Ал. Савелиев. 

Разпознава тембър гайда,пее 
песен за пролетта 

 

IV – 27 

IV – 28 

 (2) 
Песен „Врабченце” от Клер Колева. Съгласуване на 
темпо, динамика и ритъм при изпълнение на заучените 
песни. 

Възпроизвежда песен като 
спазва ритъм 

 

IV – 28 

V – 29 
(2) 

Песен „Великден” от Снежана Петкова. Развиване на 
мелодичен слух.  

Умее да изпълнява 
самостоятелно четири заучени 
различни песни 

 

V – 29 

 
V – 30 

 
(2), (3) 

Песен „Влак към морето” от Клер Колева. Музикална Игра 
„Бъди ловък”  

Емоционално вокално – 
изпълнителско 
представление,изпълнява 
серия от повтарящи се 
ритмични движения 

 

V – 30 



 
 

V – 31 
 
 

 

Проследяване на постиженията на децата. Диагностика  

 

V – 32 

 
Изготвила:ст.учител Лидия Иванова  
 
 

МЕТОДИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА 

1.Наблюдение 

Основният метод за проследяване на постиженията на децата е включеното наблюдение. То е процес от целенасочена наблюдение 

на детското поведение в различни ситуации, в различни режимни моменти, в различни среди, по време на ежедневните занимания 

в продължение на цялата учебна година 

Наблюдението е един от многото начини за събиране на информация относно функционирането на децата като цяло. Най-ефективно 

и информативно е наблюдението на детето в неговата естествена среда, която включва – неговият дом и детска група в които всяко 

дете се развива. Тази среда предоставя на детето широки възможности за ежедневна изява и проява на различните му знания, 

способности, начини на поведение, както и на неговите затруднения. 

Детската градина е „сцената”, на която децата играят и проявяват своите чувства, емоционални реакции, двигателни и езикови 

способности, творческа дейност, отношението към другите деца в групата и по този начин изразяват своите типични черти от 

характера си. 

Наблюдението на детето в естествената му среда има много предимства за него: детето се намира в позната и защитена среда, в 

която е адаптирано и привикнало да се занимава с ежедневни дейности. Чувства се свободно, сигурно и значимо в резултат на което 

може да разкрие  според наблюдаващия, своите силни страни, знания и умения, наред с ограниченията си и затрудненията си. 

Събраната информация от наблюденията служи за основа при тълкуването на резултатите от развитието и извеждането на 

съответните изводи и насоки следващия възрастов период. 

• Цели на наблюдението: 



 
 

С помощта на информацията, получена чрез наблюдението детската учителка постига следните цели: 

9. Опознава индивидуално развитие на децата чрез установяване на техните характерни възрастови и индивидуални 

особености: нужди, способности, обноски, ограничения и затруднения. 

10. Планира индивидуална програма за развитие на детето през учебната година, която е насочена към детския потенциал 

и затруднения. 

11. Проследява настъпилите промени при децата през учебната година. 

12. Периодично уведомява родителите за функционирането на детето в детската градина. 

• Видове наблюдения: 

Детският учител участва в дейността на детето на различни нива – от ниво на не-участник в наблюдението; до пряк участник 

в него. 

• Наблюдение, в което учителя не участва. 

Задачата при този вид наблюдение е учителят само и единствено да наблюдава и проучва автентичността на детето в 

обичайните естествени условия и действия в детската група, без да се включва в разговор с него или да се намесва по 

някакъв начин в ситуацията /играта/ общуването, който би могъл да повлияе върху неговото поведение. 

Силни страни на наблюдението: спомага за деликатно регистриране на спонтанното и автентично поведение на детето и 

взаимодействията му с околната и социална среда, без то да усеща, че е център на наблюдение. 

Слабата страна на наблюдението е субективизма на учителя по време на наблюдението. 

• Наблюдение, в което учителят е участник /включено наблюдение/ 

Задача при този вид наблюдение е учителят – наблюдател да участва в дейностите на детето. Например : даване на 

разяснения; задаване на насочващи въпроси; използване езика на тялото; подготвяне на обстановката за извършване на 

дадена дейност; съучастник в играта на детето; поощряване на другите деца да се сближат с наблюдаваното дете и др. 

Силни страни на наблюдението: помощ от учителя, която може да доведе до по-високи резултати. 

Слаба страна на наблюдението е субективизма на учителя при наблюдение поведението на детето и регистриране на 

резултатите. 

2. Познавателна задача 

Задачите, които са използвани за установяване на резултатите по седемте образователни направления през учебната година са два 

вида: 

• Задачите със структуриран отговор, които се използват за проследяване на възприемането на знанията, тяхното разбиране 

и приложението им. Смята се, че този вид задачи имат по-висока степен на обективност, което от своя страна допринася 

за надеждността на измерването на резултатите от развитието.  



 
 

• Задачи със свободен отвор се използват при установяване на изпълнителски умения – пеене, свирене, рисуване, 

моделиране, конструиране – при които се проследява тяхното изпълнение и анализира крайният резултат, който във всички 

случаи ще бъде уникален за всяко дете. 

3. Продукти от дейността на децата.Диагностика 

По време на цялостния престой на детето в детската градина, чрез активното му участие в различни видове дейности, то създава 

различни по характер продукти /фантастични разкази, игри, рисунки, апликации, конструктивни и хартиени модели, пластелинови 

фигури и форми и др./ Част от тези произведения могат да се съхраняват в хартиен вариант – в портфолиото на детето, други – да 

бъдат документирани чрез видео и снимки и поставени в портфолиото /Приложение 1/ Те имат изключителна стойност при 

проследяване на резултатите от образователния процес, документирайки развитието, креативността и успеваемостта на детето. 

4.Социометрични методи 

Всяка детска група има свой специфичен облик, който е повлиян от взаимоотношенията между децата вътре в групата и от подходите 

на детските учители. 

Социометрията описва и анализира социалните взаимоотношения и структура в групи с помощта на социограма или социоматрица. 



 
 

2.3.4.ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 4 ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

IV група – 6–7-годишни Седмично – 4 

педагогически ситуации / Годишно – 124 педагогически ситуации 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЯДРА: СВЪРЗАНА 

РЕЧ (1) 

• Назовава точния си адрес. 

• Притежава необходимия речник за описване на места и посоки, описва и представя лесен път или „маршрут” до вкъщи. 

• Разбира основния сюжет в различни познати текстове. 

• Съставя устно кратък описателен текст. 

• Разказва кратка случка с помощта на учителя по за- дадени опорни въпроси. 

РЕЧНИК (2) 

• Разбира и използва думи с абстрактно значение. 

• Употребява думи и изрази, използвани в групата и вмедиите. 

ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧ (3) 

• Разказва кратки истории, като използва подходящ 

„времеви речник”. 

• Конструира сложни изречения по нагледна и словесна основа. 

• Различава изречение от текст. 

ЗВУКОВА КУЛТУРА (4) 

• Поставя правилно по практически път ударение на използваните думи. 

• Определя звука в началото и в края на думата. 

• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети. 



 
 

• Демонстрира начални графични умения. 

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ (5) 

• Възприема познати произведения от художествената литература чрез пресъздаването им в театъра или в киното. 

• Илюстрира съдържанието и героите от литературни произведения. 

• Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение. 

• Съотнася постъпките на герои от литературно произведение към собствения си опит. 

ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ (6) 

• Участва в драматизиране на приказки и разкази. 

• Преразказва приказка или разказ, като импровизира реплики и използва подходящи невербални средства за комуникация. 
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Месец Образователно 
ядро 

Тема Очаквани резултати Забележк
а 

 

IX – 1 
Граматически 

правилна реч (3) 

Звукова култура (4) 

Дума, изречение, текст – 

различаване и конструиране 

Смисло различителната роля 

на звуковете в думата 

• Разпознава дума, изречение и текст. 

• Отделя дума и изречение от текст. 

• Съставя изречения по нагледна 

основа. 

• Участва в разговор по съдържанието 

на картинки. 

• Съставя кратък разказ по картинка и 

зададени опорни въпроси. 

• Интонира звуковете в конкретни 

думи и открива различния звук. 

• Разбира смислоразличителната 

роля на звуковете в думите чрез 

заместване на звук. 

 

IX – 1 Възприемане на 

литера- турно 

произведение (5) 

„Най-хубавото”, нар. приказка – 
възприемане 

Съотнася постъпките на герои от 
литературно произведение към 
собствения си опит. 

 

IX – 1 Речник (2) Обо

бще

ни 

дум

и 

Гра

фич

но 

упра

жне

ние 

Разбира и използва думи с 
абстрактно значение. 

 

IX – 1 Пресъздаване на 

литера- турно 

произведение (6) 

„Най-хубавото” – преразказ 
Преразказва приказка или разказ, 
като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за 
комуникация. 

 

IX – 2   
 
Проследяване на постиженията на 
децата 

  

IX – 2     

IX – 2     

IX – 2     

X – 3 Свързана реч (1) 

(3) 

„На двора през есента” – разказ 

по картина Сложни съчинени 

изречения 

Преразказва приказка или разказ, 
като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за 
комуникация. 

 

X – 3 (5) „Старци” от Ем. Станев – 
възприемане 

Илюстрира съдържанието и героите 
от литературни произведения. 

 

 

X – 3 

 

(1) 

„Аз и моето семейство” – 

описателен текст Разпознаване и 

назоваване графични знаци н 

печатни букви, свързани с 

имената на позна- ти лица и 

предмети 

Притежава необходимия речник за 
описване на места и посоки, описва и 
представя лесен път или „марш рут” 
до вкъщи. Разпознава и назовава 
графични знаци на някои печатни 
букви. 
 

 

X – 3 (6) „Старци” – преразказ Преразказва приказка или разказ, 
като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за 
комуникация. 
 

 

 
X – 4 

 
(1) 

„Пътят до вкъщи” – 

описателен текст 

Назоваване на точен адрес и 
маршрут до вкъщи от различни точки 
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(Назоваване на точен адрес и 

маршрут до вкъщи от 

различни точки) 

X – 4 (5) „Бабунката” от Д. Бисет /за 
слушане/ 

Съотнася постъпките на герои от 
литературно произведение към 
собствения си опит. 

 

 
X – 4 

 
(3), (4) 

Сложни съставни и 

въпросителни изречения 

Определяне на звука в 

началото на думата Графично 

упражнение 

Разказва кратки истории, като 
използва подходящ 
„времеви речник”. 
Демонстрира начални графични 
умения. 

 

X – 4 (5) „Автобусчето, което се 

страхуваше от тъмното” от Д. 

Бисет /за слушане/ 

Въприема познати произведения от 
художествената литература чрез 
пресъздаването им. Съотнася 
постъпките на герои от литературно 
произведение към собствения си 
опит. 

 

X – 5 (1) Разказ по две картинки Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

X – 5 (5), (6) „Обичам есента” от А. Босев – 

възприемане и заучаване 

Въприема познати произведения от 
художествената литература чрез 
пресъздаването. 
Емоционално пресъздава текста. 

 

X – 5 (2) Думи с конкретно и 

обобщаващо значение 

Графично упражнение 

Разбира и използва думи с 
абстрактно значение. 

 

X – 5 (6) „Обичам есента” – заучаване и 
рецитиране 

Точно и емоционално пресъздава 
текста. 

 

X – 6 (1) Разказ по серия от картинки Съставя устно кратък описателен 
текст. 
Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни въпроси. 

 

X – 6 (5) „Спи, спи” от К. Константинов – 
възприемане 

Илюстрира съдържанието и героите 
от литератур- ни произведения. 
Съотнася постъпките на герои от 
литературно про- изведение към 
собствения си опит. 

 

 
X – 6 

 
(3) 

Конструиране на изречения по 

нагледна основа и модел 

Графично упражнение 

Конструира сложни изречения по 
нагледна и словесна основа. 

 

X – 6 (6) „Спи, спи”… – преразказ Преразказва приказка или разказ, 
като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за 
комуникация. 

 

XI – 7 (3), (1) Време на глагола. Разказ по 
картинка 

Разказва кратки истории, като 
използва подходящ 
„времеви речник”. 
Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

XI – 7 (5), (6) „Ден на будителите” от Анг. Жекова 

– възприемане и заучаване 

Въприема познати произведения от 
художествената литература чрез 
пресъздаването им. 
 

 

XI – 7 (4) Определяне на звука в 

края на думата 

Графично упражнение 

Определя звука в  края на думата. 
Демонстрира начални графични 
умения. 

 

XI – 7 (6) „Червената шапчица” – 

преразказ с импровизации на 

действия и реплики 

Участва в драматизиране на приказки 
и разкази. 

 

XI – 8 (1) „В парка и на улицата” – 

описателен текст (по стих. 

„Баба и Пепи” от М. Ганчев) 

Притежава необходимия речник за 
описване на места и посоки, описва и 
представя лесен път или „маршрут”. 

 

XI – 8 (5) „Кокошката със златните яйца” от 

Лафонтен 

– възприемане 

Въприема познати произведения от 
художествената литература чрез 
пресъздаването им. Съотнася 
постъпките на герои от литературно 
про- изведение към собствения си 
опит. 
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XI – 8 

 
 

(1), (3) 

Описание на обекти по 

нагледна основа Съгласуване 

по род и число на същ. и прил. 

имена – описание на обекти по 

нагледна ос- нова 

Графично упражнение 

Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни въпроси. 
Разказва кратки истории, като 
използва подходящ 
„времеви речник”. 

 

XI – 8 (6) „Кокошката със златните яйца” – 
преразказ 

Преразказва приказка или разказ, 
като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за 
комуникация. 

 

XI – 9 (1) „Здравето” – разговор Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни въпроси. 

 

XI – 9 (5) „Дядовата ръкавичка” от Елин 

Пелин – възприемане 

Въприема  произведения от 
художествената литература чрез 
пресъздаването им. 
 Илюстрира съдържанието и героите 
от литературни произведения. 

 

 

XI – 9 

 

(4), (3) 

Определяне на звук в 

началото и в края на думата 

Конструиране и разширяване на 

кратко просто изречение по 

нагледна и словесна основа 

Определя звука в началото и в края 
на думата. 
Конструира сложни изречения по 
нагледна и словесна основа. 

 

XI – 9 (6) „Дядовата ръкавичка” – преразказ Преразказва приказка или разказ, 
като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за 
комуникация. 

 

XI – 10 (1) „Случка с моя домашен 

любимец” – разказ по 

преживяна случка 

Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни въпроси. 

 

XI – 10 (6) „Дядовата ръкавичка” – 

подготовка за драматизация 

Участва в драматизиране на приказки 
и разкази. 

 

XI – 10 (4) Фонеме

н 

анализ 

на думи 

Графич

но 

упражн

ение 

Поставя правилно по практически път 
ударение на използваните думи. 
Демонстрира начални графични 
умения. 

 

XI – 10 (6) „Дядовата ръкавичка” – 
драматизация 

Участва в драматизиране на приказки 
и разкази. 

 

XII – 11 (4) Фон

еме

н 

ана

лиз 

Гра

фич

но 

упра

жне

ние 

Поставя правилно по практически път 
ударение на използваните думи. 
Демонстрира начални графични 
умения. 

 

XII – 11 (5) „Коледните вълнения на Врабчо” 

от П. Кърджи- лов и „Коледари” от 

Ст. Дринов /за слушане/ 

Въприема познати произведения от 
художествената литература чрез 
пресъздаването им в театъра или в 
киното. 

 

XII – 11 (2) Обобщени думи Разбира и използва думи с 
абстрактно значение. 

 

XII – 11 (6) „Коледари – заучаване и 
рецитиране 

Емоционално пресъздаване на 
литературно произведение. 

 

 
XII – 12 

 
(2), (4) 

Думи с 

противоположно 

значение Фонемен 

Разбира и използва думи с 
противоположно значение. Определя 
звука в началото и в края на думата. 
Демонстрира начални графични 
умения. 
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анализ 

Графично упражнение 

 

XII – 12 (5), (6) „Коледна звезда” от Тр. Симеонов и 

„Хей, другари” от Й. Стубел – 

възприемане и заучаване 

Съотнася постъпките на герои от 
литературно про- изведение към 
собствения си опит. Емоционално 
пресъздаване на литературно 
произведение. 

 

XII – 12 (2) Пряко и преносно значение на 
думи и изрази 

Употребява думи и изрази, 
използвани в групата и в медиите. 

 

XII – 12 (6) „Коледна звезда и „Хей, другари” – 

заучаване и рецитиране 

Емоционално пресъздаване на 
литературно произведение. 

 

XII – 13 (1), (3) „Среща преди 

Коледа” – 

диалог Сложни 

съставни 

изречения 

Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни въпроси. 
Конструира сложни изречения по 
нагледна и словесна основа. 

 

XII – 13 (5) „Две сестри”от Г. Райчев – 
възприемане 

Определя по илюстрации 
последователността в сю- жета на 
литературно произведение. 
Съотнася постъпките на герои от 
литературно про- изведение към 
собствения си опит. 

 

XII – 13 (6) Коледни и новогодишни 

поздравления (изпращане на 

коледна картичка) 

Преразказва текст, като импровизира 
реплики и използва подходящи 
невербални средства за комуникация. 
 

 

XII – 13 (6) „Две сестри” – преразказ Преразказва приказка или разказ, 
като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за 
комуникация. 
 

 

 
XII – 14 

 
(1) 

„Коледна украса” – описание на 

коледни украси (елха, играчки, 

гирлянди) от интериора на за- 

нималнята 

Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

XII – 14 (6) „Две сестри” – подготовка за 
драматизация 

Участва в драматизиране на приказки 
и разкази. 

