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

процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагане на програмна 

система като част от стратегията за развитие на учебното заведение, което извършва 

задължително предучилищно образование, и което съответства на изискванията на 

Държавния образователен стандарт за предучилищно образование. 

Програмната система е цялостна концепция за развитието на децата с подходи и форми 

на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 

Програмната система е неотменна част от стратегията за развитие на ДГ “Детски свят“ 

за периода 2020-2024 г. и реализира част от подцелите и дейностите на ценността на 

детската градина, и глобалната цел при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена 

с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и 

възможности за опазване на физическото и психическото му здраве. 

/чл.29 от Наредба №5/03.06.2016 г./ 

 

Цели на програмната система 

1. Осигуряване на оптимални условия за развитие и възпитание на детето във 

възпитателно-образователния процес, чрез своевременната му адаптация към 

динамично променящата се околна среда и подготовката му за училище. Създаване на 

увереност, професионална мотивация и кариерно развитие при учителите във 

възпитателно-образователната работа с децата. 

2. Осигуряване на качествено обучение  чрез съчетаване на добрите традиции и 

модернизацията на учебния процес. 

3. Утвърждаване на детската градина като център за творчество и сътрудничество 

между деца, учители и родители. 

4. Постепенно въвеждане на STEM-подхода в работата на всички групи с 

тенденция да стане водеща практика в детската градина. 

5. Формиране у децата на алгометрично мислене чрез участие в мини-проекти, 

лабораторни занимания за деца, решаване на казуси и др. 

6. Развиване на инженерно мислене чрез търсене на конструктивни решения. 

7. Стимулиране на детската креативност, формиране на умение за работа в екип, 

развитие на социалните компетентности на децата чрез участие в предвидените по НП 

„Хубаво е в детската градина“ проекти. (обхваща цели 4,5,6 и 7) 

 

 

             Подходи и форми на педагогическо взаимодействие 

 „Позитивният опит е резултат от позитивни социални контакти – човешкото 

образование протича винаги в общност…..Най-ефективната форма на сътрудничество 

се крие в проявата на отношение, която осигурява прогреса в образованието.“ - 

Проф..д-р Димитър Гюров 

Подходи на педагогическо взаимодействие. Изхождайки от глобалната цел, която си 

поставихме, ние залагаме на екипната образователна работа, подчинена на следните 

подходи: 

1. Игров подход. „Предучилищното образование се осъществява при осигурена 

среда за учене чрез игра…“, чл.3 от Наредба №5/03.06.2016 г 

2. Ситуационен подход. Този подход не се изчерпва само с педагогическата 

ситуация като основна форма на педагогическо взаимодействие /чл.23/Наредба №5/. 

Необходимо е цялостната организация да е ситуационна. Да се създават специално 

организирани ситуации и да се използват непреднамерено възникващите, за да се 

постави всяко дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и 

интелектуално 
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благополучие. 

3. Действено-практически подход. На детето да се осигурява активна позиция 

чрез участие в разнообразни дейности с подходящо физическо, емоционално и 

интелектуално натоварване. Стимулиране на контакти и общуване в различни 

формални и неформални обединения. 

4. Комуникативно-експресивен и креативен подход. Подпомага се 

индивидуалната експресивност на детето. Разчита се на неформални контакти, общи 

желания, идеи и проекти. Акцентира се върху креативните прояви в играта, познанието, 

общуването. Развиват се комуникативни умения, уменията за самопредставяне и за 

работа с другите 

5. Рефлексивен и ценностно - ориентиран подход. Ученето през целия живот 

интегрира всички процеси на взаимодействие (формални и неформални), които 

развиват детската индивидуалност с цел стимулиране на представи, умения и 

компетенции. Рефлексията изисква развитие на такива феномени като: самооценка, 

самоконтрол - саморегулация при решаване на игрови, практически и познавателни 

задачи. Постмодернистичните концепти в план образование налагат стимулиране на 

междукултурната рефлексия в европейското образователно пространство. 

6. Личностно-хуманен подход. Детето да се приема като значима личност - с 

уважение и достойнство, приемане на детето такова, каквото е, човечно отношение към 

него, оказване на обич и подкрепа, съобразяване с потребностите и интересите на 

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

Личният опит е в основата на субективния опит. 

Основна функция на образователната институция е да се осъзнае и систематизира 

стихийният опит на детето. Възпитаването и обучението на детето се осъществяват 

чрез съчетаване на вербалните с игрови, нагледни и практически интерактивни 

техники. Дейността не е цел. Чрез нея като средство, културните компетенции придават 

модерна характеристика на европейското образование в комплексно интегрираните 

форми на интеракция на основата на водещата за психичното развитие - игровата. 

Утвърждаване индивидуалността на детето чрез стабилност, присъединяване и 

приемане, самоуважение и толерантност 

7. Индивидуален подход - съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия 

собствен темп на развитие и сензитивност; опознаване на силните му страни, върху 

които да се изгради педагогическото взаимодействие 

8. Комплексен подход. Всички главни и подпомагащи социално-педагогически 

фактори да действат като взаимно допълващи се за осигуряване на пълноценен живот 

на децата. Цялостното поведение на детето да протича в социален контекст в среда на 

положително настроени връстници и възрастни. Комплексният подход гарантира 

правото на глас, изказване и задаване на въпроси от страна на детето и практическо 

реализиране на творческите идеи и инициативи. 

9. Холистичен подход. Детската личност е цялостна динамична система, затова е 

необходимо да се работи за развитие на всичките й страни, специализирано относно 

проблема (ако има такъв), но не фрагментарно относно нейната цялостност; педагогът 

да обхваща и вижда цялата картина. 

10. STEM-подход. STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е 

образователен подход, с който се цели децата и учениците да се мотивират, да се 

развиват в сферата на науката и технологиите.    Акцентът е върху събуждането на 

интерес към природните закони, теорията, научните        изследвания, математически 

концепции, както и намирането на инженерни решения при решаване на конкретни 

проблеми и казуси. 
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Форми на педагогическо взаимодействие. 

 

1. Основни форми. 

Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищно образование определя основни и 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Основната форма на 

педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно 

под формата на игра. Педагогическата ситуация се организира само през учебно време 

и осигуряват постигане на компетенции, определени от Държавен образователен 

стандарт за предучилищно образование. Педагогическите ситуации са по следните 

Образователни направления: 

• Български език и литература - Съдържанието на образователното направление 

е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически 

правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и 

Пресъздаване на литературно произведение. 