 

 
XII – 14 

 
(6) 

„Празничен рецитал” – рецитиране 

на худ. произведения съм зимна, 

коледна и новогодишна тематика 

Участва в драматизиране на приказки 
и разкази и рецитира стихотворения. 

 

XII – 14 (6) „Две сестри” – драматизация Участва в драматизиране на приказки 
и разкази. 

 

I – 15 (1) „Моите празници” – разказ по 
картинки 

Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни въпроси. 

 

I – 15 (5) „Дванадесетте месеца” – 

българска нар. приказка – 

възприемане 

Въприема познати произведения от 
художествената литература. 

 

 
 

I – 15 

 
Конструиране на изречения по 

нагледна словесна основа – 

моделиране на думите в изре- 

чението с жетони 

Определяне на звука в 

началото и в края на думата 

Конструира сложни изречения по 
нагледна и словесна основа. 
Определя звука в началото и в края 
на думата. 

 

I – 15 (5) „Дванадесетте месеца” – 

повторно възприемане 

Въприема познати произведения от 
художествената литература. 
Определя по илюстрации 
последователността в сю- жета на 
литературно произведение. 
 

 

I – 16 (1) „Аз съм вежлив” – диалог Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни въпроси. 

 

I – 16 (6) „Дванадесетте месеца” – 

преразказ по епизоди 

Преразказва приказка или разказ, 
като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за 
комуникация. 
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I – 16 (1) „Зимни игри” – разказ по 

преживяна случка Графично 

упражнение 

Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни въпроси. 

 

 
I – 16 

 
(5) 

„Трите хубави думички” от Т. 

Касабова и „В каменния век” от 

Рина Зельова и Сергей Иванов 

/за слушане/ 

Въприема познати произведения от 
художествената литература чрез 
пресъздаването им в аудио театър. 

 

I – 17 (1) Разказ по две картинки с общ 
сюжет 

Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

I – 17 (5), (6) „Зимен пейзаж” от В. Петров – 

възприемане и заучаване 

Въприема познати произведения от 
художествената литература. 
Преразказва приказка или разказ, 
като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за 
комуникация. 
 

 

 

I – 17 

 

(4) 
Фонемен анализ на думи – 

определяне на звука в началото и 

в края на думата 

Графично упражнение 

Определя звука в началото и в края 
на думата. 
Демонстрира начални графични 
умения. 

 

I – 17 (6) „Зимен пейзаж” – заучаване и 
рецитиране 

Емоционално пресъздава 
литературно произведение. 

 

I – 18 (1) „Пожар вкъщи” – разказ по картина Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

I – 18 (5), (6) „Аз съм българче” от Иван Вазов 

–възприема- не и заучаване 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 
Емоционално пресъздава 
литературно произведение. 
 

 

 
I – 18 

 
(4) Фон

еме

н 

ана

лиз 

Гра

фич

но 

упра

жне

ние 

Определя звука в началото и в края 
на думата. 
Демонстрира начални графични 
умения. 

 

I – 18 (6) „Аз съм българче” – заучаване и 
рецитиране 

Емоционално пресъздава 
литературно произведение. 

 

II – 19 (2), (1) Умалителни 

съществителни 

имена Текст по 

картинка 

Употребява думи и изрази, 
използвани в групата и в медиите. 
 Съставя устно кратък описателен 
текст. 
 

 

II – 19 (5) „Бедният овчар” от Иван Жеглов /за 
слушане/ 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 

 

 
 

II – 19 

 
 

(4), (1) 

Определяне на звука в 

началото и в края на думата 

Назоваване на думи с 

определен първи и по- следен 

звук 

„Кой какъв е?” – описание на 

обекти по изображение и по 

памет 

Определя звука в началото и в края 
на думата. 
Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

II – 19 (5) „Слънчево зайче” от Ем. Станев /за 
слушане/ 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 

 

II – 20 (1) „Кума Лиса на разходка” – разказ Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

II – 20 (5) „Най-хубавото птиче” от Г. 

Райчев – възприемане 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 
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II – 20 

 

(4), (3) 

Смисло различителната роля 

на звуковете в думата 

Конструиране на прости 

изречения с опреде- лена дума 

Поставя правилно по практически път 
ударение на използваните думи. 
Конструира изречения по нагледна и 
словесна основа. 

 

II – 20 (1) „Най-хубавото птиче” – преразказ Преразказва приказка или разказ, 
като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за 
комуникация. 
 

 

II – 21 (1), (4) Разказ по 

скоропог

оворки 

Ударени

ето в 

думата 

Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни въпроси. 
Поставя правилно по практически път 
ударение на използваните думи. 

 

II – 21 (5), (6) „Баба Марта бързала” от Й. 

Стубел – възприемане и 

заучаване 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 
Рецитира литературно произведение. 

 

II – 21 (1) „Баба Марта бързала” – разказ по 
картина 

Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни точки. 

 

II – 21 (6) „Баба Марта бързала” – 

заучаване и рецитиране 

Рецитира литературно произведение.  

III – 22 (1) „Дъга в небето” – разказ по серия от 
картинки 

Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

III – 22 (5), (6) „Мама” от В. Петров – 

възприемане и заучаване 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 
Рецитира литературно произведение. 
 

 

 
III – 22 

 
(4), (3) 

Конструиране на прости 

изречения по картинки и 

определени думи 

Въпросителни изречения 

Разказва кратки истории, като 
използва подходящ 
„времеви речник”. 
Конструира  изречения по нагледна и 
словесна основа. 

 

III – 22 (6) „Мама” – заучаване и рецитиране Заучава и рецитира литературно 
произведение. 

 

III – 23 (1) „Гости от юг” – разказ по картина Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

III – 23 (5) „Бременските градски 

музиканти”от Братя Грим – 

възприемане 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 

 

 
 

III – 23 

 
 

(3), (1) 

Конструиране и разширяване на 

кратко просто изречение 

„Кой какъв е?” – описание на птици 

по зададе- ни опори 

Графично упражнение 

Конструира сложни изречения по 
нагледна и словесна основа. 
Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни въпроси. 

 

III – 23 (5) „Бременските градски музиканти” 

– повторно възприемане 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 

 

III – 24 (1) „Ало, телефонът звъни” – диалог Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни въпроси. 

 

III – 24 (6) „Бременските градски музиканти” – 
преразказ 

Преразказва приказка или разказ, 
като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за 
комуникация. 

 

III – 24 (1), (4) Описание на пролетни цветя 

Назоваване на думи с определен 

начален звук 

Съставя устно кратък описателен 
текст. 
Определя звука в началото  на 
думата. 

 

III – 24 (5) „Чисто носи – сладко яде” – 

българска нар. приказка – 

възприемане 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 

 

III – 25 (3), (1) Съобщително и 

въпросително изречение 

Разказ по картинка 

Разказва кратки истории, като 
използва подходящ 
„времеви речник”. 
Съставя устно кратък описателен 
текст. 
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III – 25 (6) „Чисто носи – сладко яде” – 
преразказ 

Преразказва приказка или разказ, 
като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за 
комуникация. 
 

 

 
III – 25 

 
(3), (4) 

Звук, дума, изречение, текст – 

разпознаване и конструиране 

/Допълване на текст с подходяща 

дума/ 

Определя звука, различава изречение 
от текст.  
Конструира сложни изречения по 
нагледна и словесна основа. 
 

 

III – 25 (6) „Чисто носи – сладко яде” – 

подготовка за драматизация 

Преразказва приказка или разказ, 
като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за 
комуникация. 

 

IV – 26 (2), (3) Обобщени думи. Думи – действия 

Конструиране на изречения по 

нагледна основа 

Разбира и използва думи с 
абстрактно значение. 

 

 
IV – 26 

 
(5), (6) 

„Великденска свирка” от Ран 

Босилек – въз- приемане и 

заучаване 

Графично упражнение 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 
Презъздаване на отделни части от 
произведението. 

 

IV – 26 (1) Гра

фич

но 

упра

жне

ние 

Разк

аз 

по 

карт

ина 

Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

IV – 26 (6) „Великденска свирка” – заучаване и 
рецитиране 

Емоционално презъздаване на 
литературно произведение. 

 

IV – 27 (1) „С камера и микрофон” – разказ 

по серия от картинки 

Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

IV – 27 (5) „Момче и пчела” от Ас. 

Разцветников и „По телефона” 

от Чичо Стоян – възприемане 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 

 

 
IV – 27 

 
(3), (4) 

Единствено и множествено число 

на същ. име- на и глаголи. 

Фонемен анализ – определяне на 

първи и последен звук в дума и 

група от думи 

Разказва кратки истории, като 
използва подходящ 
„времеви речник”. 
Определя звука в началото и в края 
на думата. 

 

IV – 27 (6) „Момче и пчела” – заучаване на 
диалога по роли 

Участва в драматизиране на приказки 
и разкази. 
 

 

IV – 28 (1) „Първият учебен ден на Зайко” – 

разказ по се- рия от картинки 

Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

IV – 28 (1) „Моят любим приказен герой” – 

илюстриране и описание 

Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни въпроси. 

 

IV – 28 (1) „Добрите хора” – съставяне на 
разказ 

Съставя устно кратък описателен 
текст. 
. 

 

IV – 28 (1) „Колко слънце, колко птички, 

колко бликнали тревички...” – 

разказ по картина 

Разказва кратка случка с помощта на 
учителя по зададени опорни въпроси 

 

V – 29 (1) „Вълкът и лисицата” – 

продължение на литературен 

текст 

Разбира основния сюжет в различни 
познати текстове. 
Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

V – 29 (5), (6) „Аз се гордея” от Анг. Жекова – 

възприемане и заучаване 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 
Презъздаване на литературно 
произведение. 
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 

месец 
седмица 

Образователно ядро ТЕМА Очаквани резултати забележка 

IX - 1  Количествени 
отношения  

 

Систематизация на обекти по 
един признак 

Разпознава признак за групиране 
на обекти. 
Открива принадлежност и 
непринадлежност на обект към 
дадена група. 

 

IX - 1 
 
  
 

Количествени 
отношения 

Сериация на обекти по един 
признак 

Отнема обект непринадлежащ 
към дадена група. 
Открива признаци за редуване на 
обекти. 
Довършва дадена алгоритмична 
поредица по определен признак. 

 

IX - 1 
 

Количествени 
отношения 
 

Групиране и редуване на обекти 
 

Образува предме тни групи по 
словесно зададен принцип. 
Самостоятелно избира признак 
за групиране на предмети.  
Подрежда сериационни 
поредици. 

 

IX - 2  
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА 

. 

 

IX - 2  

X - 3 
 

Пространствени 
отношения  

 

Пространствено 
разположение на обекти – 
отляво, отдясно 

Определя пространственото 
разположение на обекти като използва 
– горе, долу, пред, зад, до вляво, 
вдясно, между. 
Установява пространствени отношения 
между обекти в изобразена ситуация. 

 

 
 

V – 29 

 
 

(4) 

 

Фонемен анализ на думи. 

Разпознаване на графични знаци 

на букви, свързани с имената на 

познати лица и предмети 

Определя звука в началото и в края 
на думата. 
Разпознава и назовава графични 
знаци на някои пе- чатни букви, 
свързани с наименованията на 
познати лица и предмети. 

 

V – 29 (5), (6) „Рисуват децата” от Анг. 

Жекова – възприемане и 

заучаване 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 
Презъздаване на литературно 
произведение. 

 

V – 30 (1) „Книгата” – разговор Разбира основния сюжет в различни 
познати текстове. 
Съставя устно кратък описателен 
текст. 

 

V – 30 (5), (6) „Празник” от В. Паспалеева – 

възприемане и заучаване 

Въприема  произведения от 
художествената литература. 
Презъздаване на литературно 
произведение. 

 

 

V – 30 

 

(3), (4) 

Дума и изречение – 

разпознаване и конструиране. 

Разпознаване графични знаци на 

букви, свързани с имената на 

познати лица и пред- мети. 

Графично упражнение 

Разпознава и назовава графични 
знаци на някои пе- чатни букви, 
свързани с наименованията на 
познати лица и предмети. 
Демонстрира начални графични 
умения.  
Различава изречение от текст. 

 

V – 30 (6) „Празник” – заучаване и 
рецитиране 

Емоционално презъздаване на 
литературно произведение. 

 

V – 31   
 
 
 
 
Проследяване на постиженията на 
децата 

  

V – 31  

V – 31  

V – 31  

V – 32  

V – 32  

V – 32  

V – 32  
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X - 3 
 

Пространствени 
отношения 

 

Пространствено 
ориентиране в мрежа от 
квадрати 

 

Разпознава ред и колона в мрежа от 
квадрати. 
Има представа за пространствено 
ориентиране в мрежа от квадрати. 
Довършва ритмична поредица в мрежа 
от квадрати 

 

X - 3 
 

Пространствени 
отношения  

 

Пространствено 
разположение на обекти – 
вътре, вън 

 

Определя пространственото 
разположение на обекти като използва 
– вътре, вън. 
Посочва част на собственото си тяло и 
назовава (лява ръка, ляв крак, дясно 
ухо и т.н.). 

 

X - 4 
 

Количествени 
отношения 

 

Числото 1 и неговата 
цифра 

 

Има конкретна представа за числовата 
характеристика на числото 1. 
Разпознава и назовава цифрата на 
числото 1. 
 Съотнася количество от един обект към 
цифрата на числото. 
Открива цифрата на числото 1 в скрита 
картина. 

 

X - 4 
 

Количествени 
отношения 

Числото 2 и неговата 
цифра 

 

Образува групи от два обекта чрез 
броене. 
Разпознава и назовава цифрата на 
числото 2. 
Разпознава и назовава цифрите на 
числата 1 и 2 в скрита картина. 
Брои до 2. 

 

X - 4 
 

Количествени 
отношения 
Времеви отношения 

 

Числата 1 и 2 и цифрите 
им 
Ден и нощ 

 

Брои до 2. 
Открива групи от един и два еднакви 
обекта. 
Определя броя на обекти до 2 и го 
представя чрез пръстите на ръката си. 
Подрежда количества от един и два 
предмета и ги съотнася към модел на 
цифрите.  
Разбира, че числото 2 е по голямо от 
числото 1. 
 Разпознава ден и нощ като две части 
на едно денонощие. 

 

X - 5 
 

Равнинни фигури  
 

Кръг, квадрат, триъгълник 
 

Открива познати геометрични фигури в 
композиция в двумерното пространство 
и ги назовава. 
 Разпознава и назовава връх и страна 
на геометричните фигури. 
Продължава алгоритмични поредици от 
познати геометрични фигури. 

 

X - 5 
 

Пространствени 
отношения 

 

Лабиринт 
 

 Ориентира се в двумерното 
пространство като извършва ходове за 
достигане до обект. 
Движи се в определена посока по 
словесни сигнали. 

 

X - 5 
 

Равнинни фигури 
 

Геометрични фигури 
 

Графично възпроизвежда геометрични 
фигури по образец. 
Създава композиция от познати 
геометрични фигури по образец и по 
собствен замисъл. 

 

X - 6 
 

Количествени 
отношения 

 

Числото 3 и неговата 
цифра 

 

Разпознава и назовава цифрата на 
числото 3. 
Образува предметни групи от 3 
предмета. 
Определя броя на обекти до 3 и го 
представя чрез пръстите на ръката си. 
Разбира количественото и редно 
значение на числата до 3. 

 

X - 6 
 

Количествени 
отношения 

 

Количествено равенство и 
неравенство 

 

Установява количествено равенство, 
неравенство в две групи от предмети. 
Използва поравно, повече и по-малко. 
Сравнява две предметни групи чрез 
съпоставяне на предметите им. 
Моделира количествени отношения в 
две предметни групи,като превръща 
количествено равенство в неравенство 
и обратно. 
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X - 6 
 

Времеви отношения 
 

Части на деня 
 

Разпознава и назовава частите на деня 
сутрин,обед, вечер. 
Разбира значението на преди обед и 
следобед. 
Разбира редуването на три денонощия 
като използва вчера, днес и утре. 

 

XI - 7 
 

Количествени 
отношения 

 

Числото 4 и неговата 
цифра 

 

Разпознава и назовава цифрата на 
числото 4. 
Образува предметни групи от 4 
предмета 
Определя броя на обекти до 4 и го 
представя чрез пръстите на ръката си. 
Разбира количественото и редно 
значение на числата до 4. 
Разбира, че всяко следващо число е по-
голямо от предишното с 1. 
Брои до 4 в прав и обратен ред. 
Разпознава годишните сезоните и ги 
подрежда като започва от настоящия 
сезон и използва цифрите на числата 
до 4. 

 

XI - 7 
 

Количествени 
отношения 

 

Числото 5 и неговата 
цифра 

 

Брои до 5. 
Определя броя на обекти до 5 и го 
представя чрез пръстите на ръката си. 
Образува предметни групи от 5 
предмета 
Количествено съпоставя предметни 
групи до 5 предмета.  
Анализира цифрата на числото 5 като 
определя нейните части и посока. 
Разпознава и назовава и огражда 
цифрата на числото 5. 

 

XI - 7 
 

Количествени 
отношения 

 

Числова редица до 5 
 

Изобразява количество по зададена 
цифра 
Разбира количественото и редно 
значение на числата до 5 и познава 
цифрите. 
Разбира, че всяко следващо число е по• 
голямо от предишното с 1. 
Подрежда редицата на числата до 5 (с 
жетони, магнитни фигурки и др.). 

 

XI - 8 
 

Равнинни фигури 
 

Правоъгълник 
 

Разпознава и назовава геометричната 
фигура правоъгълник. 
Открива правоъгълник сред други 
геометрични фигури. 
Отнема обект непринадлежащ към 
група обекти (по признак форма). 