• Математика - Обемът на съдържанието по образователното направление е 

систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, 

Пространствени отношения, Времеви отношения, Равнинни фигури. 

• Околен свят - Съдържанието на образователното направление е структурирано 

в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и 

здравословна среда, Светът на природата и неговото опазване и Културни и 

национални ценности. 

• Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по 

образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни 

умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и 

техники и Изобразително творчество. 

• Музика - Обемът на съдържанието по образователното направление е 

систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и 

игра и Елементи на музикалната изразност. 

• Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по образователното 

направление е систематизирани в четири основни ядра: Конструиране и моделиране, 

Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника. 

•         Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е 

структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна 

дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, 

Игрова двигателна дейност. 

Ситуацията в детската градина е събитие или поредица от събития, преминаващи в 

рамките на определено време и на различни видове взаимодействия на децата с 

учителя, между самите тях, с игровите и обучителни ресурси, съотнесени с темата в 

даденото образователно направление, нейните цели и очаквани резултати. Ситуацията е 

основна комплексна единица на процеса на възпитание и подготовка на децата в 

детската градина със статус на водеща педагогическа форма. 

Продължителността на ситуациите не трябва да надвишава 15-20 минути за първа и 

втора група и от 20 до 30 минути – за трета и четвърта група. 

2. Допълнителни форми. 

• Игри - Театрални, Конструктивни, Сюжетно-ролеви, Подвижни, Музикални и 

др. 

• Утринна гимнастика 

• Творчески занимания по интереси 

• Празници и концерти, развлечения, куклени театри 
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• Културно-развлекателни екскурзии - посещения на театрални постановки, 

изложби, музеи и др. 

• Разходки и екскурзии сред природата 

• Групова работа с психолог, базирана на принципите на Приказкотерапията 

  

• Групова работа с психолог за изграждане на позитивни междуличностни 

взаимоотношения и екипна работа 

• Работа с логопед 

• Детска лаборатория 

• Мини-проекти  

             Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие. Предучилищното 

образование се организира в учебни години. Учебното време от учебната година в 

предучилищното образование започва на 15 септември и завършва на 31 май на 

следващата календарна година. Учебното време се организира в учебни седмици (36) и 

в учебни дни. Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с 

работната седмица. В случай на разместване на почивните дни през годината на 

основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, 

съответно обявените работни дни са учебни за децата. Учебният ден включва 

основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за 

почивка и самостоятелни дейности по избор на детето. 

В ДГ“Детски свят“ организацията е целодневна. Целодневната организация осигурява 

възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 

последователни астрономически часа на ден през учебната година. Началният час на 

сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с 

Правилника за дейността на детската градина. В целодневната организация в учебното 

време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и: 

• условия и време за игра, почивка, 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/ ; 

• дейности по избор на детето. 

Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо 

взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование. 

Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления 

се осъществява в годишно и седмично разпределение. Броят на педагогическите 

ситуации и образователните направления, по които те ще се провеждат са, както 

следва: 

 

 Основни форми на педагогическо взаимодействие.(брой ситуации по групи) 

 

 

 

Хорариумът на педагогическите ситуации е гласуван на заседание на Педагогическият 

съвет на 14.09.2022 г. 

 

Седмично разпределение на ОФПВ по възрастови групи 

Общият  седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на 

компетентностите , определени   с ДОС по различните направления формирахме 

въз основа на минималния брой ситуации, определен от Наредба 5. 
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Образователно 

направление 

Първа група Втора група          ПГ 5          ПГ6 

Български 

език и 

литература 

1 2 2 3 

Математика 1 1 2 3 

Околен свят 1 2 2 2 

Музика 2 2 2 2 

Изобразително 

изкуство 

2 2 2 2 

Конструиране 

и технологии 

1 1 2 2 

Физическа 

култура 

3 3 3 3 

Общо  11 13 15 17 

  

Допълнителни педагогически услуги със заплащане от родителите. Английски език, 

народни танци, модерни танци,  куклен театър, пиано  

 

Тематични разпределения. 

Тематично разпределение за I група. 

Тематично разпределение за II А група. 

Тематично разпределение за II Б  група.  

Тематично разпределение за III група 

Тематично разпределение за IV група 

Тематично разпределение за ДГ А 

Тематично разпределение за ДГ  Б 

Тематично разпределение на дейностите по НП „Хубаво е в детската градина“ 

 

Програмната система на ДГ „Детски свят” дава реална възможност за разнообразяване, 

усъвършенстване и оптимизиране на педагогическото взаимодействие с децата, 

формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот и 

разширяване на свободата и възможностите на педагогическите специалисти да 

реализират с увереност творческите си идеи и предпочитания. 

 

  Програмната система е отворена за изменения и допълнения по посока 

оптимизирането на учебно-възпитателната работа в детската градина. 

Настоящата Програмна система е приета на педагогически съвет с Протокол 

№1./14.09.2022г. Със Заповед №27/15.09.2022г. 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА“ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 
 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

IX/1. СР 1. Аз 
се 
казва
м 

•Назовава собственото си име и възрастта си. 
•Знае общоприети изрази при запознаване. 
•Използва стандартни думи и изрази при представяне. 

Познавателна 
книжка„Моята при- 
казна пътечка към 
българския език и 
литература“ за първа 
възрастова група. 
София: Клет България, 
2019 (РЛ 1), декор, 
играчки – мече, 
катерички; фигурки от 
оперативен материал – 
момиче и момче, игра 
„Аз съм Ани“ 

Методическо 
ръко- водство, 
(по-нататък в 
текста на тази 
таблица МР) 
Приказни 
пътечки. 
Сборник с 
текстове, игри и 
песни за първа 
група на 
детската гра- 
дина. София: 
Булвест 2000, 
2009 (по-
нататък в текста 
на тази таблица 
сборник с 
текстове) 

IX/2. ВЛП 2. 
Катерич
 ка, 
Атанас 
Душков 

•Слуша с желание стихотворението„Катеричка“, Атанас Душков 
•Разбира съдържанието на стихотворението. 
•Назовава основните герои в стихотворението. 

РЛ 2, играчка катеричка, 
декор, игра 
„Катерички за лешници“ 

МР, сборник с 

текстове 



X/3. СР, 
Р, 
ГП
Р, 
ЗК 

3. Знам и 
мога – 
прос 
ледяване 
на 
постиже
ни ята 

•Назовава пълното си собствено име и имената на членовете на 
семейството си. 

•Разбира и употребява стандартни думи, използвани в 
комуникацията – поздрави и благодарности. 
•Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе. 
•Назовава имена на животни и предмети от околния свят. 
•Произнася думите правилно. 
•Използва кратки прости изречения. 
•Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта. 

РЛ 3, игра „Две ръчички“ МР, сборник с 

текстове 

X/4. ВЛП 4. 
Знам 
и мога 
– 
просле 
дяване 
на 
постиже
ни ята 

•Възприема кратки приказки. 
•Назовава герои в тях. 
•Разбира съдържанието на приказка. 

РЛ 4, игра „Балонът се 

надува“ 

МР, сборник с 

текстове 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

X/5. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

5. 
Пътуван
е с кола, 
И. Генов 

•Слуша с желание стихотворението„Пътуване с кола“, И. Генов. 
•Назовава герои и съпреживява интереса на героя към 
пътуването. 

•Заучава стихотворението наизуст. 

РЛ 5, текстът на 
стихотворението, 
играчка лека кола, 
фигурки на лека кола от 
оперативния материал, 
игра 
„Аз и Зайко в моята кола“ 

МР, сборник с 

текстове 

X/6. ВЛП 6. 
Зайковот
о 
чадърче, 
Йордан 
Друмник
ов 

•Слуша активно кратка приказка –„Зайковото чадърче“, Йордан 
Друмников. 

•Разбира съдържанието на приказката. 
•Назовава основните герои в приказката. 

РЛ 6, чадърче, 
материали за ролите, 
цветни моливи, игра 
„Зайче, под- скочи и 
чадърче намери“ 

МР, сборник с 

текстове 

X/7. ГП
Р, 
Р 

7. На 
гости на 
куклата 
Катя 

•Образува форми за множествено число на съществителни 
имена. 

•Образува форми за единствено число от множествено число 
на съществителни имена. 

•Произнася думите правилно. 

РЛ 7, пастели, цветни 
моливи, играчки, 
оперативен материал, 
игра 
„Да сложим панделки за 
кукли“ 

МР, сборник с 

текстове 

XI/8. ВЛП 8. 
Дядо 
и ряпа, 
Р. 
Босилек 

•Възприема приказката„Дядо и ряпа“ – героите и действията им. 
•Назовава героите в литературно произведение. 
•Разбира съдържанието на приказката. 
•Различава начало и край на приказката. 

РЛ 8, материали за 
ролите, табло, текстът 
на приказката, 
материали за театър на 
маса, табло„Дядо и 
ряпа“, макет на голяма 
ряпа, медальон на 
всеки герой, игра 
„Голямата ряпа“ 

МР, сборник с 

текстове 

XI/9. ВЛП 9. Ако 
не 
вярва
ш, Л. 
Стефа 

•Възприема и разбира текста на стихотворението„Ако не 
вярваш“, Л. Стефанова. 

•Назовава героя в стихотворението. 
•Разбира и съпреживява вълненията на героя и ги съотнася към 
своя личен опит. 

РЛ 9, цветни моливи, 
пастели, текстът на 
стихотворението, 
фигурки на момиче, 

МР, сборник с 

текстове 



нова четка за коса и диадема, 
игра „И аз мога“ 

XI/10. ВЛП 10. С 
краче 
та, 
ръчички, 
Борис 
Светлин 

•Възприема и разбира текста на стихотворението„С крачета, 
ръчички“, Борис Светлин. 

•Назовава героя в стихотворението. 
•Разбира и съпреживява вълненията на героя и ги съотнася към 
своя личен опит. 

РЛ 10, текстът на 
стихотворението, 
игра „Самолети“ 

МР, сборник с 

текстове 

XI/11. СР, 
Р 
ГП
Р 

11. 
Колата 
на 
татко 

•Назовава имена на членове на семейство (таткото). 
•Назовава предмети от близкото обкръжение. 
•Разбира и използва лексиката по темата, включена и в кратки и 
прости изречения. 

РЛ 11, играчка лека 
кола, цветни моливи, 
игра „Би-бип“ 

МР, сборник с 

текстове 

XII/12. ЗК, Р 12. 

Снежко 

•Възприема звук с изолирано и в думи. 
•Правилно произнася звук с – изолирано и в думи, съдържащи 
го. 

•Правилно произнася звук с – изолирано и в думи, съдържащи 
го, в изречения. 

•Изговаря отчетливо думите, съдържащи звук с в общия поток 
на речта. 

РЛ 12, римушки, макети 
на снежни топки и на 
снежинки, игра „Игри 
на снега“ 

МР, сборник с 

текстове 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

XII/13. СР, 
Р, 
ГП
Р 

13. 
Чакам 
Дядо 
Коледа 

•Разбира общоприети изрази. 
•Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе. 
•Назовава имената на близки хора, приятели, играчки и 
предмети от близкото обкръжение. 

•Произнася думите правилно. 
•Използва кратки прости изречения. 

РЛ 13, играчки за 
елха, играчка Дядо 
Коледа, гирлянди, 
игра 
„Подаръците на Дядо 
Коледа“ 

МР, сборник с 

текстове 

XII/14. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

14. 
Дядо 
Колед
а 
А. 
Душков 

•Възприема активно стихотворението„Дядо Коледа“, А. Душков. 
•Съпреживява радостното настроение от пристигането на Дядо 
Коледа. 

•Заучава наизуст и изпълнява стихотворението„Дядо Коледа“, А. 
Душков. 

РЛ 14, играчка шейна, 
игра „Дядо Коледа, 
ела“ 

МР, сборник с 

текстове 

XII/15. СР, Р 15. 
Нова 
годин
а 

•Разбира и употребява стандартни думи, използвани в 
комуникацията. 

•Назовава имената на близки хора, приятели, играчки и 
предмети от близкото обкръжение. 

РЛ 15, сурвачки, червени 
ябълки, 
игра „Да се сурвакаме“ 

МР, сборник с 

текстове 

I/16. СР, 
Р, 
ГП
Р 

16. 
Моята 
детска 
стая 

•Разбира общоприети изрази. 
•Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе. 
•Назовава имената на близки хора, приятели, играчки, предмети 
от близкото обкръжение. 

•Използва кратки прости изречения. 