 

XI - 8 
 

Количествени 
отношения 
Равнинни фигури 

 

Геометрични фигури 
 

Схематично моделира количества по 
знаков образец (цифра). 
Възпроизвежда геометрична фигура в 
мрежа от квадрати, като следи 
върховете на фигурата да са във възли 
на мрежата. 
Възпроизвежда фигура в мрежа от 
квадрати като използва симетрия. 

 

XI - 8 
 

Равнинни фигури 
Измерване 

 

Правоъгълници в стаята 
 

Открива правоъгълници, предмети с 
правоъгълна форма в заобикалящата 
среда. 
Практически сравнява правоъгълник с 
квадрат чрез налагане и открива 
прилики и разлики. 
Определя връх и страна на 
геометричната фигура. 
Практически измерва страните на 
квадрат и правоъгълник с лентичка и 
прави предположение за страните им. 

 

XI - 9 
 

Количествени 
отношения 

 

Сравняване на числата 
до 5 
 

Определя броя на обекти до 5 и ги 
моделира графично (със точки). 
Определя мястото на всяко число в 
редицата на числата до 5.  
Сравнява предметни групи,установява 
количествено равенство и неравенство 
използва изразите повече, по-малко, 
поравно. 
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Моделира графично (с точки) 
количествени отношения. 

XI - 9 
 

Количествени 
отношения 

 

Числото 6 и неговата 
цифра 

 

Брои до 6 в прав и обратен ред. 
Определя броя на обекти до 6 и го 
представя чрез пръстите на ръцете си. 
Образува предметни групи по признак 
вид и според броя им, ги съотнася към 
цифра. 
Количествено съпоставя предметни 
групи до 6 предмета. 
Анализира цифрата на числото 6 като 
определя нейните части и посока. 

 

XI - 9 
 

Количествени 
отношения 

 

Редицата на числата до 6 
 

Брои до 6 в прав и обратен ред. 
Подреждане редицата на числата до 6 с 
предмети (жетони). 
Осъзнава, че числото от ляво е по-
малко с 1, а от дясно - по-голямо с 1.  
Определя броя на обекти в група и 
отбелязва резултата от броенето (карта 
на съответната цифра).  
Познава количественото и редно 
значение на числата до 6. 

 

XI - 10 
 

Измерване  
 

Измерване на обекти по 
височина и дължина 

 

Измерва височина чрез брой мерителни 
линийки в изобразена ситуация и 
записва резултата от измерването 
графично (с точки). 
Сравнява предмети по височина. 
Измерва дължина чрез брой мерителни 
линийки в изобразена ситуация и 
записва резултата от измерването 
графично (с точки). 
Сравнява предмети по дължина. 
Нарежда предмети по височина, 
дължина в практически ситуации. 

 

XI - 10 
 

Количествени 
отношения 

 

Числото 7 и неговата 
цифра 

 

Брои до 7 в прав и обратен ред. 
Определя броя на обекти до 7 и го 
представя чрез пръстите на ръцете си. 
Количествено съпоставя предметни 
групи до 7 предмета. 
Анализира цифрата на числото 7 като 
определя нейните части и посока. 

 

XI - 10 
 

Количествени 
отношения 
Времеви отношения 

Дните на седмицата 
 

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. 

 

XII - 11 
 

Измерване 
 

Измерване на дължина и 
височина с условна мярка 

 

Измерва дължина и височина чрез брой 
мерителни линийки в изобразена 
ситуация и записва резултата от 
измерването графично (с точки). 
Нарежда предмети по височина, 
дължина в практически ситуации. 
Измерва едно и също разстояние с 
различни мерителни линийки (панделки 
и др.) и разбира, че резултата зависи от 
мерната единица и може да има 
различно количествено изразяване. 

 

XII - 11 
 

Количествени 
отношения 

Числото 8 и неговата 
цифра 

 

Има конкретна представа за числото и 
цифрата 8. 
Брои до 8.  
Образува предметни групи от 8 
предмета  
Разбира количественото и редно 
значение на числата до 8. 
Разбира, че всяко следващо число е по-
голямо от предходното с 1. 
Анализира цифрата на числото 8 като 
определя нейните части и посока. 

 

XII - 11 
 

Измерване 
 

Височина и дължина на 
обектите 

 

Подрежда предмети( до 5) по височина 
и по дължина във възходящ и низходящ 
ред практически ситуации 

 

XII - 12 
 

Количествени 
отношения 

 

Броене до 8  
 

Брои до 8 в прав и обратен ред. 
Разбира количественото и редно 
значение на числата до 8. 
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Разбира, че всяко следващо число е по-
голямо от предходното с 1. 

XII - 12 
 

Количествени 
отношения 

 

Систематизация на 
обекти по вид 

 

Разпознава признаци за групиране на 
обекти (форма, цвят, големина, вид). 
Образува подгрупи от образувани групи.  
Определя принадлежност и 
непринадлежност на обект към дадена 
група. 

 

XII - 12 
 

Количествени 
отношения 

 

Сравняване броя на 
обекти 

Брои до 8 и отразява резултата 
графично (записване с точки). 
Установява количествено равенство и 
неравенство в две предметни групи.  
Използва поравно, повече и по-малко. 
Практически добавя обект към група за 
превръщане на количествено 
неравенство в равенство. 

 

XII - 13 
 

Количествени 
отношения 

 

Числото 9 и неговата 
цифра 

 

Има конкретна представа за числото и 
цифрата 9. 
Брои до 9. 
Образува предметни групи до 9 
предмета.  
Съотнася количества към цифрите на 
числата до 9. 
Разбира количественото и редно 
значение на числата до 9. 
Разбира, че всяко следващо число е по-
голямо от предходното с 1. 
Анализира цифрата на числото 9 като 
определя нейните части и посока. 

 

XII - 13 
 

Количествени 
отношения 

 

Числова редица 
 

Определя броя на обекти в група и ги 
свързва със съответната цифра. 
Определя реда на 9 предмета в редица. 
Подрежда редицата на числата до 9 
схематично (с точки). 

 

XII - 13 
 

Количествени 
отношения 

 

Количествено равенство и 
неравенство 

Групира обекти по брой. 
Измисля нови признаци за групиране. 
Сравнява количествено предметни 
групи чрез броене като използва 
изразите повече, по-малко, поравно. 

 

XII - 14 
 

Времеви отношения  
 

Месеците на годината  
 

Разпознава и назовава годишните 
сезони. 
Познава месеците на годината. 
Подрежда месеците на годината към 
всеки сезон, като използва модел на 
календар. 

 

XII - 14 
 

Пространствени 
отношения  

 

Пространствени 
отношения между обекти 

 

Моделира пространствени отношения 
между повече от два обекта, на всеки 
спрямо всеки. 
Рисува картина по указание за 
разположение на обектите в нея. 
Назовава части на собственото си тяло 
като определя ляво, дясно. 

 

XII - 14 
 

Пространствени 
отношения  

 

Карта на съкровище 
 

Движи се пространството по 
предварително зададен план (карта). 
Ориентира се в пространството и 
правилно използва термини за посоки, 
направления и местоположения. 

 

I - 15 
 

Равнинни фигури 
 

Откриване на 
геометрични фигури в 
композиция 

 

Открива геометрични фигури в 
композиция.  
Установява независимостта на 
геометричната фигура от нейните 
несъществени признаци. 
Свързва по форма обекти от 
заобикалящата среда с геометрични 
фигури. 
Практически обследва модел на 
геометрични фигури и от дадени фигури 
създава нови чрез прегъване, 
прилагане, разрязване. 

 

I - 15 
 

Равнинни фигури 
 

Графично 
възпроизвеждане на 
геометрични фигури 

 

Изобразява геометрични фигури по 
образец. 
Създава композиция от геометрични 
фигури по собствен замисъл. 
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I - 15 
 

Измерване 
 

Ширина на обектите 
 

Назовава и показва широчина на 
предметите, като използва по-широко, 
по-тясно. 
Измерва обекти по широчина чрез 
броене на условни мерни единици.  
Подрежда обекти по широчина във 
възходящ и низходящ ред.  
Измерва практически широчина на 
обекти с условна мярка (педя, крачка). 
Разбира резултата от измерването и го 
определя с числата до 9. 

 

I - 16 Количествени 
отношения 

 

Запознаване с действие 
събиране като 
практическо добавяне 

Разпознава събирането като 
практическо добавяне. 
Анализира изобразена ситуация за 
добавяне на обект към дадена група. 
Брои обектите в получената група. 
Разбира,че след добавянето 
полученото количество е повече. 

 

I - 16 
 

Пространствени 
отношения  

 

Ориентиране в 
двумерното пространство 
(по план, в мрежа) 

 

Установява пространствени отношения 
наляво, надясно,нагоре, надолу в 
изобразена ситуация. 
Ориентира се в мрежа от квадрати по 
зададени указания за посока. 

 

I - 16 
 

Равнинни фигури  
 

Моделиране на 
геометрични фигури 

 

Моделира геометрични фигури с 
лентичка, пръчици, пластилин, сламки. 
Създава композиция от геометрични 
фигури. 

 

I - 17 
 

Количествени 
отношения 

 

Запознаване с числата 0 
и 10 

 

Разпознава празно множество и начина 
на записване с 0. 
Разпознава и назовава числото 10. 
Брои до 10 в прав и обратен ред. 
Разбира, че всяко следващо число е по-
голямо от предходното с 1. 
Подрежда модел на числова редица с 
предмети. 

 

I - 17 
 

Времеви отношения 
 

Часовник 
 

Познава предназначението на 
часовника като уред за измерване на 
времето. 
Има представа за различни видове 
часовници. 

 

I - 17 
 

Времеви отношения 
 

Определяне на кръгъл 
час 

 

Има представа за определяне на 
„кръгъл час”. 
Сверява модел на часовник (до 10). 

 

I - 18 
 

Количествени 
отношения 

Броене до 10 
 

Броене и отброяване на предмети до 
10. 
Броене до 10 в прав и обратен ред. 
Образуване на предметни групи по брой 
и цвят. 

 

I - 18 
 

Количествени 
отношения 

 

Определяне реда на 
обект в редица  

 

Определя мястото на предмет в редица 
чрез поредно броене от ляво на дясно и 
обратно. 
Разбира количественото и редно 
значение на числата до 10. 

 

I - 18 
 

Количествени 
отношения 

 

Сравняване броя на 
обекти (до 10) в две 
множества  
Установява количествено 
равенство и неравенство 
в две предметни групи 

Използва поравно, повече и по-малко. 
Практически добавя обект към група за 
превръщане на количествено 
неравенство в равенство. 

 

II - 19 
 

Количествени 
отношения 

 

Запознаване с действие 
събиране като 
практическо добавяне 

 

Възприема на нагледно-действена 
основа задачи за добавяне на един 
обект към дадена група.  
Решава задача по сюжетна картина. 

 

II - 19 Количествени 
отношения 

 

Числова редица до 10 
 

Познава мястото на всяко число в 
числовата редица. 
Разбира отношенията между две 
съседни числа. 
Подрежда редицата на числата до 10. 

 

II - 19 
 

Количествени 
отношения 

 

Броене до 10 в прав и 
обратен ред 

 

Броене и отброяване на предмети до 
10. 
Броене до 10 в прав и обратен ред. 
Познава количественото и редно 
значение на числата. 
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II - 20 
 

Количествени 
отношения 

 

Запознаване с действие 
изваждане като отнемане 
на част от група 

 

Възприема изваждането като 
практическо отнемане на част от група. 
Анализира изобразена ситуация за 
отнемане на обект от дадена група. 
Брои обектите в получената група. 
Разбира,че след отнемането 
полученото количество е по-малко от 
първоначалното. 

 

II - 20 
 

Равнинни фигури  
 

Геометрични фигури 
 

Откриване на познати геометрични 
фигури в композиция. 
Замества изображение със символ.  
Довършва алгоритмична поредица. 

 

II - 20 
 

Пространствени 
отношения 

 

Ориентиране в 
двумерното пространство 
по план 

 

Проследява ходове за достигане до 
обект в двумерното пространство по 
план. 

 

II - 21 
 

Измерване 
Количествени 
отношения 

 

Уреди за измерване на 
тегло 

 

Разпознава кантар и везна като уред за 
измерване на тегло. 
Практически определя тежестта на 
предмети (играчки) и ги определя лек, 
тежък. 
Открива скрити цифри в картина. 

 

II - 21 
 

Количествени 
отношения 
Измерване 

 

Измерване на обекти чрез 
броене на мерни единици 

 

Определя количества и ги записва 
схематично (с точки). 
Установява количествено равенство и 
неравенство.  
Сравнява обекти по дължина чрез 
броене на условни мерни единици. 

 

II - 21 
 

Количествени 
отношения 

 

Алгоритмични поредици 
 

Продължава алгоритмични поредици по 
словесно зададен принцип за редуване 
на предмети(червено кръгче,две сини 
кръгчета и т.н.). 
Самостоятелно избира принцип за 
редуване на обекти и продължава 
алгоритмични поредици. 

 

III - 22 
 

Количествени 
отношения Равнинни 
фигури 

 

Откриване на 
геометрични фигури в 
композиция 

 

Открива познати геометрични фигури в 
изображение. 
Проявява наблюдателност при 
откриване на две еднакви изображения. 
Разбира понятието чифт като единица 
за броене. 
Открива чифт обекти в заобикалящата 
среда 

 

III - 22 
 

Равнинни фигури 
 

Моделиране по образец 
на познати геом. фигури 
 

Свързва по форма обекти от 
заобикалящата среда с геометрични 
фигури. 
Моделира геометрични фигури с 
пръчици, лентичка, сламки и др. 

 

III - 22 
 

Количествени 
отношения 
Равнинни  фигури  

 

Графично 
възпроизвеждане на 
композиция от 
геометрични фигури 

Открива еднакви обекти в две групи, 
определя броя им и установява 
количествено равенство и неравенство. 
Комбинира познати геометрични фигури 
в композиция по образец и собствен 
замисъл. 

 

III - 23 Измерване 
 

Измерване на обекти  
 

Измерва дължина, височина чрез 
условна мярка (педя, крачка). 
Нарежда предмети по височина, 
дължина в практически ситуации. 
Измерва едно и също разстояние с 
различна условнамярка и разбира, че 
резултата зависи от мерната единица и 
може да има различно количествено 
изразяване. 

 

III - 23 
 

Равнинни фигури 
 

Геометрични фигури в 
обекти от околната среда 
 

• Свързва по форма обекти от 
заобикалящата среда с геометрични 
фигури. 
• Групира изобразени обекти според 
формата им. 
• Практически обследва модел на 
геометрични фигури и от дадени фигури 
създава нови (прегъване, прилагане, 
разрязване). 

 

III - 23 
 

Равнинни фигури 
 

Групиране на обекти • Групира геометрични фигури по цвят, 
форма и големина. 
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• Установява независимостта на 
геометричната фигура от 
несъществените признаци. 

III - 24 
 

Пространствени 
отношения  

 

Взаимно разположение на 
обекти 
 

• Определя пространствени отношения 
между повече от два обекта, на всеки 
спрямо всеки. 
• Рисува по словесно указание за 
посока от зададен ориентир в рамките 
на определено поле. 

 

III - 24 Пространствени 
отношения  

 

Ориентиране в 
пространство по словесно 
указание 
 

• Движи се пространството по 
предварително зададен план (карта). 
• Ориентира се в пространството и 
правилно използва термини за посоки, 
направления и местоположения. 

 

III - 24 
 

Банкноти и монети 
 

Количествени отношения 
 

• Разпознава някои банкноти и монети.  
• Съотнася изображения на банкноти и 
монети към цени на продукти. 

 

III - 25 
 

Пространствени 
отношения  

 

Определяне 
пространствените 
отношения близо и далеч 
 

• Поставя предмет (играчка) по 
словесно зададена задача пред, зад, 
под, горе, долу, до даден ориентир. 
• Практически определя разстояния по-
близо, по-далече от мен. 
• Измерва разстояния (по-близо, по-
далече) от даден ориентир записва 
резултата схематично (с точки). 

 

III - 25 Количествени 
отношения 

 

Числата до 10 
 

• Разпознава и назовава числата до 10. 
• Открива цифрите на числата в 
изображение (скрита картина). 
 

 

III - 25 Измерване  Измерване на 
обекти   

• Измерва дължина, височина и 
широчина чрез условна мярка (педя, 
крачка, лентичка, пръчица и т.н.). 
• Подрежда предмети по височина, 
дължина в практически ситуации. 
• Отстранява грешно поставен предмет. 
• Измерва един и същ обект с различна 
условна мярка и разбира, че резултата 
зависи от мерната единица и може да 
има различно количествено изразяване. 
• Количествено изразява резултата от 
измерването 

 

IV - 26 
 

Количествени 
отношения 

 

Числова редица до 10 
 

• Брои до 10 в прав и обратен ред. 
• Знае мястото на числата в числовата 
редица до 10. 
• Подрежда с предмети числовата 
редица до 10. 

 

IV - 26 
 

Равнинни фигури 
 

Сериация по три признака 
 

• Открива принципи за редуване на 
предмети. 
• Продължава алгоритмични поредици 
от геометрични фигури. 

 

IV - 26 
 

Времеви отношения 
 

Месеците на годината 
 

• Разпознава и назовава годишните 
сезони. 
• Познава месеците на годината. 
• Подрежда месеците на годината към 
всеки сезон, като използва модел на 
календар. 

 

IV - 27 
 

Количествени 
отношения 

 

Чифт  
 

• Разбира понятието чифт като единица 
за броене. 
• Открива чифт обекти в заобикалящата 
среда. 