РЛ 16, пастели, цветни 
моливи, играчки, игра 
„Играчките в моята 
стая“ 

МР, сборник с 

текстове 

I/17. СР, 
Р, 
ГП
Р 

17. В 
детска 
та 
градина 

•Разбира общоприети изрази. 
•Разбира и употребява стандартни думи, използвани в 

комуникацията (поздрави, извине- ния, благодарности). 
•Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе. 
•Използва кратки прости изречения. 

РЛ 17, пастели, 
цветни моливи, 
играчки, игра „Игри в 
детската градина“ 

МР, сборник с 

текстове 

I/18. ЗК, Р 18. 
Зайчета 
на снега 

•Възприема и произнася правилно звук з изолирано и в думи. 
•Правилно изговаря думи, съдържащи звук з, в изречения. 
•Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта, 

РЛ 18, оперативен 
материал, табло, 
игра „Зайче бяло, 

МР, сборник с 

текстове 



съдържащи звук з. подскочи“ 

I/19. СР, 
Р, 
ГП
Р 

19. 
Пода 
ръци за 
братчето 
на Ани 

•Назовава членовете на семейството си. 
•Разбира и употребява стандартни думи, използвани в 

комуникацията – поздрави за рожден ден, благодарности. 
•Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе. 
•Използва прости кратки изречения. 

РЛ 19, играчки, цветни 
моливи, пастели, игра 
„Топка, кола и кукла“ 

МР, сборник с 

текстове 

II/20. СР, 
Р, 
ГП
Р 

20. С 
Шарко 
на 
пързал 
ката 

•Разбира общоприети изрази. 
•Назовава имената на приятели, играчки, животни и предмети, 
свързани със зимните игри. 

•Изразява радостта си към кученцето като приятел в зимните 
игри. 

•Използва прости кратки изречения. 

РЛ 20, играчки, песен, 
игра „Тихо се сипе 
първият сняг“ 

МР, сборник с 

текстове 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

II/21. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

21. 
Ръкавич 
ки, 
Атанас 
Цанков 

•Възприема активно кратко стихотворението„Ръкавички“, Атанас 
Цанков. 

•Съпреживява и изразява с движение радостта си от 
новите ръкавички и от грижата за врабчетата през зимата. 
•Разбира съдържанието на стихотворението„Ръкавички“, Атанас 
Цанков. 

•Изпълнява наизуст стихотворението. 

РЛ 21, текстът на 
стихотворението, 
игра „Три ръкавички“ 

МР, сборник с 

текстове 

II/22. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

22. 
Румянка, 
В. 
Паспале 
ева 

• Възприема и разбира текста на стихотворението„Румянка“, 
В. Паспалеева. 

•Съпреживява радостното настроение и го свързва с празника 
на Баба Марта. 

•Разбира съдържанието на стихотворението. 
•Заучава и изпълнява стихотворение наизуст. 
•Научава и изказва благопожелания за празника. 

РЛ 22, цветни моливи, 
пастели, текстът на 
стихотворението, 
мартенички, игра „Да 
си вържем 
мартенички“ 

МР, сборник с 

текстове 



II/23. ВЛП 23. Гост, 
Ран 
Босилек 

•Възприема и разбира текста на стихотворението„Гост“, Ран 
Босилек. 

•Съпреживява радостно настроение, свързано с щъркела и 
идването на пролетта. 

•Разбира съдържанието на стихотворението. 

РЛ 23, текстът на 
стихотворението, 
кокичета, игра 
„Кокичета“ 

МР, сборник с 

текстове 

III/24. СР, 
Р, 
ГП
Р 

24. 
Празнич 
на 
разходка 

•Назовава имената на членовете на семейството си. 
•Разбира общоприети изрази. 
•Назовава имената на близки хора и на предмети от 
близкото обкръжение, свързани с празника. 
•Произнася правилно думите. 
•Използва кратки прости изречения. 

РЛ 24, играчки, 
знаменце, балони, 
цветя, игра „Моите 
балони“ 

МР, сборник с 

текстове 

III/25. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

25. На 
мама, 
Дора 
Габе 

•Възприема и разбира текста на стихотворението. 
•Съпреживява обичта между майката и детето. 
•Изпълнява стихотворението с подходяща интонация. 

РЛ 25, пастели, цветни 
моливи, материали за 
гривна/герданче, игра 
„За мама“ 

МР, сборник с 

текстове 

III/26. ВЛП 26. 
Косе 
Босе, 
Ран 
Босил
ек 

•Разбира съдържанието на приказката„Косе Босе“, Ран Босилек. 
•Назовава основните герои в приказката. 
•Разбира съдържанието на приказката. 
•Различава начало и край на приказката. 

РЛ 26, табло, 
оперативен материал, 
илюстрирана книжка за 
приказката, видеофилм, 
моливи, игра „Малкото 
Косе Босе“ 

МР, сборник с 

текстове 

III/27. ЗК, Р 27. 
Врабчето 
ЧикЧир
ик 

•Възприема и произнася правилно звук ч изолирано и в думи. 
• Правилно изговаря думи, съдържащи звук ч, в изречения. 
•Произнася имитационни звукосъчетания (чик-чирик). 
•Изговаря отчетливо в общия поток на речта думи, съдържащи 
звук ч. 

РЛ 27, оперативен 
материал, чашки, 
чинийки, чайник, 
масичка, игра 
„Мечо и Врабчо обичат 
чай“ 

МР, сборник с 

текстове 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

III/28. ЗК, Р 28. 
Прия 
телите 
на 
Рони 

•Слухово възприема и произнася правилно звук р изолирано и 
в думи. 

•Правилно изговаря думи, съдържащи звук р, в изречения. 
•Произнася имитационни звукосъчетания. 
•Изговаря отчетливо в общия поток на речта думи, съдържащи 
звук р. 

РЛ 28, рибки – 
оперативен матери- ал, 
пастели, цветни 
моливи, игра 
„Веселата Рони“ 

МР, сборник с 

текстове 

IV/29. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

29. 
Велик 
ден, 
Ал. 
Божинов 

•Възприема и разбира текста на стихотворението. 
•Съпреживява радостта на героите от великденския празник. 
•Изпълнява стихотворението наизуст. 

РЛ 29, текстът на 
стихотворението, 
кошничка с червени 
яйца, игра 
„Шарени яйца“ 

МР, сборник с 

текстове 

IV/30. ЗК, Р 30. 
Ели и 
Лили 
на 
разхо
дка 

•Слухово възприема и произнася правилно звук л изолирано и 
в думи. 

• Правилно изговаря думи, съдържащи звук л, в изречения. 
•Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта, 
съдържащи звук л. 

РЛ 30, римушки, 
песен„Лаленце се 
люлее“, две кукли, 
панделки, лалета, игра 
„Да наберем лаленца“ 

МР, сборник с 

текстове 

IV/31. СР, 
Р, 
ЗК, 
ГП
Р 

31. Знам 
и мога – 
прос 
ледяване 
на 
постиже
ни ята 

•Назовава пълното си собствено име, възрастта си и имената 
на членовете на семейството си. 
•Разбира и употребява стандартни думи, използвани в 
комуникацията – поздрави и благодарности. 
•Назовава характеристики на играчки. 
•Назовава имена на близки хора, играчки и предмети от 
близкото обкръжение. 

•Произнася думите правилно. 
•Изговаря отчетливо думи в общия поток на речта. 
•Използва кратки прости изречения. 
•Образува множествено число. 

РЛ 31, игра „Две 

ръчички“ 

МР, сборник с 

текстове 



IV/32. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

32. Знам 
и мога – 
прос 
ледяване 
на 
постиже
ни ята 

•Възприема кратки литературни произведения. 
•Назовава основни герои, разбира съдържанието им. 
• Различава в литературното произведение начало и край. 
•Наизустява според възможностите си цялостно или част от 
кратки стихчета и римушки. 

РЛ 32, игра „Балонът се 

надува“ 

МР, сборник с 

текстове 

V/33. СР
, 
ГП
Р 

33. Един 
ден с 
мама и 
татко 

•Назовава имената на членовете на семейството си. 
•Разбира и употребява стандартни думи, използвани в 
комуникацията – поздрави, благо- дарности. 
•Използва прости кратки изречения. 

РЛ 33, играчки, игра 
„В парка с мама и 
татко“ 

МР, сборник с 

текстове 

V/34. ВЛП 34. 
Кораб 
чето, 
Витали
й 
Сутеев 

•Възприема приказката„Корабчето“, В. Сутеев. 
• Назовава основните герои в литературното произведение. 
•Разбира съдържанието на приказката. 
•Различава в приказката начало и край. 

РЛ 34, табло, пастели, 
игра „Моето корабче“ 

МР, сборник с 

текстове 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

V/35. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

35. 
Шарена 
та 
книжка 
Георги 
Авгарск
и 

•Възприема стихотворението„Шарената книжка“, Георги 
Авгарски. 

•Назовава основните герои в стихотворението. 
•Разбира съдържанието на стихотворението. 
•Наизустява стихотворението„Шарената книжка“, Георги 
Авгарски. 

•Разпознава детски книжки и се ориентира в картинките на 
детска книжка. 

РЛ 35, любими детски 
книжки, текстът на 
стихотворението, игра 
„Моята книжка“ 

МР, сборник с 

текстове 



V/36. СР, 
Р, 
ГП
Р 

36. 
Добри 
деца 

•Разбира общоприети изрази. 
•Разбира и употребява стандартни думи, използвани в 
комуникацията – благодарности, извинения. 
•Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе. 
•Назовава близки хора, играчки и предмети от близкото 
обкръжение. 

•Произнася думите правилно. 
•Използва кратки прости изречения. 

РЛ 36, 
песен„Вълшебните 
думи“, Хайгашод 
Агасян, играчки, игра 
„Добри сме – аз, 
катеричката и мечо“ 

МР, сборник с 

текстове 

 



 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ 
„МАТЕМАТИКА“ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За 
учителя 

IX/1. КО 1. 
Групиране 
по цвят 

•Разпознава и идентифицира обекти спрямо цвета 
им. 

•Диференцира и групира обекти спрямо цвета 
им на сини и червени – формиране на 
сензорен еталон за червено и синьо. 

Познавателна 
книжка„Моята приказна 
пътечка към математиката“ 
за първа възрастова група. 
София: Клет България, 2019 
работен лист (РЛ) 1, игра 
„Весели балони“, 
табло„Природата около 
нас“ от комплект табла за 
първа група, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник с текстове, 
игри и песни за 
дeцата от първа 
група от детската 
градина. София: 
Булвест 2000, 2009 
(по-нататък в 
изложението 
сборник) 

IX/2. И 2. 
Голямо 
и малко 

•Диференцира обекти по перцептивно отделимото 
свойство„големина“. 

•Сравнява два еднакви по вид обекта и 
разпознава между тях голям и малък. 

РЛ 2, игра „Балонът се 
надува“, табло 
„Природата около 
нас“,„Детска градина“ от 
комплект табла за първа 
група, демонстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

X/3. К
О 
В
О 
П
О 

3. Знам и 
мога 
– 
проследяв
а- не на 
постиже- 
нията 

•Групира обекти спрямо: 
– цвят; 
– големина. 
•Разпознава: 
– един предмет; 
– ден. 

РЛ 3, игра „Балонът се 
надува“, операти- вен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 



X/4. К
О 
И 
Р
Ф 

4. Знам и 
мога 
– 
проследяв
а- не на 
постиже- 
нията 

•Разпознава: 
– един обект и много обекти. 
•Сравнява: 
– две предметни групи чрез„толкова – колкото“; 
– по височина. 
•Различава кръг от квадрат. 

РЛ 4, игра „Балонът се 
надува“, операти- вен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

X/5. КО 5. 
Групиран
е по вид 

•Конкретни представи за признака„вид“. 
•Групира обекти чрез нагледно-практически 
похвати по приднака„вид“. 

•Определя принадлежност на даден предмет към 
дадена група. 

РЛ 5, игра:„Моите играчки“ 
– І вариант, оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За 
учителя 

X/6. КО 6. Едно, 

много 

•Разпознава количества с един обект и с много 

обекти. 

РЛ 6, игра „Есенни 
листа“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

X/7. РФ 7. Кръг •Разпознава геометричната фигура кръг. 
•Преоткрива кръга в заобикалящата 
действителност. 

•Разпознава предмети с кръгла форма. 

РЛ 7, игра „Кой е като 
мен“, демонстра- ционен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

XI/8. КО 8. Толкова, 
колкото 

•Сравнява количества на две предметни групи 
чрез налагане, прилагане и установява 
отношението„толкова, колкото“. 

РЛ 8, игра „Мечета и 
зайчета“, демонс- 
трационен и оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

XI/9. РФ 9. 
Кръг. 
Квадр
ат 

•Разпознава геометричните фигури кръг и квадрат. 
•Преоткрива кръга и квадрата в заобикалящата 
действителност. 