 

IV - 27 
 

Пространствени 
отношения  

 

Ориентиране в двумерно 
пространство  
 

Ориентира се в двумерното 
пространство по план. 
• Моделира със стрелка наляво, 
надясно, нагоре, надолу. 
• Проследява ходове за достигане до 
обект в двумерното пространство. 

 

IV - 27 
 

Количествени 
отношения 

 

Сравняване броя на 
обекти (до 10 ) в две 
множества 
 

• Установява количествено равенство и 
неравенство в 
две предметни групи.  
• Използва поравно, повече и по-малко. 
• Практически добавя или отнема обект 
към група за превръщане на 
количествено неравенство в равенство 

 

IV - 28 
 

Времеви отношения  
 

Часовник – уред за 
измерване на време 

• Разпознава часовника като уред за 
измерване на време. 
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• Сверява модел на часовник и 
определя кръгъл час до 10. 
• Разбира и използва по-рано, по-късно 
за определяне на събития във времето. 

IV - 28 
 

Времеви отношения  
 

Дните на седмицата  
 

• Познава и назовава дните от 
седмицата. 
• Разпознава една седмица в модел на 
календар.  
• 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 

 

Април 
28 

 

Пространствени 
отношения 

 

Лабиринт 
 

Ориентира се в двумерното 
пространство. 
• Проследява преплетените линии от 
входа, до изхода на лабиринт. 
• Спазва алгоритъм при движение в 
лабиринт 

 

V - 29 
 

Измерване 
 

Измерване на обекти 
 

• Подрежда предмети по височина, 
дължина в практически ситуации. 
• Отстранява грешно поставен предмет. 
• Измерва един и същ обект с различна 
условна мярка и разбира, че резултата 
зависи от мерната единица и може да 
има различно количествено изразяване. 
• Количествено изразява резултата от 
измерването с числа. 

 

V - 29 
 

Пространствени 
отношения 

Редица, колона 
  
 

Ориентира се в ред и колона в мрежа от 
квадрати. 
• Открива мястото на обект по зададено 
указание за номер на редица и номер 
на колона. 

 

V - 29 
 

Количествени 
отношения 

Сравняване броя на 
обектите в две множества 
 

• Установява количествено равенство и 
неравенство в две предметни групи.  
• Използва поравно, повече и по-малко. 
• Практически добавя обект към група за 
превръщане на количествено 
неравенство в равенство. 

 

V - 30 
 

Равнинни фигури 
 

Обобщаване знанията за 
геометричните фигури  
 

• Разпознава и назовава геометричните 
фигури кръг, квадрат, триъгълник, 
правоъгълник. 
• Разпознава страна и връх на 
геометричните фигури. 
• Графично възпроизвежда геометрична 
фигура в мрежа от квадрати. 

 

V - 30 
 

Пространствени 
отношения 
Измерване 

 

Пространствено 
ориентиране в 
изобразена ситуация 
Обобщаване знанията за 
величини и измерването 
им 
 

•Определя и назовава пространствени 
отношения между обекти в картина като 
използва горе, долу, отляво, отдясно, в 
средата, горе вляво, горе вдясно, в 
средата, долу вляво, долу вдясно. 
• Измерва изобразени обекти като брои 
мерителни линийки, определя 
резултата с числата до 10. 
• Намира мястото на обект,според 
размера му. 

 

V - 30 
 

Количествени 
отношения 

 

Числата до 10 
 

• Брои до 10 в прав и обратен ред. 
• Определя броя на обекти до 10 и ги 
свързва със съответната цифра. 

 

V – 31 
 

 
 
 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА. 

 

V - 32  

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 

 

Месец 
седмица 

Образователно ядро тема Очаквани разултати забележка 

IX - 1 
 

Самоутвърждаване и 
общуване с околните 
Социална и 
здравословна среда  

Моето лято 
 

• Изразява собствените си мисли ясно и 
конкретно. 
• Има представа за връзката между 
свободно време и развлечение. 

 



278 

 

 • Разбира необходимото различно 
поведение и спазване на правила на 
място за отдих, на място за 
развлечение и др 

IX - 1 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Плодородна есен 
 

• Има конкретни представи за сезонни 
плодове и зеленчуци. 
• Назовава условия за живот и развитие 
на растенията 

 

IX - 1 
 

Социална и 
здравословна среда 
Самоутвърждаване и 
общуване с околните 
 

Моето лято 
 

• Разбира необходимото различно 
поведение и спазване на правила в 
заведения за хранене, място за отдих и 
място за развлечение 

 

IX - 2   
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА. 

 

IX - 2   

X - 3 
 

Самоутвърждаване и 
общуване с околните 
 

Моето семейство 
 

• Разбира семейни отношения и 
мястото си в семейството. 
• Взаимодейства с възрастни и отчита 
настроението им и причините, които го 
пораждат. 
• Изразява привързаност към възрастни 
в семейството. 

 

X - 3 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Животните през 
есента 
 

•Има представа за промените в 
поведението на някои животни през 
есента 
• Съпоставя основните и специфични 
потребности на животните при 
подготовката им за зимата. 
• Пресъздава чрез модели животни и 
местообитаването им. 

 

X - 3 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Животните през 
есента 
 

• Пресъздава чрез модели животни, 
местообитаването им и начин на 
зимуване. 

 

X - 4 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Златна есен  
 

• Описва промените в природата през 
есента. 

 

X - 4 
 

 Златна есен 
Светът на 
природата и 
неговото 
опазване 
 

• Разбира потребностите на растенията 
и животните през есента. 
• Има представа за различни видове 
растения - дървета, храсти, треви. 
• Показва в природен календар 
метеорологично време и описва 
промените в природата през есента. 

 

X - 4 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

Моето родно 
място 
 

• Разбира предназначението на 
обществени сгради в близката среда-
обекти и забележителности на родната 
място. 
• Разбира и демонстрира необходимото 
различно поведение и спазване на 
правила, когато е на улицата, в 
заведение за хранене, място за отдих и 
място за развлечение. 

 

X - 5 
 

Самоутвърждаване и 
общуване с околнте 
Социална и 
здравословна среда  
 

Помагам у дома 
 

• Изразява привързаност към възрастни 
в семейството и взаимодейства с тях 
• Изразява своето право на избор и 
инициатива при дейности свързани с 
помощ у дома. 

 

X - 5 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Ние пазим и 
обичаме 
природата 
 

• Обяснява природозащитната дейност 
на човека и грижи за чиста природна 
среда. 
• Описва природозащитни инициативи. 

 

X - 5 
 

Социална и 
здравословна среда 
Самоутвърждаване и 
общуване с околните 
 

Помагам у дома  
 

• Изразява своето право на избор и 
инициатива при дейности свързани с 
помощ у дома. 
• Моделира действия и поведение у 
дома в практическа ситуация. 

 

X - 5 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

Улицата има 
своите правила 
 

• Има представа за участниците в 
уличното движение и за достъпни пътни 
знаци. 
• Показва познаване на правила за 
движение и поведение по улицата. 

 

X - 6 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

Репортер, 
журналист 
 

• Разпознава професии от областта на 
медиите и тяхното значение за живота 
на хората. 
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• Моделира действия и поведение на 
репортери, говорители, коментатори в 
инсценирани ситуации. 

X - 6 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Есен, работа с 
природен 
календар 
 

• Показва в природен календар 
метеорологично време и сравнява 
промените в природата през есента. 

 

XI - 7 
 

Културни и национални 
празници 
 

Ден на народните 
будители 
 

• Свързва празника със съответните 
личности. 
• Знае достъпни епизоди от живота и 
делата на някои велики българи – В. 
Левски, Хр. Ботев, Кирил и Методий, И. 
Вазов и др. 
• Изразява национална гордост и 
отдава почит. 

 

XI - 7 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Въздух и вода 
 

• Разбира необходимостта от вода за 
живите организми. 
• Има представа от кръговрата на 
водата в природата и водата на Земята 
– океани, морета, реки. 
• Обяснява грижи за чиста природа – 
вода и въздух. 

 

XI - 7 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

Аз ще бъда 
ученик 
 

• Има представа за училището – класна 
стая, обзавеждане. 

 

XI - 8 
 

Самоутвърждаване и 
общуване с околните 
 

Моите приятели 
 

• Има конкретни представи за прояви на 
доверие и толеранс към деца с 
различна етническа принадлежност и 
здравословни проблеми. 
• Взаимодейства с връстници като 
отчита настроението им и причините, 
които го пораждат. 

 

XI - 8 Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Кой живее в 
джунглата 
 

• Познава основни жизнени потребности 
и поведенчески прояви на характерни 
животни и растения от отдалечени 
местности-джунгла. 

 

XI - 8 
 

Самоутвърждаване и 
общуване с околните 
 

Обичам да играя  
 

• Има конкретни представи за прояви на 
доверие и толеранс към деца с 
различна етническа принадлежност и 
здравословни проблеми. 

 

XI - 9 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

Грижи за 
здравето 
 

• Познава правила за собствена защита 
на здравето. 
• Сравнява състояние на здраве и 
болест. 
• Осъзнава необходимостта от лична 
хигиена и грижите за външния вид като 
предпоставка за добро здраве. 

 

XI - 9 
 

Културни и национални 
празници 
 

Домашни животни 
 

• Описва домашни животни – външни 
типични белези, основни потребности и 
поведенчески прояви. 
• Посочва грижите за домашните 
животни 

 

XI - 9 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

В поликлиниката 
 

• Има представа за професии от 
областта на медицината. 
• Разбира необходимото поведение и 
спазване на правила в заведенията за 
лечение. 

 

XI - 10 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

Нашата храна 
 

• Има конкретна представа за някои 
храни и значението им за здравето. 
• Познава правилата за здравословно 
хранене. 

 

XI - 10 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Домашни 
любимци 
 

• Описва домашни любимци – външни 
типични белези, основни потребности и 
поведенчески прояви. 
• Посочва грижите за домашните 
любимци 

 

XI - 10 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Животните 
 

• Характеризира животни и пресъздава 
чрез модели местообитаването им. 

 

XII - 11 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

Дневен режим 
 

• Познава правила за собствена защита 
на здравето и здравословен режим. 
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Разбира последователността на 
дневния режим през различните части 
на деня. 

XII - 11 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Стайни растения 
 

• Разпознава някои стайни растения – 
мушкато, декоративна палма, 
теменужка и др. 
• Разбира потребностите на растенията 
и назовава условия за развитието им. 

 

XII - 11 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Грижи за цветята 
 

• Обяснява природозащитна дейност и 
грижи за цветята. 

 

XII - 12 
 

Социална и 
здравословна среда 
Самоутвърждаване и 
общуване с околните 
 

Чиста е нашата 
улица 
 

• Обяснява предназначението на 
съоръжения за поддържане на чистота 
на обществени места. 
• Описва инициативи на деца и 
възрастни по опазване на чистота. 
• Има представа от начините за 
разделно събиране на отпадъци и 
ползата от това. 

 

XII - 12 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

Аз пътувам 
(професии в 
транспорта) 
 

• Разпознава професии от областта на 
транспорта и тяхното значение за 
живота на хората. 
• Показва познаване на правилата за 
движение и поведение на улицата и в 
превозни средства. 

 

XII - 12 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Зима 
 

• Показва в природен календар 
метеорологично време и описва 
промените в природата през зимата. 

 

XII - 13 
 

Културни и национални 
празници 
 

Коледа  
 

•Свързва традиционните ритуали със 
съответния празник. 
• Разбира и спазва основните елементи 
от протокола на поведение при 
фолклорни празници – Бъдни вечер, 
Коледа. 

 

XII - 13 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Ден и нощ 
 

• Има представа за промените в 
природата през деня и нощта. 
• Описва животни, за които е 
характерна появата им през нощта. 

 

XII - 13 
 

Културни и национални 
празници 
 

Нова година 
 

• Разбира и спазва основните елементи 
от протокола на поведение при 
честване на официален празник. 

 

XII - 14 
 

Културни и национални 
празници 
 

Фолклорни игри 
 

• Претворява обреди и ритуали 
свързани с Коледните и Новогодишни 
празници. 

 

XII - 14 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

Улицата има 
своите правила  
 

• Прилага в инсценирани ситуации 
правилата за поведение и движение на 
улицата. 
• Показва познаване на правилата за 
движение и поведение на улицата и в 
превозни средства. 

 

XII - 14 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

В гората и в парка 
през зимата 
 

• Описва промените в природата през 
зимата. 

 

I - 15 
 

Културни и национални 
празници 
 

Моите празници  
 

• Назовава лични, официални и 
национални празници, местни обичаи и 
традиции. 
Разпознава битова и празнична среда 
според етническата си принадлежност. 

 

I - 15 Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Живот на 
Северния полюс 
 

• Познава основни жизнени потребности 
и начин на живот на характерни 
животни от отдалечени местности-
Северен полюс. 
• Разпознава айсберг. 

 

I - 15 
 

Културни и национални 
празници 
 

Моите празници • Претворява в етюди различни 
празници 
• Назовава лични, официални и 
национални празници, местни обичаи и 
традиции. 

 

I - 16 
 

Самоутвърждаване и 
общуване с околните 
 

Мога да бъда 
учтив 
 

• Взаимодейства с възрастни и 
връстници, като отчита настроението 
им и причините, които го пораждат. 
• Осъзнава различните чувства. 

 

I - 16 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Животните през 
зимата 
 

• Има представа за промените в 
природата през зимата и влиянието им 
върху поведението на някои животни.  
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• Разбира потребностите на животните 
през зимата и обяснява 
природозащитна дейност. 
• Има представа от външни признаци на 
животни – покритие. 

I - 16 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Животните 
 

• Характеризира животни и пресъздава 
чрез модели местообитаването им 

 

I - 17 
 

Самоутвърждаване и 
общуване с околните 
 

Моите права 
 

• Взаимодейства с възрастни и 
връстници и спазва правилата за 
общуване. 
• Посочва еталони за действие и 
поведение в социална среда съобразно 
правата и задълженията. 

 

I - 17 
 

Самоутвърждаване и 
общуване с околните 
 

Моите права 
 

• Моделиране на еталони на действие и 
поведение в инсценирани ситуации. 
• Посочва еталони за действие и 
поведение в социална среда съобразно 
правата и задълженията. 

 

I - 17 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Грижи за 
зимуващите 
птици 
 

• Има конкретна представа за 
характерни белези и начин на живот на 
зимуващи птици. 
• Разбира потребностите на птиците 
през зимата и обяснява 
природозащитна дейност 

 

I -18 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

Внимание! Пожар! 
 

• Познава правила за безопасност при 
пожар. 

 

I - 18 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Кой живее във 
водата 
 

• Познава основни жизнени потребности 
и характерни белези на животни от 
близкото обкръжение – бозайници, 
риби, безгръбначни живеещи във 
водата. 
• Обяснява грижи за чиста природна 
среда и вода. 

 

I - 18 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

Пожарникарите 
 

• Разпознава професии от областта на 
сигурността /пожарникари/ и тяхното 
значение за живота на хората. 

 

II - 19 
 

Културни и национални 
празници 
 

Васил Левски 
 

• Свързва съответен празник с 
конкретна личност – 19 февруари – В. 
Левски. 
• Знае достъпни епизоди от живота и 
делото на В. Левски  
• Изразява национална гордост и 
отдава почит. 

 

 
II - 19 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Живот в 
пустинята 
 

•Познава основни жизнени потребности 
и начин на живот на характерни 
животни и растения от отдалечени 
местности- пустиня. 

 

II - 19 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Животните 
 

• Характеризира и пресъздава чрез 
модели различни признаци на животни. 

 

II - 20 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

София – наша 
столица 
 

• Познава понятието столица. 
• Разпознава основни административни 
, стопански и културни институции и 
някои по-известни забележителности, 
превърнали се в символ на София. 

 

II - 20 
 

Културни и национални 
празници 
 

Моята родина 
 

• Разпознава националния флаг и химн 
и реагира като изразява национална 
гордост. 
• Познава събития от родната история и 
природни забележителности на 
България. 

 

II - 20 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Зима 
 

• Показва в природен календар 
метеорологично време и сравнява 
промените в природата. 

 

II - 21 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Пазим чисто 
родното ни място 

• Описва природозащитни инициативи 
на деца и възрастни по опазване 
чистота около себе си и природата. 

 

 
II - 21 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Природата е 
съвършена 
 

• Има представа за връзката между 
външни белези и значението им за 
растенията. 
• Показва интерес към природата, 
нейното съвършенствои грижи за 
чистотата й. 
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II - 21 Културни и национални 
празници 
 

Баба Марта 
 

• Назовава традиции свързани с Първи 
март. 
Свързва традиционните ритуали с 
празници на общността. 

 

III - 22 
 

Културни и национални 
празници 
 

България 
празнува 
 

• Има представа за Трети март като 
национален празник на България. 
• Свързва конкретния празник със 
съответните събития от родната 
история – Трети март. 
• Изразява национална гордост и 
отдава почит. 

 

III - 22 Социална и 
здравословна среда 
 

Реклама 
 

• Разпознава професии свързани с 
рекламата и значението им за живота 
на хората. 

 

III - 22 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Живеем заедно  
 

• Свързва животните и техните 
природни семейства – ято, стадо, рояк. 

 

III - 23 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Прелетни птици 
 

• Има представа за промените в 
поведението на птиците през пролетта. 

 

III - 23 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Динозаври 
 

• Има представа за животни, живеели в 
миналото-динозаври. 

 

III - 23 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Пролет • Описва промените в природата през 
пролетта 

 

III - 24 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

Моят път до 
детската градина 
 

• Разбира предназначението на 
обществени сгради и обекти 
съпътстващи детето по пътя му до 
детската градина.  
• Разбира и демонстрира спазване на 
правилата за движение и поведение на 
улицата. 

 

III - 24 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Пролет е 
 

• Разбира потребностите на растенията 
и животните през пролетта. 
• Показва в природен календар 
метеорологично време и сравнява 
промените в природата през пролетта 

 

III - 24 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Пролет 
 

• Показва в природен календар 
метеорологично време и сравнява 
промените в природата през пролетта. 

 

III - 25 
 

Социална и 
здравословна среда 
Самоутвърждаване и 
общуване с околните 
 

Ако се загубя 
 

• Обяснява адекватни норми на 
поведение спрямо познати и непознати 
лица в критична ситуация. 
• Разпознава професии от областта на 
сигурността /полицай/ и значението им 
за живота на хората. 

 

III - 25 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Кой живее в 
тревата 
 

• Познава морфологични части и 
поведение на характерни животни от 
близкото обкръжение – насекоми. 

 

III - 25 Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Пеперудите 
 

• Описва метаморфозата в развитието 
на пеперуда. 

 

IV - 26 
 

Културни и национални 
празници 
 

Пролетни 
празници  
 

• Свързва конкретни празници с 
основните елементи от протокола на 
поведение при честване на лични и 
фолклорни празници – Лазаровден, 
Цветница, Великден 

 

IV - 26 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Растенията – 
зеленото 
богатство на 
земята 
 

• Има представа от многообразието на 
различни видове растения в гората. 
• Описва начини за ориентиране в 
гората. 
• Описва природозащитни инициативи 
на деца и възрастни по опазване на 
природата. 

 

IV - 26 
 

Културни и национални 
празници 
 

Пролетни 
празници 
 

• Претворяване на обреди и ритуали 
във връзка с Лазаровден, Цветница, 
Великден 

 

IV - 27 Социална и 
здравословна среда 
 

Какъв да стана 
 

• Разпознава професии от различни 
области, свързаните с тях типични 
предмети и трудови действия и тяхното 
значение за живота на хората. 

 

IV - 27 Социална и 
здравословна среда 
 

Аз ще бъда 
ученик  
 

• Има конкретна представа за 
училището и учебните пособия, 
необходими на ученика. 
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Изразява позитивно отношение към 
училището и учителя. 

IV - 27 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Опазване на 
природата 
 

• Посочва източници на замърсяване на 
природата 
• Обяснява природозащитна дейност на 
човека и грижите за чиста природна 
среда 
• Описва природозащитни инициативи 
на деца и възрастни. 

 

IV - 28 
 

Социална и 
здравословна среда 
Самоутвърждаване и 
общуване с околните 
 

Аз ще бъда 
ученик 
 

• Има конкретна представа за 
„социалната роля” ученик – правила на 
поведение по време на час, 
междучасие, на двора, по коридора и 
др. 

 

IV - 28 
 

Културни и национални 
празници 
 

Времето вчера, 
днес, утре 
 

• Сравнява картината на времето чрез 
метеорологичните промени. 
 
 

 

IV - 28 
 

Социална и 
здравословна среда 
 

Улицата има 
своите правила 
 

• Показва познаване на правилата за 
движение и поведение на улицата и в 
превозни средства. 
 

 

V - 29 
 

Самоутвърждаване и 
общуване с околните 
 

Децата на Европа • Има представа за ЕС и  
принадлежността на България към него. 
• Изразява привързаност към деца и 
възрастни и проявява доверие и 
толерантност към другия. 
• Посочва забележителности на някои 
столици на страни от ЕС. 
 

 

V - 29 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Природни 
бедствия 

• Познава някои правила за 
безопасност при природни бедствия – 
буря наводнение, земетресение. 
 

 

V - 29 
 

Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Животните 
 

• Назовава и характеризира животни 
според вида им. 

 

V - 30 
 

Културни и национални 
празници 
 

Празник на 
буквите 
 

• Свързва конкретен празник със 
съответните личности  
– 24-ти май. 
• Изразява национална гордост и 
отдава почит към делото на Св. св. 
Кирил и Методии. 
• Има представа за ролята и значението 
на знанието в живота на човека, на 
книгите и посланието, което те носят. 
 

 

V - 30 
 

Културни и национални 
празници 

Първи юни 
 

 
• Разпознава празник – Първи юни и 
показва готовност и умения да се 
включи в подготовката и честването му. 
• Изразява симпатия и толеранс към 
деца от различни етноси и раси. 
 

 

V - 30 Светът на природата и 
неговото опазване 
 

Иде лято 
 

• Показва метеорологично време и 
сравнява промените в природата през 
лятото. 

 

V - 31  
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА. 

 

 V - 32  

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

Месец 
седмица 

 

Образователно ядро Тема Очаквани резултати Забележка 
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IX – 1 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Лятото отмина – 
сюжетна рисунка по 
памет от лятната 
ваканция. 

•Използва безопасно различни 
видове материали и пособия за 
изобразяване. 
•Избира конкретна тема и я 
изобразява при рисуване. 

 

IX – 1 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Аз съм художник – 
изпълнение на образ 
или сюжет с материали 
по избор. 

•Използва многослойно апликиране 
при изпълнение на изобразителни 
задачи. 
•Използва безопасно различни 
видове материали и пособия за 
изобразяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

IX – 2 ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА  

IX – 2  

X - 3 Художествено 
възприемане  
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Това съм аз – най-общо 
отразяване на 
отделните визуални 
особености на 
човешката глава. 

•Изгражда представи за творби на 
изящните и приложно-
декоративните изкуства. 
•Използва безопасно различни 
видове материали и пособия за 
изобразяване. 
•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 

 

X – 3 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Как изглеждам – образ 
на момче и момиче с 
най-общо предаване на 
конструктивните 
особености на човешка 
фигура във фас, гръб, 
профил. 

•Използва безопасно различни 
видове материали и пособия за 
изобразяване. 
•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 

 

X - 4 Художествено 
възприемане 

 Познавам тази картина 
– начални представи за 
портрет. Разпознаване 
на детайли по колорит и 
рисунка. 

•Изгражда представи за творби на 
изящните и приложно-
декоративните изкуства. 

 

X – 4 Художествено 
възприемане  
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Весела поляна – 
превръщане на реални 
в одухотворени, весели 
образи. 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•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. 

 

X – 5 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Отпечатък от есенни 
лица – създаване на 
образи чрез печатане, 
използвайки есенни 
листа и темперни бои. 

•Използва безопасно различни 
видове материали и пособия за 
изобразяване. 
•Планира последователността на 
действията и използването на 
различни материали и техники при 
изпълнение на изобразителни 
задачи самостоятелно или в група. 

 

X – 5 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Ранна есен – 
рисунка(апликация) по 
наблюдение и 
представа на различни 
по конструкция и цвят 
дървета. Техника мокро 
в мокро. 

•Изгражда представи за творби на 
изящните и приложно-
декоративните изкуства. 
•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

X – 6 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Плодове и зеленчуци – 
гледам и апликирам 

•Използва материали и техники за 
конструиране и моделиране. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

X – 6 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Плодове и зеленчуци - 
моделитане 

•Използва материали и техники за 
конструиране и моделиране. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 
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XI – 7 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Превозни средства – 
картинен речник 

•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. 

 

XI – 7 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Нашата улица – 
рисуване с графичен 
материал 

•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. 

 

XI – 8 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Диви животни - 
моделиране 

•Използва материали и техники за 
конструиране и моделиране. 
•Избира конкретна тема и я 
изобразява при рисуване, 
моделиране и апликиране. 

 

XI – 8 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Моята рисунка – 
декоративно или 
линеарно-плоскостно 
изграждане на избран 
от детето сюжет. 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•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 

 

XI – 9 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Любими приказки – 
създаване на любим 
герой или момент от 
приказка 

Изпълнява изобразителни задачи по 
впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
Използва безопасно различни 
видове материали и пособия за 
изобразяване. 
Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

XI - 9 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Празник в гората – 
одъхотворени образи 
на горски обитатели 

Изпълнява изобразителни задачи по 
впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
Използва безопасно различни 
видове материали и пособия за 
изобразяване. 
Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

XI – 10 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Късна есен – пейзаж с 
различни по 
конструкция дървета в 
1-2 плана. Печатане с 
различни средсва. 

Изпълнява изобразителни задачи по 
впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
Използва безопасно различни 
видове материали и пособия за 
изобразяване. 
Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

XI – 10 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Есенно пано –
апликиране – 
индивидуално и в група. 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•Използва многослойно апликиране 
при изпълнение на изобразителни 
задачи. Използва безопасно 
различни видове материали и 
пособия за Използва материали и 
техники за конструиране и 
моделиране. 
•Планира последователността на 
действията и използването на 
различни материали и техники при 
изпълнение на изобразителни 
задачи самостоятелно или в група. 
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XII – 11 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Аз спортувам – 
моделиране на фигура 
от цяло парче чрез 
разрязване и изтегляне. 

•Използва многослойно апликиране 
при изпълнение на изобразителни 
задачи. Използва безопасно 
различни видове материали и 
пособия за Използва материали и 
техники за конструиране и 
моделиране. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

XII – 11 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Ние играем гимнастика 
– апликиране оз 
геометрични изходни 
форми. 

•Използва многослойно апликиране 
при изпълнение на изобразителни 
задачи. Използва безопасно 
различни видове материали и 
пособия за Използва материали и 
техники за конструиране и 
моделиране. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

XII – 12 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Коледен подарък – 
предаване структората 
на предметите, основни 
и второстепенни части, 
форма и големина. 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•Използва многослойно апликиране 
при изпълнение на изобразителни 
задачи. Използва безопасно 
различни видове материали и 
пособия за Използва материали и 
техники за конструиране и 
моделиране. 
•Планира последователността на 
действията и използването на 
различни материали и техники при 
изпълнение на изобразителни 
задачи самостоятелно или в група. 

 

XII – 12 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Суровачка – 
поздравителна картичка 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•Използва многослойно апликиране 
при изпълнение на изобразителни 
задачи. 
•Планира последователността на 
действията и използването на 
различни материали и техники при 
изпълнение на изобразителни 
задачи 

 

XII -13 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Елхови украшения – 
създаване на 
художествени 
конструкции, знаци и 
символи върху плоскост 
и в пространство. 

•Презъздава впечатления  с 
различни изразни средства. 
•Използва материали и техники за 
конструиране. 
• Планира последователността на 
действията и използването на 
различни материали и техники при 
изпълнение на изобразителни 
задачи 

 

XII -13 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Коледна украса •Презъздава впечатления  с 
различни изразни средства. 
•Използва материали и техники за 
конструиране. 
• Планира последователността на 
действията и използването на 
различни материали и техники при 
изпълнение на изобразителни 
задачи 

 

XII – 14 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Зимни игри – сюжетна 
рисунка (апликация) по 
лични впечатления и 
преживявания. 

•Използва многослойно апликиране 
при изпълнение на изобразителни 
задачи. Използва безопасно 
различни видове материали и 
пособия за изобразяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

XII -14 Изобразителни 
материали и техники 

Снежен човек – 
сюжетна апликация 

•Използва многослойно апликиране 
при изпълнение на изобразителни 
задачи. Използва безопасно 
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Изобразително 
творчество 

различни видове материали и 
пособия за изобразяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

I -15 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Грижа за птиците – 
сюжетна рисунка 

•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

I -15 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Зимни празници или 
обичаи – образ или 
сюжет по избор. 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

I -16 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Домашни животни – 
моделира не. 

•Използва материали и техники за 
конструиране и моделиране. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

I - 16 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Домашни животни – 
една или серия рисунки 
на случки с едно или 
повече животни. 

•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

I -17 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Домашни птици -  
рисунка на една или 
повече птици и човешка 
фигура 

•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

I -17 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Приятелство – 
моделиране на фигура 
на дете и животно. 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•Използва материали и техники за 
конструиране и моделиране. 
•Избира конкретна тема и я 
изобразява при моделиране. 

 

I -18 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Фантазен свят – 
изграждане на 
фантазни образи чрез 
комбиниране на части 
от реални обекти. 

•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

I – 18 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Ни чуто, ни видяно – 
моделиране на 
фантазен образ. 

•Използва материали и техники за 
конструиране и моделиране. 
•Избира конкретна тема и я 
изобразява при моделиране. 

 

II – 19 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

В страната на 
фантазиите – серия от 
рисунки. 

•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

II - 19 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Предмети от бита – 
моделиране на битов 
съд. 

•Използва материали и техники за 
конструиране и моделиране. 
•Избира конкретна тема и я 
изобразява при  моделиране. 

 

II – 20 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

За пролетните празници 
и развлечения – 
хартиени кукли, шапки, 
маски и др. 

Използва материали и техники за 
конструиране и апликиране. 
•Избира конкретна тема и я 
изобразява при апликиране. 

 

II - 20 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

За театър на маса – 
художествено 
конструиране. 

•Изгражда представи за творби на 
изящните и приложно-
декоративните изкуства. 
•Използва многослойно апликиране 
при изпълнение на изобразителни 
задачи.  

 



288 

 

•Планира последователността на 
действията и използването на 
различни материали и техники при 
изпълнение на изобразителни 
задачи самостоятелно или в група. 

II – 21 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Аз помагам на мама – 
житейска ситуация и 
обстановка. 

•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Избира конкретна тема и я 
изобразява при рисуване 

 

II - 21 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Мартенички – 
поздравителна 
картичка. 

•Използва многослойно апликиране 
при изпълнение на изобразителни 
задачи. Използва безопасно 
различни видове материали и 
пособия за изобразяване. 
•Планира последователността на 
действията и използването на 
различни материали и техники при 
изпълнение на изобразителни 
задачи самостоятелно или в група. 

 

III - 22 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Баба Марта – сюжетна 
рисунка 

•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

III - 22 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Ваза с цветя – рисуване 
по памет и 
въображение – смесена 
техника 

•Изгражда представи за творби на 
изящните и приложно-
декоративните изкуства. 
•Възпроизвежда фигура, знак, прави 
и криви линии, елементи от знаци. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

III - 23 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Подарък за мама – 
моделиране на бижу 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•Използва материали и техники за 
конструиране и моделиране. 
•Планира последователността на 
действията и използването на 
различни материали и техники при 
изпълнение на изобразителни 
задачи самостоятелно или в група. 

 

III - 23 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Като народните 
майстори – декоративна 
украса на битови 
съдове 

•Изгражда представи за творби на 
изящните и приложно-
декоративните изкуства. 
•Възпроизвежда фигура, знак, прави 
и криви линии, елементи от знаци. 
•Избира конкретна тема и я 
изобразява при рисуване, 
моделиране и апликиране. 

 

III - 24 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

На улицата – сюжетна 
рисунка 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Избира конкретна тема и я 
изобразява при рисуване 

 

III - 24 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Слънце – различни 
варианти на един образ 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

III – 25 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 

Зоопарк – работа в 
група 

• Използва безопасно различни 
видове материали и пособия за 
изобразяване. 
•Планира последователността на 
действията и използването на 
различни материали и техники при 
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изпълнение на изобразителни 
задачи самостоятелно или в група. 

III – 25 Художествено 
възприемане  
Изобразително 
творчество 

Времето днес – два 
пйзажа с различно 
метереологично време 
по кодов знак. 

•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

IV – 26 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Пролет е дошла – 
сюжетна апликация в 
група 

•Изгражда представи за творби на 
изящните и приложно-
декоративните изкуства. 
•Използва многослойно апликиране 
при изпълнение на изобразителни 
задачи. Използва безопасно 
различни видове материали и 
пособия за изобразяване. 
•Планира последователността на 
действията и използването на 
различни материали и техники при 
изпълнение на изобразителни 
задачи самостоятелно или в група. 

 

IV – 26 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Пролетна картина – 
пейзажна рисунка 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

IV – 27 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Великденски яйца - 
батика 

•Възпроизвежда фигура, знак, прави 
и криви линии, елементи от знаци. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

IV - 27 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Забавни яйчица – 
пластична апликация 

•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, 
моделиране и апликиране. 

 

IV - 28 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Пролетни празници – 
многофигурна 
композиция 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

IV -  28 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Годишни времена – 
рисуване или 
апликиране на 
одухотворен образ на 
любим герой. 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•Използва многослойно апликиране 
при изпълнение на изобразителни 
задачи. 
•Избира конкретна тема и я 
изобразява при рисуване, 
моделиране и апликиране. 

 

V - 29 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Морско дъно – 
апликиране на 
декоративно пано. 

•Използва многослойно апликиране 
при изпълнение на изобразителни 
задачи.  
•Планира последователността на 
действията и използването на 
различни материали и техники при 
изпълнение на изобразителни 
задачи самостоятелно или в група. 

 

V - 29 Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Празник на буквите – 
украсяване и 
превръщане на буква в 
забавен герой. 

•Възпроизвежда фигура, знак, прави 
и криви линии, елементи от знаци. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 
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V – 30 Художествено 
възприемане 
Изобразителни 
материали и техники 
Изобразително 
творчество 

Лято е вече – сюжетна 
рисунка по памет и 
въображение. 

•Изпълнява изобразителни задачи 
по впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 
•Пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
•Презъздава впечатления и 
преживявания с различни изразни 
средства. 

 

V – 30 Художествено 
възприемане  
Изобразително 
творчество 

Нашата изложба – 
аранжиране и 
откриване на изложба 
за деня на детето. 

•Изгражда представи за творби на 
изящните и приложно-
декоративните изкуства. 
•Планира последователността на 
действията и използването на 
различни материали и техники при 
изпълнение на изобразителни 
задачи самостоятелно или в група. 