•Разпознава предмети с кръгла и с квадратна 
форма. 

РЛ 9, игра „Всеки в своята 
къщичка“, де- 
монстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

XI/10. РФ 10. 

Триъгълник 

•Разпознава геометричната фигура триъгълник. 
•Преоткрива триъгълника в заобикалящата 
действителност. 

•Разпознава предмети с триъгълна форма. 

РЛ 10, игри:„Всеки в своята 
къщичка“, 

„Бягай, Вълчо“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

XI/11. В
О 
П
О 

11. Ден и 
нощ. Горе, 
долу, 
пред, зад 

•Разпознава и назовава ден и нощ. 
•Определя мястото на обект (играчка) спрямо себе 
си. 

•Разпознава основни посоки горе/долу, пред/зад. 

РЛ 11, игра „Танцуващи 
звезди“, табло 
„Ден и нощ“, 
демонстрационен и опера- 
тивен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник за втора 
група 

XII/12. В
О 
Р
Ф 
И 

12. 

Сравняване 

•Разпознава и назовава: 
– ден и нощ; 
– кръг и квадрат; 
– високо – ниско. 

РЛ 12, игра „Моите играчки“ Методическо 
ръководство, 
сборник 



XII/13. КО 13. 
Групиране
. 
Сравняван
е 

•Сравнява количества на две предметни групи 
чрез налагане, прилагане и установяване на 
отношението„толкова, колкото“. 

РЛ 13, игра „Подаръците на 
Дядо Коледа“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

XII/14. В
О 
И 

14. 
Еднакви и 
различни 

•Разпознава: 
– есен от зима; 
– малко от голямо; 
– еднакви по форма обекти; 
– жълто – кафяво. 

РЛ 14, игра „Есенни листа“, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За 
учителя 

XII/15. КО 15. 
Толкова – 
колкото 

• Сравнява количества на две предметни 
групи чрез практически похвати (налагане, 
прилагане) и установяване на 
отношението„толкова – колкото“. 

РЛ 15, игра „Кое е моето 
столче“, опера- тивен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

I/16. КО 16. 
Сравнява- 
не. 
Редици 

•Сравнява два обекта: 
– спрямо формата им; 
– спрямо количество. 
•Разпознава два различни признака на 
свойството„цвят“ и подрежда редица, като 
редува обекти срямо тези признаци. 

РЛ 16, игра „Рибки“, 

оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

I/17. ПО 17. 
Ориентира
- не в 
простран- 
ството 

•Открива обект по посочено местоположение – 
горе/долу, пред/отзад спрямо себе си. 
•Поставя обект по посочено местоположение – 
горе/долу, пред/отзад спрямо себе си. 

РЛ 17, игра „Топка в кръг“ 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

I/18. КО 18. Едно, 

две 

•Сравнява количества на две предметни групи 
чрез практически похвати (налагане, прилагане) и 
установява отношението„толкова, колкото“. 
•Брои до две. 

РЛ 18, игра „Топка в кръг“ 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

I/19. И 19. 
Високо, 
ниско 

•Познава пространственото измерение на 
обектите – височина. 

•Практически обследва височината на предметите. 
•Открива равни по височина предмети. 

РЛ 19, игра „Снежинките 
падат“ операти- вен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

II/20. КО 20. Три •Сравнява количества на предметни групи 
чрез практически похвати (налагане, 
прилагане) и установява отношението„толкова, 
колкото“. 
•Брои до три. 

РЛ 20, игра „Показали се 
трите пръс- тчета“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 



II/21. КО 21. Едно, 
две, три 

•Сравнява количества на предметни групи чрез 
практически похвати и установява 
отношението„толкова, колкото“. 
•Брои до три. 

РЛ 21, игра „Показали 
се две (три) пръстчета“, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

II/22. КО 22. Редици •Сравнява количества на две предметни групи и 
установява отношение- то„толкова, колкото“. 
•Подрежда предмети в редица. 
•Брои до три. 

РЛ 22, игра „Хвърли 
топката на три!“, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

II/23. К
О 
И 

23. 
Сравнява- 
не. 
Редици 

•Сравнява количества на две предметни групи и 
установява отношение- то„толкова, колкото“. 
•Подрежда предмети в редица. 
•Брои до три. 

РЛ 23, игра „Моята 
цветна градина“, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За 
учителя 

III/24. КО 24. 
Броене до 
три 

•Сравнява количества на две предметни групи и 
установява отношение- то„толкова, колкото“. 
•Подрежда предмети в редица. 
•Брои до три. 

РЛ 24, игра „Показали 
се две (три) пръстчета“, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

III/25. Р
Ф 
К
О 

25. 
Геометрич
- ни 
фигури 

•Разпознава геометричната фигура кръг, квадрат, 
триъгълник. 

•Преоткрива геометричната фигура кръг, квадрат, 
триъгълник в заобика- лящата действителност. 

РЛ 25, игра „Всеки в своята 
къщичка“, де- 
монстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

III/26. К
О 
И 

26. 

Сравняване 

•Разпознава пространственото измерение на 
обектите – височина. 

•Открива равни по височина предмети. 
•Брои до три. 

РЛ 26, игра „Пеперудите 
летят високо“, оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

III/27. В
О 
К
О 

27. Сезони •Има представа за годишните сезони и ги 
разпознава чрез непосред- ствено 
наблюдение или илюстрации. 
•Брои до три. 

РЛ 27, игра „Аз съм от 
пролетта (лятото), (есента), 
(зимата)“, оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 



III/28. И 
П
О 
К
О 

28. 
Еднакви и 
различни 

•Разпознава пространственото измерение на 
обектите – височина. Открива равни по 
височина предмети. 
•Сравнява два еднакви по вид обекта и открива 
разлики в тях спрямо големина, цвят. 
•Брои до три. 

РЛ 28, игра „Еднакви сме 
– различни сме“, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

IV/29. К
О 
И 
Р
Ф 

29. 
Сравнява- 
не. 
Групиран
е 

•Групира обекти по познат признак. 

•Сравнява количества на две предметни групи, 
установява резултата от сравнението и го 
назовава с„толкова, колкото“. 
•Открива равни по височина предмети. 
•Има представа за кръг, квадрат, триъгълник и 
назовава избрана фигура. 