 

V – 31 ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА  

V – 31  

V - 32  

V - 32  

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

Месец 
седмица 

Образователно ядро Тема Очаквани резултати забележка 

Септември 
1 
 

Конструиране и 
моделиране 
 

Къща 
 

• Подрежда по различни начини 
елементи от комплекта Лего и ги 
съединява чрез „вгнездяване”. 
• Самостоятелно определя етапите 
на работа. 
• Включва допълнителни елементи. 

 

Септември 
1 
 

Грижи и 
инициативност 
 

Мога сам и вкъщи, и в 
детската градина 
 

• Разбира различни грижи и е 
самостоятелно при обслужването 
вкъщи и в детската градина. 

 

Септември 
2 

 
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА. 

 

Септември 
2 

 

Октомври 
3 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Ленена салфетка 
 

• Умее да работи с текстилна нишка 
– навива, промушва, завръзва, реже 
и съединява елементите на 
изделието. 

 

Октомври 
3 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Ленена салфетка 
 

• Работи с украсителни елементи за 
естетическо  
оформяне на изделието чрез лепене 
или друго прикрепване в определен 
ред. 
• Прилага изделието в бита. 

 

Октомври 
4 
 

Конструиране и 
моделиране 
 

Моето семейство 
 

• Познава начини за работа със 
снимки и комбинирането им с 
хартия. 

 

Октомври 
4 
 

Техника 
 

Електроуредите у 
дома 
 

• Има представа за 
предназначението на някои 
домашни електроуреди и правилата 
за безопасност. 

 

Октомври 
5 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Фруктиера за 
плодове и зеленчуци 
 

• Познава усложнени схеми за 
работа с хартия и има умения за 
рязане по контур, сгъване и 
слепване, налагане и лепене на 
елементи на предварително 
определени места. 

 

Октомври 
5 
 

Грижи и 
инициативност 
 

Аз сервирам 
 

• Спазва правила за култура на 
хранене и сервиране. 

 

Октомври 
6 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Есенни листа 
 

• Има знания за работа с нетрайни 
природни материали – есенни 
листа. 
• Знае начини за подреждане на 
листата по цвят и големина без 
изрязване за получаване на обекти 
от близката среда. 
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Октомври 
6 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Нашата планета 
Земя 
 

• Умее да подрежда пъзел и 
прецизно да залепва върху хартия. 

 

Ноември 
7 
 

Конструиране и 
моделиране 
 

Салфетник 
 

• Има умения за рязане по контур, 
налагане, прегъване и слепване. 

 

Ноември 
7 
 

Грижи и 
инициативност 
 

Подреждам и 
сервирам 

• Знае основни правила за 
сервиране на закуска /студено 
сервиране/. 
• Има знания за предварителната 
подготовка на масата /подреждане 
на прибори, съдове/. 

 

Ноември 
8 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Моите приятели – 
животните 
 

• Конструира с природни материали, 
като ги подбира и комбинира. 
• Знае различни начини за 
закрепване и оформяне чрез 
пластичен материал. 

 

Ноември 
8 
 

Конструиране и 
моделиране 
 

Животните от 
зоопарка – слон 
 

• Умее да подрежда и съединява 
елементите подвижно. 
• Включва моделите в игрови 
действия. 

 

Ноември 
9 
 

Грижи и 
инициативност 
 

Сандвичи 
 

• Има интерес към кулинарния труд 
като към изкуство. 
• Знае и прилага различни начини за 
украса на сандвичите като спазва 
хигиенни изисквания. 

 

Ноември 
9 
 

Грижи и 
инициативност 
 

Детско парти 
 

• Сътрудничество с другите при 
работа по общ замисъл. 

 

Ноември 
10 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Европейското знаме 
 

• Умее да работи с хартия – реже, 
навива, съединява чрез лепене. 

 

Ноември 
10 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Знамето на 
България 
 

• Умее да работи с хартия като 
систематизира технологични 
операции в необходимата 
последователност, осигуряващи 
резултата на дейността. 

 

Декември 
11 

Конструиране и 
моделиране 
 

Къщичка за птици 
 

• Умее да работи с хартия и картон –
рязане, биговане, прегъване, 
събиране на разгъвка и оформяне с 
цел придаване на конкретно 
предназначение. 

 

Декември 
11 
 

Конструиране и 
моделиране 
 

Къщичка за птици 
 

• Има умения за неподвижно 
съединяване на отделни елементи. 
• Приложение 

 

Декември 
12 
 

Техника 
 

На улицата 
 

• Посочва пътни знаци и обяснява 
норми за безопасно придвижване по 
пътна маркировка. 

 

Декември 
12 

Техника Говоря по скайп 
 

• Има представа за различни 
устройства за комуникация. 

 

Декември 
13 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Новогодишна украса 
 

• Умее да работи творчески с хартия 
и естетично да оформя изделията. 

 

Декември 
13 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Новогодишна украса 
 

• Участва активно в работа по общ 
проект. 

 

Декември 
14 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Сурвачка 
 

• Умее да работи с нестандартни 
материали – дрянова пръчка, 
пуканки, суха чушка, вълна и др. 
• Знае начини за закрепване, ниже 
на конец чрез промушване с игла. 

 

Декември 
14 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Сурвачка 
 

• Естетически оформя сурвачката. 
• Добива умения за набавяне и 
класифициране на материали. 
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Януари 
15 
 

Конструиране и 
моделиране 
 

Домът, в който 
живея 
 

• Подрежда по различни начини 
елементи от комплекта Лего и ги 
съединявя чрез „вгнездяване”. 
• Самостоятелно определя етапите 
на работа. 

 

Януари 
15 
 

Конструиране и 
моделиране 
 

Домът, в който 
живея 
 

• Притежава умения за усложняване 
на строежа и включване на 
допълнителни елементи. 
• Прилага строежа в играта. 

 

Януари 
16 
 

Tехника 
 

Ако съм сам вкъщи 
 

• Познава отделни възможности на 
устройства за комуникация. 

 

Януари 
16 
 

Tехника 
 

Ако съм сам вкъщи 
 

• Познава отделни възможности на 
устройства за информация. 

 

Януари 
17 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Ръкавичка за 
бърсане на цветя 
 

• Работи с текстилни и други 
нестандартни материали. 
• Подрежда и съединява чрез 
лепене върху готова форма на 
допълнителни елементи. 

 

Януари 
17 
 

Грижи и 
инициативност 
 

Грижи за цветята 
 

• Знае основни правила за 
отглеждане на стайни цветя. 
• Отбелязва със знаци нуждата на 
растението от влага и светлина. 

 

Януари 
18 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване  

Гривна • Знае начини за работа с картонено 
руло.  
• Има умения за рязане на картон. 

 

Януари 
18 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Гривна 
 

• Има умения за естетическо 
оформяне на предмета чрез 
включване на допълнителни 
елементи. 
• Приложение 

 

Февруари 
19 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Пано „Рибки” 
 

• Умее да изрязва по контур и 
съединява елементите за 
получаване на образ. 
• Участва в работа по общ проект. 

 

Февруари 
19 
 

Конструиране и 
моделиране 
 

Зарче  
 

• Умее да работи с разгъвка – 
изрязва бигова, лепи.  
• Прилага изработеното изделие в 
играта. 

 

Февруари 
20 

Конструиране и 
моделиране 
 

Превозни средства 
 

• Има умения за неподвижно 
съединяване на отделните 
елементи за получаване на образ от 
околната среда. 
• Предизвикан е интерес към 
превозните средства. 

 

Февруари 
20 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Платноходка 
 

• Умее да работи с хартия и 
нестандартни материали, като ги 
подбира и комбинира. 
• Закрепва чрез лепене и забождане 
и получава обемен образ. 

 

Февруари 
21 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Мартеници 
 

• Умее да работи с конци като 
намотава, връзва, сплита и реже. 

 

Февруари 
21 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Мартеници 
 

• Познава различни начини за 
обработка на конци и други 
материали за мартеници. 
• Практическо приложение на 
придобитите умения 

 

Март 
22 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Подарък за мама 
 

• Има умения за за комбиниране на 
материалите по цвят и форма и 
низане и сплитане /усукване/. 
• Творчески прилага уменията си. 

 

Март 
22 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Фигури за гердан 
 

• Познава нов вид дейност – месене 
на тесто. 
• Има умения за смесване, месене, 
разточване, изрязване на фигури и 
оцветяване. 

 

Март 
23 

Обработване на 
материали 

Украса на саксия 
 

• Има умения за свободно 
подреждане и лепене на природни и 
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 съединяване и 
свързване 
 

други материали (ориз, леща и др.) 
върху готова основа. 

Март 
23 
 

Грижи и 
инициативност 
 

Засаждане на цветя 
 

• Познава нов вид труд – засаждане 
на цветя. 
• Има умения за подготовка на 
почвата  и засаждане на луковица 
или семена. 

 

Март 
24 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Калинки 
 

• Познава начини за работа с 
природни и други материали 
/пластмасова топче, черупка от 
орех/. 
• Има умение за художествено 
оформление на изделието. 

 

Март 
24 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Кошнички за яйца 
 

• Познава нов вид материал – 
картонена кора за яйца.  
• Има умение за худож. оформление 
на изделието според 
предназначението. 

 

Март 
25 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Украса на дърво 
(клонче) 
 

• Познава обработката на нов вид 
материал – кухо яйце. 
• Има умения за украса на яйцето по 
различни начини, промушва и 
завръзва. 

 

Март 
25 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Великденски яйца 
 

• Умее да боядисва яйце. 
• Познава разнообразни начини за 
шарене и украса. 
• Има празнично настроение. 

 

Април 
26 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Цъфнали цветя 
 

• Познава начини за оформяне на 
цветя 
• Има умения за изрязване по 
контур, усукване, нанизване, 
навиване, прикрепване. 
• Проявява творчество и фантазия. 

 

Април 
26 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Аранжиране на 
цветя 
 

• Има знания и умения за 
подреждане на цветята в букети – 
икебана. 
• Владее разнообразни начини за 
аранжиране на цветя и клонки. 

 

Април 
27 
 

Конструиране и 
моделиране 
 

Декори за театър 
 

• Има умения за определяне на 
техническите  
действия  и спазване на 
технологическия ред при 
съединяване в обща конструкция в 
общ проект. 

 

Април 
27 
 

Конструиране и 
моделиране 
 

Декори за театър 
 

• Има умения за естетическо 
оформяне на изделието с 
включване на допълнителни 
елементи. 
• Приложение в играта. 

 

Април 
27 
 

Конструиране и 
моделиране 
 

Декори за театър • Има умения за естетическо 
оформяне на изделието с 
включване на допълнителни 
елементи. 
• Приложение в играта. 

 

Април 
28 
 

Конструиране и 
моделиране 
 

Робот 
 

• Има умения за систематизиране на 
технологични операции в 
необходимата последователност за 
получаване на обемен образ. 

 

Април 
28 
 

Конструиране и 
моделиране 
 

Ракета 
 

• Владее умения за неподвижно 
свързване на елементите на модела 
и художественото му оформяне 
според предназначението. 

 

Май 
29 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Венец от листа и 
цветя 
 

• Познава обработката на нов 
материал – зелени листа. 
• Умее да съединява естествени 
листа чрез промушване.   

 

Май 
29 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Венец от листа и 
цветя 
 

• Влага творчество за постигане на 
естетически вид на изделието. 
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Май 
30 
 

Обработване на 
материали 
съединяване и 
свързване 
 

Моливник 
 

• Има усъвършенствани умения за 
работа с  
пластмасово руло, плат, конци – 
рязане, налагане, лепене. 
• Естетически оформя предмета 
като включва допълнителни 
елементи. 

 

Май 
30 
 

Грижи и 
инициативност 
 

„Това направихме 
ние” – Колективен 
проект. Изложба. 
 

• Сътрудничи с другите при работа 
по общ проект. 

 

Май 
31 

 
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА. 

 

Май 
32 

 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 

Месец 
седмица 

Образователно ядро тема Очаквани резултати забележка 

IX – 1 Естествено-приложна 
двигателна дейност  

 
Ходене с 
престрояване.  
  
.  

Придвижва се чрез ходене, 
равновесно по тясна повърхност 
(пейка) с изпълнение на равновесни 
стоежи, обръщане, пресечни стъпки, 
отскок до полуклек. 
 

 

IX – 1 Игрова двигателна 
дейност  

Игри с ходене и 
бягане. 

Изпълнява комбинации от различни 
видове бягане с други естествено 
приложни движения. Изпълнява 
насрещно бягане с разминаване в 
редици.  

 

IX – 1 Физическа 
дееспособност  

Лазене с провиране Придвижва се чрез лазене от 
свита/стояща опора, странично и в 
кръг. 
Провира се чрез изтегляне от лицев 
и тилен лег. 

 

IX – 2  
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА. 

 

IX – 2  

IX – 2  

X – 3 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Бягане по двама  
 

Изпълнява комбинации от различни 
видове бягане с други естествено 
приложни движения. Изпълнява 
насрещно бягане с разминаване в 
редици.  

 

X – 3 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Хвърляне на топка 
зад разчертана линия
  
 

Хвърля малка гумена топка с една 
ръка отгоре в далечина,, гумена 
топка с две ръце от гърди и отгоре в 
повдината 
хоризонтална цел. 

 

X – 3 Игрова двигателна 
дейност 

Игри с бягане и 
хвърляне на топка  

Владее набор от подвижни игри; с 
организиращ характер;  
за комплексно развитие на 
двигателните способности; народни 
подвижни игри и други. 

 

X – 4 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Лазене с провиране
  
 

Придвижва се чрез лазене от 
свита/стояща опора, странично и в 
кръг. 
Провира се чрез изтегляне от лицев 
и тилен лег. 

 

X – 4 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Подскоци на един 
крак с придвижване
  
 

Изпълнява подскоци с един крак и с 
придвижване напред. Скача с 
въженце с придвижване напред, на 
дъл жина и височина със засилване, 
в дълбочина (върху постелка) от 
височина 40 см. 

 

X – 4 Игрова двигателна 
дейност 

Игри с лазене и 
подскоци  

Владее набор от подвижни игри 
за комплексно развитие на 
двигателните способности 

 

X – 5 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Ходене с 
престрояване от 
редица в колона и 
обратно  
 

Строява се и се престроява в 
колона,редица, кръг и обратно със 
смяна на посоката и темпа. 
Придвижвасе чрез маршируване и 
спазва точно устни указания. 
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X – 5 Физическа 
дееспособност 

Бягане за 
издръжливост  
 

Използва естествено-приложните 
движения за комплексно развиване 
на двигателните качества с 
приоритет развиването на 
двигателното качество 
издръжливост. 

 

X – 5 Игрова двигателна 
дейност 

Игри с ходене и 
бягане  

Владее набор от подвижни игри 
за комплексно развитие на 
двигателните способности 

 

X - 6 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Подскоци с два крака 
с придвижване  
 

Изпълнява подскоци с два крака и с 
придвижване напред. 

 

X – 6 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Хвърляне в 
хоризонтална цел  

Хвърля 
гумена топка с две ръце от гърди и 
отгоре в повдината хоризонтална 
цел. 

 

X – 6 Игрова двигателна 
дейност 

Занимателни игри  Инициира замисъл и сюжети на 
спортна тематика в игровата 
дейност, сравнява се и се 
самооценява в игрово-двигателен и 
поведенчески план. 

 

XI – 7 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Ходене през 
препятствия  

Изпълнява комбинации от различни 
видове ходене 

 

XI - 7 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Катерене по 
гимнастическа стена 
с кръстосана 
координация  

Катери се с кръстосана координация 
по диагонал на гимнастическа стена 
(катерушка) и изпълнява вис- 
обръщане в тилен лег и повдигане 
на краката. 
 

 

XI – 7 Игрова двигателна 
дейност 

Игри с ходене през 
препятствия и 
катерене  

Владее набор от подвижни игри 
за усъвършенстване техниката на 
естествените движения; за 
комплексно развитие на 
двигателните способности 

 

XI – 8 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Подаване и ловене 
на топка  

Хвърляне и ловене на гумена топка 
с две ръце от гърди и отгоре 

 

XI –8 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Бягане през 
препятствия  

Изпълнява комбинации от различни 
видове бягане 

 

XI - 8 Игрова двигателна 
дейност 

Игри с бягане и с 
топка  

Владее набор от  
спортно-подготвителни игри 

 

XI – 9 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Равновесно ходене 
по пейка  
  

Придвижва се чрез ходене, 
равновесно по тясна повърхност 
(пейка) с изпълнение на равновесни 
стоежи, обръщане, пресечни стъпки, 
отскок до полуклек. 

 

XI – 9 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Ходене със 
задържане на един 
крак и на пръсти  
 

Придвижва се чрез ходене 
с изпълнение на равновесни стоежи 

 

XI – 9 Игрова двигателна 
дейност 

Игри за внимание и 
съобразителност 

Познава и спазва духа на честната 
игра. 

 

XI – 10 Спортно-приложна дви- 
гателна дейност  

Проява на стремеж 
към постижения и 
себедоказване в 
различни по вид игри
  
 

Участва в игри и състезания с 
поставени задачи за бягане, скачане 
и хвърляне насочени към 
формиране на двигателен опит. 

 

XI – 10 Игрова двигателна 
дейност 

Щафетни игри  Познава и спазва духа на честната 
игра. 

 

XI – 10  Физическа 
дееспособност 

Развиване на сила и 
ловкост в 
занимателни игри  

Участва в игри и състезания с 
поставени задачи насочени към 
формиране на двигателен опит. 
Проявява стремеж към постижения 
и себедоказване, коопериране и 
взаимодействие в различни по вид 
игри. 

 

XII – 11 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Скачане от високо на 
ниско  

Скача в дълбочина (върху постелка) 
от височина 40 см. 

 

XII – 11 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Търкаляне на топка 
към цел  

Търкаля плътна топка от (1 кг) с две 
ръце 

 

XII - 11 Спортно-приложна дви- 
гателна дейност 

Спортно-
подготвителни игри
  

Участва в игри и състезания с 
поставени задачи за бягане, скачане 
и хвърляне насочени към 
формиране на двигателен опит. 
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XII – 12 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Ходене по пейка с 
изпълнение на 
равновесни стоежи
  

Придвижва се чрез ходене 
с изпълнение на равновесни стоежи 

 

XII – 12 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Тупкане, подаване и 
ловене на топка  

Хвърля, лови и тупка гумена топка с 
една и две ръце 

 

XII – 12 Спортно-приложна дви- 
гателна дейност 

Участие в игри и 
състезания с 
поставени задачи от 
спортове  

Участва в игри и състезания с 
поставени задачи от спортове 
(,баскетбол, футбол или хандбал, , 
плуване) насочени към формиране 
на двигателен опит. 

 

XII – 13 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Ходене в коридор 
през препятствия  

Придвижва се чрез ходене в 
коридор 

 

XII – 13 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Бягане за бързина в 
коридор  

Придвижва се чрез бягане в коридор  

XII – 13 Игрова двигателна 
дейност 

Занимателни игри  Владее набор от  
спортно-подготвителни игри 

 

XII – 14 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Придвижване чрез 
маршировка 

Строява се и се престроява в 
колона,редица 
Придвижвасе чрез маршируване и 
спазва точно устни указания. 

 

XII – 14 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Изпълнение на 
естествено-приложни 
движения за 
комплексно развитие 
на двигателните 
качества 

Инициира замисъл и сюжети на 
спортна тематика в игровата 
дейност, сравнява се и се 
самооценява в игрово-двигателен и 
поведенчески план. 

 

XII – 14 Спортно-приложна дви- 
гателна дейност 

Познаване и 
спазване духа на 
честната игра 

Проявява стремеж към постижения 
и себедоказване, коопериране и 
взаимодействие в различни по вид 
игри. 

 

I – 15 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Скачане от ниско на 
високо  

Скача от ниско на височина 40 см. 
 

 

I – 15 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Прекатерване на 
уред  

Изпълнява комбинации с ходене и 
прекатерване 

 

I – 15 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Подаване на топка 
над въже  

Хвърля  гумена топка с две ръце 
над въже. 

 

I – 16 Игрова двигателна 
дейност 

Игри с топка и с 
подскоци  

Владее набор от  
спортно-подготвителни игри 

 

I – 16  Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Хвърляне във 
вертикална цел  

Хвърля малка гумена топка с една 
ръка отгоре в далечина и 
повдината хоризонтална цел. 

 

I – 16 Игрова двигателна 
дейност 

Музикално-
двигателни игри  

Владее набор от музикално 
двигателни  игри 

 

I – 17 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Подскочно бягане  
 

Изпълнява подскоци с един крак и с 
придвижване напред 

 

I – 17 Игрова двигателна 
дейност 

Щафетни игри  Познава и спазва духа на честната 
игра. 

 

I  - 17 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Игри със сняг за 
точност на стрелбата
  

Хвърля малка снежна топка с една 
ръка отгоре в далечина и 
повдината хоризонтална цел. 

 

I – 18 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Ходене по пейка с 
пресечна стъпка и 
различно ИП на 
ръцете 

Придвижва се чрез ходене, 
равновесно по тясна повърхност 
(пейка) с изпълнение на равновесни 
стоежи, обръщане, пресечни стъпки 

 

I – 18 Физическа 
дееспособност 

Строяване и 
престрояване от 
колона в кръг със 
смяна на посоката и 
темпа  

Изпълнява физически упражнения 
за развиване на двигателни 
качества. 

 

I -18 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Изпълнение на 
физически 
упражнения за 
развитие на 
двигателни качества
  

Строява се и се престроява в 
колона,редица, кръг и обратно със 
смяна на посоката и темпа. 
Придвижвасе чрез маршируване и 
спазва точно устни указания. 

 

II – 19 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Колянно-опорна 
везна 
 

Придвижва се чрез лазене от 
свита/стояща опора 

 

II – 19 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Насрешно бягане с 
разминаване 

Изпълнява насрещно бягане с 
разминаване в редици. 

 

II – 19 Физическа 
дееспособност 

Общоразвиващи 
физически 
упражнения 

Изпълнява физически упражнения 
за развиване на двигателни 
качества. 
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II – 20 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Изтегляне от лицев и 
тилен лег. Провиране 
чрез изтегляне от 
лицев и тилен лег 

Провира се чрез изтегляне от лицев 
и тилен лег. 

 

II – 20 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Водене на топка с 
лява и дясна ръка 

Води гумена топка с двете ръце  

II – 20 Игрова двигателна 
дейност 

Игри с изтегляне и с 
топка 

Инициира замисъл и сюжети на 
спортна тематика в игровата 
дейност, сравнява се и се 
самооценява в игрово-двигателен и 
поведенчески план. 

 

II – 21 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Ходене по наклонена 
дъска  

Придвижва се чрез ходене по 
наклонена повърхност 
 

 

II – 21 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Хвърляне на малка 
топка в далечина  
 

Хвърля малка гумена топка с една 
ръка отгоре в далечина 

 

II – 21 Игрова двигателна 
дейност 

Подвижни игри за 
комплексно развитие 

Владее набор от подвижни игри за 
комплексно развитие на 
двигателните способности 

 

III – 22 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Ходене по пейка с 
обръщане 
 

Придвижва се чрез ходене, 
равновесно по тясна повърхност 
(пейка) с изпълнение на  
обръщане, 

 

III – 22 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Усъвършенстване 
техниката на 
естествени движения
  

Строява се и се престроява в 
колона,редица, кръг и обратно със 
смяна на посоката и темпа. 
Придвижвасе чрез маршируване и 
спазва точно устни указания. 

 

III – 22 Игрова двигателна 
дейност 

Подвижни игри с 
организиращ 
характер  

Владее набор от подвижни игри за 
комплексно развитие на 
двигателните способности 

 

III - 23 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Скачане на дължина 
със засилване  

Скача  
на дължина  със засилване 

 

III – 23 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Равновесно ходене 
по пейка с отскок до 
полуклек  

Придвижва се чрез ходене, 
равновесно по тясна повърхност 
(пейка) с изпълнение на  отскок до 
полуклек. 

 

III – 23 Игрова двигателна 
дейност 

Игри със скачане и 
равновесно ходене
  

Владее набор от игри 
за комплексно развитие на 
двигателните способности 

 

III - 24 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Строяване и 
престрояване в 
колона, редица, кръг 
и обратно 

Строява се и се престроява в 
колона,редица, кръг и обратно със 
смяна на посоката и темпа. 

 

III – 24 Физическа 
дееспособност 

Бягане за 
постижения. 
Комбинации от 
бягане и други 
естествено-приложни 
движения 

Използва естествено-приложните 
движения за комплексно развиване 
на двигателните качества с 
приоритет развиването на 
двигателните качества бързина, 
сила и издръжливост. 

 

III – 24 Игрова двигателна 
дейност 

Занимателни игри 
 

Владее набор от игри 
за комплексно развитие на 
двигателните способности 

 

III – 25 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Хвърляне на гумена 
топка с две ръце от 
гърди и отгоре 
 

Хвърля гумена топка с две ръце от 
гърди и отгоре 

 

III – 25 Игрова двигателна 
дейност 

Щафетни игри 
 

Владее набор от щафетни 
игри за усъвършенстване техниката 
на естествените движения 

 

III – 25 Физическа 
дееспособност 

Изпълнение на 
закалителни 
процедури 
 

Изпълнява закалителни процедури  

IV – 26 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Хвърляне в 
повдигната 
хоризонтална цел 
 

Хвърля гумена топка с две ръце от 
гърди и отгоре в повдигната 
хоризонтална цел 

 

IV - 26 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Тласкане на топка от 
гърди 
 

Хвърля плътна топка от (1 кг) с две 
ръце от гърди 
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IV - 26 Игрова двигателна 
дейност 

Игри за ловкост с 
топка 
 

Владее набор от игри за 
усъвършенстване техниката на 
естествените движения 

 

IV – 27 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Равновесно ходене с 
разминаване  
 

Придвижва се чрез ходене, 
равновесно по тясна повърхност 
(пейка) с изпълнение на равновесни 
стоежи и разминаване 

 

IV – 27 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Скачане на въже с 
придвижване  

Изпълнява подскоци с 
въженце с придвижване 

 

IV – 27 Игрова двигателна 
дейност 

Подвижни игри за 
разгряване, 
дихателни и 
успокоителни 

Владее набор от игри с 
насочено въздействие (за 
разгряване, дихателни, 
успокоителни) 

 

IV – 28 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Редуване на бягане и 
ходене за 
издържливост  

Изпълнява комбинации от различни 
видове бягане с други естествено 
приложни движения 

 

I V – 28 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Скок на височина със 
засилване  

Скача на височина със засилване  

IV – 28 Игрова двигателна 
дейност 

Щафетни игри  
 

Инициира замисъл и сюжети на 
спортна тематика в игровата 
дейност, сравнява се и се 
самооценява в игрово-двигателен и 
поведенчески план. 
Познава и спазва духа на честната 
игра. 

 

V - 29 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Катерене и вис на 
гимнастическа стена
  

Катери се на гимнастическа стена 
(катерушка) и изпълнява вис. 

 

V - 29 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Хвърляне на плътна 
топка с две ръце над 
глава  

Хвърля плътна топка от (1 кг) с две 
ръце над глава 

 

V – 29 Игрова двигателна 
дейност 

Народни подвижни 
игри  

  

V – 30 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Изпълнение на вис с 
обръщане в тилен 
лег и повдигане на 
краката  

Катери се на гимнастическа стена 
(катерушка) и изпълнява вис с 
обръщане в тилен лег и повдигане 
на краката. 

 

V – 30 Естествено-приложна 
двигателна дейност 

Лазене от свита 
стояща 
опора,странично и в 
кръг  

Придвижва се чрез лазене от 
свита/стояща опора, странично и в 
кръг. 

 

V - 30 Спортно-приложна дви- 
гателна дейност 

Посочване на 
примери за видове 
спорт в зависимост 
от използвания уред, 
броя на играчите и от 
условията за 
провеждане 

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). 

 

V  - 31 ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА  

V - 32  

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА – 

 IV група – 6–7-ГОДИШНИ  

Седмично: 2 педагогически ситуации / Годишно: 64 педагогически ситуации 

I. . 
образователни ядра: 

 ВЪЗПРИЕМАНЕ (1) • Разпознава три познати (слушани) музикални произведения.  

 • Разпознава визуално музикални произведения китара и тамбура. • Разпознава марш,валс хоро и ръченица 

• Влиза в  ролята на певец, на музикант и  слушателя.  

 (2)ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ • Пее до пет научени песни • импровинзира детски музикални инструменти по 

собствен замисъл или със задача на учителя. 

(3) • МУЗИКА И ИГРА • Спазва хореографията при изпълнение на танц. •импровизира танцови стъпки и 

движения на различна по характер и националност музика. 
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(4) • ЕЛЕМЕНТИ НА МУЗИКАЛНА ИЗРАЗНОСТ • Разпознава детски и мъжки гласове•Реагира на  динамични 

промени( силно – тихо) в музика. 

 

Месец  Образователно 

ядро  
Тема Очаквани резултати Забележка 

IX – 1 
Възпроизвеждане 

(2)  

Музика и игра (3) 

Откриване на учебната година песен 

„Есен“.Изпълнение на музикални игри 

пожелание на децата  

Пее до пет научени песни. импровизира 

танцови стъпки и движения. 
 

IX – 1 

IX – 2 

 Проследяване на постиженията на децата.   

IX – 2 

   X – 3 

 (2)  
Разучаване на песента „Гостенка“ от 

Ал.Савелиев  
Пее до пет научени песни  

    X – 3 

X – 4 

 

 (2) (3) 
Песен „Вече съм голям” от Ал. Савелиев. 

Песен „Листа и вятър” Игра  „Листа и вятър” 

Пее до пет научени песни. Импровизира 

танцови стъпки и движения на различна по 

характер музика 

 

X – 4 

X – 5 Елементи на 

музикалната 

израсност (4) (3) 

Развиване на усет за темпо.Танц „Вито се 

хоро извило“ 

 

Разпознава детски мъжки гласове.Спазва 

хореографията при изпълнение на танц 
 

X – 5 

X – 6 

(2),  

Песен „Ден на Будителите‘‘ 

К.Милетков.Развиване на мелодичен слух 

музикално- дидактична игра „Музикално ехо‘‘ 

Пее до пет научени песни.  

X – 6 

XI – 7 

Възприемане(1), (3) 

Музикална пиеса „Узикален момент“ от 

Шуберт за съпровод с детски музикални 

инструменти „Сурвакарски танц‘‘- 

разучаване 

Разпознава три познати  

музикални произведения. 

Спазва хореографията  

при изпълнение на танц 

 

XI – 7 

XI – 8 

(1), (2) 

Песен „Патешка аптека” от Ал. Савелиев. 

Съпровод детски музикални инструменти на 

музикален момент от  Шуберт 

Разпознава три познати  

музикални произведения. импровинзира детски 

музикални инструменти по собствен замисъл 

или със задача на учителя. 

 

 

XI – 8 

XI – 9 

(2), (3) 

Песен „Нека бъдем добри” от Ал. Савелиев 

затвърдяване на движения към „Сурвакарски 

танц‘‘ 

Пее до пет научени песни. 

Спазва хореографията 

 

XI – 9 



300 

 

 

XI – 10 
(2),(1) 

Нова песен „Пада сняг” от Ал. Савелиев. 

Песен „Нека бъдем добри” от Ал. Савелиев 

музикален момент от  Шуберт 

Пее до пет научени песни Разпознава три познати  

музикални произведения 

 

XI – 10 

XII – 11 

(2) 

Затвърдяване на знания за народни ударни 

музикални инструменти тъпан ,дайре 

,барабани,хлопатари  

Импровинзира детски музикални инструменти 

по собствен замисъл или със задача на 

учителя. 

 

 

XII – 11 

XII – 12 

 
(3),(2) 

Разучаване на продуктивни творчески 

способности чрез предаване на движение към 

разнообразна по характер и изразни средства 

музика.По голяма съгласуваност при хоровото 

изпълнение на коледни и новогодишни песни. 

Импровизира танцови стъпки движения на 

различна по характер и националност музика. 

Пее до пет научени песни 

 

 
XII – 12 

 

XII – 13 
          

 (2) 

Коледно тържество.Стимулиране желанието на 

децата за лична и групова изява при 

изпълнение на песни и танци пред Дядо Коледа  

Пее до пет научени песни 

 

XII – 13 

XII – 14 
         (1) Работа върху сценичното поведение на 

индивидуалните изпълнители и на цялата група. 

Стимулира на творческия потенциал на децата 

за индивидуална и групова изява пред публика.  

Влиза в ролята на певец музикант и слишател 

 

XII – 14 

 

I – 15 

         (2) Въвеждане на понятието „Вокална 

музика“.Развиване на музикално въображение 

при съченяване на музика .  

Пее до пет научени песни 

 

I – 15 

I – 16 

(1), (2) 

Танц „Ръченица“ – запознаване с особенности 

свързани с метрума.Съпровод с детски 

музикални инструменти при смяна на  

метрума : 2/4,3/4,7/8 

Разпознава ръченица. 

Импровизира елементарен съпровод 

 

I – 16 

I – 17 

(2) 

Песен „Жаба капитанка” от Ал. Савелиев . 

Метричен съпровод с металофони на песента 

„Тръгнал кос‘‘ 

Пее до пет научени песни  импровинзира 

детски музикални инструменти по собствен 

замисъл или със задача на учителя. 

 

 

I – 17 

I – 18 

(2), (1) 

Нова песен „Мой роден край“ от 

Ал.Йосифов.Затвърждаване на представите 

за марш валс ,паидушко хоро и ръченица  

Пее до пет научени песни Разпознава марш 

,валс хоро и ръченица 
 

I – 18 

 

II – 19 

 

 

 

 

 

(2) 
Разучаване на песни за „Баба Марта“ и 

мартеничките  
Пее до пет научени песни  

II – 19 
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II – 20 

(2),(3) 

Затвърждаване на песни за „Баба Марта“ и 

мартеничките Затвърждаване на движение 

към „Вито се хоро извило“. 

Пее до пет научени песни.  

Спазва хореографията  

при изпълнение на танц 

 

II – 20 

 

II – 21 

 

 

 

(3),(2) 

Ново:“Шарено хорце“Музикален съпровод на 

народни песни 

Импровизира танцови стъпки и движения на 

различна по характер и националност музика. 

Импровизира елементарен съпровод 

 

 

II – 21 

 

III – 22 

              

        (2) 
Нова песен „Защо усмихват се звездсите ” от 

С.Петкова. Стимулиране на инструменталното 

творчество – импровизации на кратки мелодоо 

на металофон 

Пее до пет научени песни  импровинзира 

детски музикални инструменти по собствен 

замисъл или със задача на учителя. 

 

 

III – 22 

III – 23 
(1),(2) Песни „Лесна работа” от Ал. Савелиев. 

Разучаване на песента „Велик ден“ от 

С.Петкова 

Влиза в ролята на слушател. 

Пее до пет научени песни   

 

III – 23 

III – 24 

(2), (3) 

Разучаване на „Пролетна песен“ Ал. 