РЛ 29, игра „Всеки в своята 
къщичка“, де- 
монстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

IV/30. К
О 
И 

30. 
Броене до 
три 

•Групира обекти по познат признак. 
• Сравнява количества на две 
предметни групи. Назовава„толкова, 
колкото“. 
•Брои до три. 
• Сравнява два еднакви по вид обекта и 
разпознава между тях голям и малък. 

РЛ 30, игра „Хвърли 
топката на три!“, де- 
монстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

IV/31. К
О 
И 
Р
Ф 

31. Знам и 
мога 
– 
проследява
не на 
постиже- 
нията 

•Групира предмети по един признак. 
•Сравнява две предметни групи чрез практически 
похвати. 

•Определя броя на предметите в дадено 
множество (един, два, три). 

РЛ 31, игра „Балонът се 
надува“, операти- вен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За 
учителя 

IV/32. К
О 
П
О 
В
О 

32. Знам и 
мога 
– 
проследява
не на 
постиже- 
нията 

•Сравнява количества на две предметни 
групи. Назовава„толкова, колкото“. 
•Разпознава и назовава ден и нощ. 

РЛ 32, игра „Танцуващи 
звезди“, операти- вен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник за втора 
група 

V/33. РФ 33. 
Моделира- 
не с 
геометрич- 
ни фигури 

•Практически моделира обекти с геометрични 
фигури кръг, квадрат, триъгълник. 
•Открива и назовава количества от обекти с 
числата едно, две, три. 

РЛ 33, игра „Всеки в 
своята къщичка“, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

V/34. КО 34. 
Лабиринт. 
Групиран
е 

•Идентифицира обекти по признак: 
– цвят; 
– вид. 
•Сравнява количества на две предметни групи и 
установява и назовава 

„толкова, колкото“. 

РЛ 34, игра „Цветни 
топки“, оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

V/35. КО 35. 

Групиране 

•Групира предмети по един признак. 
•Сравнява две предметни групи чрез прктически 
похвати. 

•Определя броя на предметите в дадено 
множество (един, два, три). 

РЛ 35, игра „Моите 
играчки“, оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

V/36. ПО 36. 
Ориенти- 
ране 

•Открива обект по посочено местоположение 
спрямо себе си – горе/ долу, пред/отзад. 
•Поставя обект по посочено местоположение – 
горе/долу, пред/отзад спрямо себе си. 

РЛ 36, игра „Топка в кръг“, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

 



 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „ОКОЛЕН 
СВЯТ“ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

IX/1. СО

О 

1. Да се 
запозна
ем и да 
поиг 
раем 

•Разпознава образа си и назовава пола си. 

•Описва себе си, като назовава името си, и 
посочва близките си приятели, както и 
предпочитанията си към облекло и 
играчки. 
•Участва в игри с други деца. 

Познавателна книжка„Моята приказна 
пътечка към околния свят“ за първа 
възрастова група. София: Клет Бълагрия, 
2019 (РЛ 1), 
„Децата пристигат“, Леда Милева, игра „Игра 
на имена“, игра 
„Подай на съседа“, игра „Топката е за мен“ 

Методическо 
ръководство, 
Приказни 
пътечки. 
Сборник с 
текстове, игри и 
песни за първа 
група на детската 
градина. София: 
Булвест 2000, 
2009 (по-нататък 
в текста на тази 
таблица сборник 
с текстове) 

IX/2. СП

НО 

2. В 
двора 
на 
детската 
градина 

•Назовава в природни картини 
метеорологично време като слънче- во, 
дъждовно, снежно. 

РЛ 2, табло„Детската градина“, букет от 
различно обагрени листа от двора на 
детската градина, есенни листа за 
индивидуална ра- бота,„Есен“, Д. Спасов, 
игра „Есенни листа“, игра „Листа и вятър“ 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

X/3. С
О
О 
СЗ
С 

3. 
Знам 
и 
мога 
– прос 
ледява
не на 

•Разпознава образа си и назовава пола си. 

•Описва себе си, като назовава името си, и 
посочва близките си приятели, както и 
предпочитанията си към облекло и 
играчки. 
•Изразява привързаност към членовете на 
семейството си. 

РЛ 3, лепило Книга за учителя 



пости 
жения
та 

•Участва в игри с други деца. 
• Демонстрира предпочитания към място 
за игра, играчки и съиграчи. 

•Споделя играчки и пособия с други деца. 

X/4. СП
НО 
СЗ
С 

4. 
Знам 
и 
мога 
– прос 
ледява
не на 
пости 
жения
та 

•Назовава в природни картини 
метеорологично време като слънче- во, 
дъждовно, снежно. 
•Наблюдава в близка среда домашни и диви 
животни. 

•Различава сградите на дома и детската 
градина. 

•Знае правила за пътуване с автомобил, 
като използва детско столче. 

РЛ 4, цветни моливи Книга за учителя 
. 

X/5. С
О
О 
СЗ
С 

5. 
Моята 
люби
ма 
игра и 
играч
ка 

• Демонстрира предпочитания към място 
за игра, играчки и съиграчи. 

•Споделя играчки и пособия с други деца. 
•Участва в игри с други деца. 
•Посочва това, което харесва или не харесва. 
•Назовава игрови средства, роли и правила. 

РЛ 5, любима играчка донесена от 
вкъщи, любима играчка от групата в 
детската градина, любима игра, игра 
„Помоли за играчка“, игра „Балонът се 
надува“ 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

X/6. СП

НО 

6. 
Есенен 
дъжд 

•Назовава в природни картини 
метеорологично време като слънче- во, 
дъждовно, снежно. 

РЛ 6,„Кой е по-нужен“, К. Галчева, видео и 
звукови материали на дъжд, игра „Есенни 
листа“ 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 



X/7. С
О
О 
СЗ
С 

7. 
Куклени
 ят дом 

• Демонстрира предпочитания към място 
за игра, играчки и съиграчи. 

•Споделя играчки и пособия с други деца. 
•Различава сградите на дома и детската 
градина. 

•Взима участие в игри и играе с радост и 
удоволствие. 

•Назовава игрови средства, роли и правила. 

РЛ 7, игри с пръсти„Къщичка за бебе“, 
табло„Занималнята в детската градина“ 

Методическо 

ръководство 

XI/8. СП

НО 

8. 
Пода 
ръци 
на 
есент
а 

•Назовава плодове и зеленчуци. РЛ 8, табло„Градският пазар“, различни 
(местни) плодове и зеленчуци, кошница 
и щайга 

Методическо 

ръководство 

XI/9. СЗ

С 

9. 
Мога 
сам/
а 

•Познава средства за хигиена и начините им на 

използване. 