Савелиев.Затвърдяване на „Шарено хорце‘‘ 

Пее до пет научени песни .Спазва 

хореография на танц 

 

III – 24 

III – 25 

(1) 

Затвърдяване на представите за изучените 

музикални инструменти:развиване на тембров 

слух.Музикално – дидаклтична игра „Познай 

инструмента“  

Разпознава визуално изучени музикални 

инструменти 

 

III – 25 

IV – 26 
         (1), (3) Нова песен „Карнавал на числата“ от 

К.Милетков.Усъвършенстване на уменията при 

изпълненията на различни фигури и 

престроявания 

Влиза в ролята на слушател Спазва 

хореография на танц. 

 

IV – 26 

IV – 27 

(1) 

Разучаване на песента „Първокласник“ Ал. 

Савелиев затвърдяване на съпровода с 

детски музикални инструменти към“Музикален 

момент „ от Шуберт 

Разпознава три музикални произведения 

 

IV – 27 

IV – 28 

 (1) 

Разучаване на песента „Златни 

букви‘‘К.Милетков.Импровизиране на 

мелодия по зададен образен стихотворен 

текст 

Влиза в ролята на музикант 

 

IV – 28 

V – 29 

(1),(3) 

Изграждане на хоров ансамбъл при 

изпълнение на песните вкл. На програмата 

на годишния концерт 

Влиза в ролята на музикант певец и 

слушател. Спазва хореография на танц. 

 

V – 29 

 

V – 30 

 Пее до пет научени песни    
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V – 30 (2) Разучаване на песента“Как обичам да е 

лято‘‘ 

V – 31 

 

 

 

Проследяване на постиженията на децата.  

 

V – 32 

 

Изготвили:Ст.учители  Светлана Стефанова, Маргарита Стефанова,Лидия Иванова  

МЕТОДИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА 

1.Наблюдение 

Основният метод за проследяване на постиженията на децата е включеното наблюдение. То е процес от 

целенасочена наблюдение на детското поведение в различни ситуации, в различни режимни моменти, в 

различни среди, по време на ежедневните занимания в продължение на цялата учебна година 

Наблюдението е един от многото начини за събиране на информация относно функционирането на децата като 

цяло. Най-ефективно и информативно е наблюдението на детето в неговата естествена среда, която включва 

– неговият дом и детска група в които всяко дете се развива. Тази среда предоставя на детето широки 

възможности за ежедневна изява и проява на различните му знания, способности, начини на поведение, както 

и на неговите затруднения. 

Детската градина е „сцената”, на която децата играят и проявяват своите чувства, емоционални реакции, 

двигателни и езикови способности, творческа дейност, отношението към другите деца в групата и по този начин 

изразяват своите типични черти от характера си. 

Наблюдението на детето в естествената му среда има много предимства за него: детето се намира в позната 

и защитена среда, в която е адаптирано и привикнало да се занимава с ежедневни дейности. Чувства се 

свободно, сигурно и значимо в резултат на което може да разкрие  според наблюдаващия, своите силни страни, 

знания и умения, наред с ограниченията си и затрудненията си. Събраната информация от наблюденията служи 

за основа при тълкуването на резултатите от развитието и извеждането на съответните изводи и насоки 

следващия възрастов период. 

• Цели на наблюдението: 

С помощта на информацията, получена чрез наблюдението детската учителка постига следните цели: 

13. Опознава индивидуално развитие на децата чрез установяване на техните характерни 

възрастови и индивидуални особености: нужди, способности, обноски, ограничения и 

затруднения. 

14. Планира индивидуална програма за развитие на детето през учебната година, която е насочена 

към детския потенциал и затруднения. 

15. Проследява настъпилите промени при децата през учебната година. 

16. Периодично уведомява родителите за функционирането на детето в детската градина. 

• Видове наблюдения: 

Детският учител участва в дейността на детето на различни нива – от ниво на не-участник в 

наблюдението; до пряк участник в него. 

• Наблюдение, в което учителя не участва. 

Задачата при този вид наблюдение е учителят само и единствено да наблюдава и проучва 

автентичността на детето в обичайните естествени условия и действия в детската група, без да се 

включва в разговор с него или да се намесва по някакъв начин в ситуацията /играта/ общуването, 

който би могъл да повлияе върху неговото поведение. 

Силни страни на наблюдението: спомага за деликатно регистриране на спонтанното и автентично 

поведение на детето и взаимодействията му с околната и социална среда, без то да усеща, че е 

център на наблюдение. 

Слабата страна на наблюдението е субективизма на учителя по време на наблюдението. 

• Наблюдение, в което учителят е участник /включено наблюдение/ 

Задача при този вид наблюдение е учителят – наблюдател да участва в дейностите на детето. 

Например : даване на разяснения; задаване на насочващи въпроси; използване езика на тялото; 

подготвяне на обстановката за извършване на дадена дейност; съучастник в играта на детето; 

поощряване на другите деца да се сближат с наблюдаваното дете и др. 

Силни страни на наблюдението: помощ от учителя, която може да доведе до по-високи резултати. 

Слаба страна на наблюдението е субективизма на учителя при наблюдение поведението на детето и 

регистриране на резултатите. 

2.Познавателна задача 
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Задачите, които са използвани за установяване на резултатите по седемте образователни направления през 

учебната година са два вида: 

• Задачите със структуриран отговор, които се използват за проследяване на възприемането на 

знанията, тяхното разбиране и приложението им. Смята се, че този вид задачи имат по-висока степен 

на обективност, което от своя страна допринася за надеждността на измерването на резултатите от 

развитието.  

• Задачи със свободен отвор се използват при установяване на изпълнителски умения – пеене, 

свирене, рисуване, моделиране, конструиране – при които се проследява тяхното изпълнение и 

анализира крайният резултат, който във всички случаи ще бъде уникален за всяко дете. 

3.Продукти от дейността на децата 

По време на цялостния престой на детето в детската градина, чрез активното му участие в различни видове 

дейности, то създава различни по характер продукти /фантастични разкази, игри, рисунки, апликации, 

конструктивни и хартиени модели, пластелинови фигури и форми и др./ Част от тези произведения могат да се 

съхраняват в хартиен вариант – в портфолиото на детето, други – да бъдат документирани чрез видео и снимки 

и поставени в портфолиото /Приложение 1/ Те имат изключителна стойност при проследяване на резултатите 

от образователния процес, документирайки развитието, креативността и успеваемостта на детето. 

4.Социометрични методи 

Всяка детска група има свой специфичен облик, който е повлиян от взаимоотношенията между децата вътре в 

групата и от подходите на детските учители. 

Социометрията описва и анализира социалните взаимоотношения и структура в групи с помощта на социограма 

или социоматрица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното образование  

Участниците в образователния процес са децата,учителите ,директорите ,педагогическите специалисти,родителите 

,институциите 

Чрез предучилищното образование в детската градина/подготвителна група към училище се полагат основите за учене 

през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и 

творческо развитие на детето и се отчита значението на играта за детето. В резултат на сътрудничество между учителя 

и родителя, детето получава най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие. 
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  В програмната система на детската градина е важна темата за приобщаването на детето в нейния по-широк контекст. 

В съвременния живот темата за приобщаване се превърна в универсална и общочовешка, решаването на която е мяра 

за хуманизъм и етика на дадено общество. Приобщаването на едно дете и неговите родители в живота на детската 

общност включва освен децата със СОП и децата, които се отличават по етнос, култура, непълни семейства, деца 

отгледани от един родител или от други членове на семейството, или настойници и т.н. Всички тези деца, израснали в 

различна среда и култура – имат специфични и специални потребности. От друга страна темата за приобщаване трябва 

да бъде разгледана през различните призми – морална, духовна, етична и образователна. 

Разбирането ни по по тази тема, представено в програмната система, е базирано върху уважение на различията и 

отхвърляне на предразсъдъците.  

Необходима е подкрепа на родителите, за да знаят как а говорят с детето си за различията. Какъв език да използват? 

При такива ситуации в детската градина, могат да се поканят специалисти от подпомагащи професии (психолози, 

специални педагози, ресурсни учители, логопеди, социални работници и др.). В процеса на приобщаване и преодоляване 

на затрудненията на детето е необходимо по-ранно навременно и пълноценно сътрудничество между родителите и 

съответните специалисти.  

Чрез различните форми на сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и родителите в детската градина се създават условия за постигане на целите а детската градина – за 

възпитание, социализация, отглеждане, обучение, на децата, както и за формиране на положително отношение към 

детската градина/училището. 
  

Форми на сътрудничество и взаимодействие  

между детската градина и семейството 

Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите на всяко дете и екипа на детската 

градина, има голямо значение за адаптирането на детето към правилата на образователната среда, както и за развиване 

на самоувереност и чувство за принадлежност.  

Сътрудничеството с родителите се постига на две нива: 

на ниво групата – във форма на родителски актив, комитет и т.н. 

на ниво детската градина – във форма на Настоятелство. 

Формите на сътрудничество между детската градина и семейството са обединени в две групи: индивидуални и групови 

форми на работа. 
 

Индивидуални форми на сътрудничество  

 

Индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя.  
Кога се провеждат? 

По договаряне между учителя и родителя. Детският учител би трябвало да предложи време в което няма деца в 

групата(сутрешните часове; или късния след обяд) или в групата е осигурено присъствие на друго лице от детската 

градина. По този начин детският учител не нарушава правата на децата и своите задължения по длъжностната 

характеристика, Правилника за вътрешния ред, а осигурява защитеност на децата в групата.  
Срещата може да се проведе преди началото на учебната година (през летния период) и/или в начало на месец септември. по 

време на първата среща родителите трябва да запознаят учителя с особеностите на тяхното дете, да поговорят открито за 

техните страхове и очаквания от детската градина. От друга страна учителят на групата запознава родителя с правилника на 

градината и правилата в групата, както и с неговите родителски задължения. 

Видове разговори: 

Във връзка с тяхната цел, могат да бъдат: 

Първоначален и опознавателен разговор – с цел запознаване на детския учител с родителя и детето. Срещата може 

да се проведете преди началото на учебната година или в нейното начало (м. септември). На тази първа среща 

родителите могат запознават учителя с особеностите на тяхното дете, за своите очаквания – какво ще се случи с 

детето им в детската група. От друга страна учителят ги запознава с правилата в групата, в детските градина и с 

техните родителски задължения.  

Информативни разговори – с цел запознаване на родителя с резултатите от предучилищното образование. Провеждат се 

в началото и края на учебната година. 

Рутинни разговори с цел информиране на родителя за промените в детското развитие и поведение, както и за 

придобитите или в процес на придобиване на умения по отделните образователни направления. Провеждат се в 

различни времеви интервали: ежедневни, седмични или месечни. 
 

Индивидуална консултация 
Кога се провеждат? 

По инициатива на учителя или по инициатива на родителя. 
По инициатива на учителя  

Ако учителят трябва да сподели наблюдавани затруднения, които изискват намесата на външен експерт специалист, той 

трябва да обясни това на родителите. Да подскаже варианти за вземането на решение, което засяга бъдещо развитие 

на неговото дете. 

По инициатива на родителя  
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Когато родителят среща затруднения при отглеждането, възпитанието или при оказване на помощ в процеса на обучение. 

В тези случаи е необходимо детският учител да насочи родителя към специалист или самият той да насочи родителят 

към работещи стратегии.  

 

Други индивидуални форми: Видове съобщения  

Устните съобщения могат да бъдат – телефонно обаждане, скайп разговор; 

Писмените съобщение днес, са е-майл, sms по мобилен телефон, лично съобщение във фейсбук на групата. 
Кога се използват?  

В зависимост от ежедневните събития и извънредни ситуации, при провеждане на празници и развлечения, екскурзии, 

лагери и др., събития в детската гадина или извън нея, могат да възникнат ситуации в които учителят да използва бързи 

форми на съобщения. 

За планираните мероприятия, за които е необходима повече подробна и детайлизирана информация за родителя – е 

желателно използването на писмени съобщения.  
 

Групови форми на сътрудничество с родителите 

Родителската среща – традиционната и най-популярна групова форма  

Създаването на сплотена група от родители, които да се включат в живота на групата, допринася за реализирането на 

целите и задачите на детската градина. Позитивното въвличане на родителите като наблюдатели, участници и 

партньори, подпомага реализирането на програмната система на детската градина. Сътрудничеството с всички родители 

се постига през няколко канала: 

В началото на учебната година, във всяка група на детската градина се организира родителска среща, на която представя 

обосновката и работния план за учебната година. Координират се очакванията на родителите и на екипа на групата/класа. 

Избира се комитет на родителите. Определят се неговите функции, работните отношения и начин на комуникация с екипа 

на групата/класа.  

Родителските срещи през учебната година могат да се планират, според потребностите и желанията на родителите. В 

съдържателен аспект, трябва да бъдат тематични, съобразени с актуални за възрастта – „горещи” и доминиращи теми, 

във връзка възрастовите особености на детското развитие и съответни поведенчески реакции на детето и да децата в 

групата. Например, подобни ключови теми на детското развитие са:  

адаптация на детето в детската група;  

правила в детската група (първа възрастова група); 

специфични особености във физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, 

емоционалното и творческо развитие на детето – за втора и трета възрастови групи; 

детските приятелства; готовността на детето за живота в училище; готовност за учене – за подготвителна група. 

Групи за подкрепа на родители – съвременна форма за групова подкрепа  
Защо е необходима група и за родителя? 

В групата родителят получава формална подкрепа от останалите родители, по въпроси които не може самостоятелно да 

реши и търси допълнителна емоционална подкрепа и информация. 

Чрез групата родителят има възможност да преживява чувството на увереност, защитеност и равнопоставеност. 
 

Видове групи за подкрепа на родителите: 

група на родителите, които имат еднакви проблеми относно детското развитие; 

група на родителите, които имат еднакви вярвания и модели на възпитание; 

група родители, които имат нужда от развиване на своите умения като родители;  

група родители на надарени деца; 

група на татковците и др. 
 

Тренинг с родители 
Тренингът е интерактивна форма на комуникация, върху основата на диалогичното общуване между лектора (учителя) и 

участващите в тренинга (родителите). 

Опитът показва, че лекционната форма в нейния монологичен вариант може да повиши информираността на родителите 

по различни въпроси, но не предизвиква достатъчно мощен заряд, който да инициира, стимулира и регулира 

краткосрочна интензивна личностна промяна, така както се постига чрез тренинга. Родителите – участници в тренинга, 

могат да осъзнаят, да „разчупят” традиционните си убеждения и вярвания за домашното възпитание и 

взаимоотношенията между родители-деца, между хората; да овладеят нови социални умения, да променят ценностната 

си ориентация и да се обогатят с нови психологопедагогически знания. 

 

Участие на родителите в процеса на предучилищното образование 

Включването на родителите в живота на детето в детската група е друга изключително важна форма на сътрудничество 

между детската градина и семейството. Обикновено родителите присъстват на открити ситуации, тържества, празници и 

състезания.  

Във всяка група на детската градина се изработват планове за съвместни инициативи с родителите. Най-често това са 

различните празници и тържества, в които родителите ще вземат участие. Необходимо е на родителите да им се предостави 

възможност да участват, както в съставянето на плана, така и при неговата подготовка и реализация. По този начин ще могат да 
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се включат по-голяма част от родители, според техните индивидуални нагласи, способности (организаторски, изпълнителски, 

музикални, кулинарни, естетически и др.), и възможности (финансови или чрез труд). 

Родителите могат да участват и в образователния процес провеждан в детската градина – чрез включването им в 

основната форма на работа на детския педагог- ситуацията. Всеки родител от групата е ценен с неговата личност и 

професионална реализация. 

В зависимост от целта на ситуацията, може да се покани родител, който има съответната професия или професионални 

компетентности по изучаваната тема.  

Чрез словесен разказ, презентация  или демонстрация по дадена тема близка до образователното съдържание, или чрез 

посещение на неговата месторабота – децата по-лесно могат да възприемат и осмислят интегрираните знания от 

съответните направления. 

Значението на включването на родителя има тристранен характер: 

за детето – защото чувства подкрепата и съпричастността на родителя към това, което е важно за него;  

за родителя – който може да види детето си в различна от ежедневието ситуация; да общува с другите деца от групата 

и по този начин да обогати своите родителски умения. 

за детските учители в групата – за успешното постигането на целта на социализация, възпитание и образование на 

детето, чрез подкрепата получена от родителите. 
 

Други форми за комуникация детски учител – родител  

Във връзка с периодично предоставяне на информация, относно промени в учебната програма; правилата в групата; 

предстоящи празници, важни събития в детската градина; статии или материали във връзка с детското развитие; новини 

от живота в детската градина; продукти от дейността на децата (рисунки, работни листове, снимки) и др., могат да се 

използват следните форми: 

Сайт на детската градина  

Информационни табла за родителя 

Фейсбук на групата 

 

Информация относно многообразието и качеството на учителската дейност, резултатността в детската градина извън 

нея (участието на децата в различни конкурси и състезания) може да има прозрачност и публичност чрез: 

Електронно портфолио на детската градина 

Портфолио на учителите в групата 

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и ДГ №21 „Калина Малина „ е регламентирано с 

Правилника за дейността на детската градина  

Утвърден със заповед №636/29,08,2016година след Решение на ПС№7/12,08,2016година  

 

Сътрудничество между детската градина и други педагогически специалисти и институциите, подпомагащи 

дейностите на детската градина.  

 

.  

Формите на сътрудничество с различните институции, могат да бъдат: индивидуални консултации; групови срещи; 

лектории; съвместни празници; клубове, кръжоци . 