РЛ 9,„Аз обичам чистотата“, М. 
Йосифова,„Чиста и здрава“, Ал. 
Душков,„Чистница“, Сл. 
Ангелов,„Чистница“, П. Милев, различ- ни 
хигиенни средства, използващи се с вода 
– сапуни (течен и обикновен), четка и 
паста за зъби, шампоан и др. 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове, игри и 
песни 

XI/10. СО
О 
СП
НО 

10. 
Растем 
силни и 
здрави 

•Посочва това, което харесва или не харесва. 
•Назовава плодове и зеленчуци. 

РЛ 10,„Гимнастика“, Д. Спасов,„Малкият 
спортист“, Е. Багряна, видове хляб – бял, 
черен, мляко, плодове и зеленчуци, 
картини на различни видове храни 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове, игри и 
песни 

XI/11. С
О
О 
СЗ
С 

11. 
Моето 
семейс
тво 

•Изразява привързаност към членовете на 
семейството си. 

•Различава сградите на дома и детската 
градина. 

РЛ 11, семейни снимки,„Най-добрата 
люлка“, П. Йорданова, игра с 
пръсти,„Семейство“, разкази„Татко“ 
и„Мама“, Д. Габе, табло„Домът на моето 
семейство“ 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

XII/12

. 

СЗ
С 
СП
НО 

12. 
Водата 
– чисти 
ръце, 
здра во 
дете 

•Познава средства за хигиена и начини за 
използването им. 

•Наблюдава в близка среда домашни и диви 
животни. 

РЛ 12,„Аз обичам чистотата“, М. 
Йосифова,„И животните се мият“, Т. 
Радев, сламки, пластмасови чаши, сол, 
захар, оцве- тители, работилница за 
вълшебства:„Вълшебство или не“,„Да 
направим водата сладка“,„Да оцветим 
водата“,„Всичко, което оцветява водата, 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 



не е безопасно“, игра „Жабки в блатото“ 

XII/13

. 

КН
Ц 
С
О
О 

13. В 
очаква
не на 
Дядо 
Коледа 

•Назовава лични празници. 
•Демонстрира готовност и желание за 
участие във фолклорни празници и игри. 
Взима участие в игри и играе с 
радост и удоволствие. Участва в 
игри с други деца. 

РЛ 13, табла или снимков материал по 
темата, практическа ситуация„Писмо до 
Дядо Коледа“,„Дядо Коледа“, Румяна 
Златилова,„Коледа“, Петра Ганчева 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

XII/14 КН

Ц 

14. 
Дядо 
Колед
а 
дойде 

•Назовава лични празници; 

• Демонстрира готовност и 
желание за участие във фолклорни 
празници и игри. 

РЛ 14, табла или снимков материал по 
темата, 
„Коледа“, Петра Ганчева 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

XII/15

. 

С
О
О 
СЗ
О 

15. 
Домът 
на 
моето 
семейс
тво 

•Изразява привързаност към членовете на 
семейството си. 

•Различава сградите на дома и детската 
градина. 

• Знае правила за пътуване с автомобил, 
като използава детско столче. 

РЛ 15, снимки на различни жилища, игри 
с пръсти –„Нашето 
семейство“,„Къщичка“,„Къщичка в гората“, 
табло № 3„Домът на моето семейство – 
дневна стая и кухня“ 

Методическо 

ръководство 

I/16. СП

НО 

16. 
Живот 
във 
водата 

•Наблюдава в близка среда домашни и диви 

животни. 

РЛ 16,„Аквариум“ – текст за екологично 
възпитание, картинки на различни риби, 
жива рибка в аквариум, научнопопулярни 
текстове –„Риби“, игра „Аквариум“ 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

I/17. СЗ
С 
С
О
О 

17. 
Един 
ден в 
детска
та 
гради
на 

•Различава сградите на дома и детската 
градина. 

•Познава професии, свързани с грижите 
за децата в детската градина. 
•Посочва това, което харесва или не харесва. 
•Участва в игри с други деца. 

РЛ 17, снимки или табла с различни 
режимни моменти в детската градина,„В 
първа група“, Р. Златилова,„С крачета, 
ръчички“, Б. Светлинов, табло № 
2„Занималнята в детската градина“ 
(оперативен материал – елементи на 
куклен дом) 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

I/18. СП

НО 

18. 
Зима е 
навън 

•Назовава в природни картини 
метеорологично време като слънче- во, 
дъждовно, снежно. 

РЛ 18,„Зима“, Л. Мила,„Болен Зайко“, Д. 
Спасов,„Снежната топка“, Н. Калинина, 
игра „Снежинки и вятър“, предварителна 
подготовка за снежен човек – въглен, 
морков, шапка, шал 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 



I/19. СО

О 

19. Аз 
съм 
момич
е, а ти 
си 
момче 

•Разпознава образа си назовава пола си. 
•Посочва това, което харесва или не харесва. 

РЛ 19, игри с пръсти –„Две 
очички“,„Къщичка“ ,„Лицето“, 

„Да събудим пръстите“, снимки на деца, 
на мъж и жена, на баба и дядо, атрибути 
и играчки на момичета и момчета,„Две 
очички“, С. Чилингиров,„Детенце“, Б. 
Арсова, табло № 4„Деца 
– момче и момиче“ (оперативен материал 
–дрехи, аксесоари, играчки) 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

II/20. СП

НО 

20. 
Домаш 
ни 
любимц
и 

•Назовава домашни животни и техните малки. 
•Наблюдава в близка среда домашни и диви 
животни. 

РЛ 20,„Трите котенца“, В. 
Сутеев,„Намереното котенце“, К. 
Галчева,„Пазач“, К. Назъров, 
научнопопулярни текстове – 
„Домашна котка“ и„Домашно куче“, 
видеоматериал за котка и куче, игра 
„Гладни котенца“, игра „Да нахраним 
котетата“ 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

II/21. СП

НО 

21. 
Грижим 
се за 
враб 
чето 
през 
зимата 

•Назовава в природни картини 
метеорологично време като слънче- во, 
дъждовно, снежно. 
•Наблюдава в близка среда домашни и диви 
животни. 

РЛ 21,„Врабец“ З. Кацарова, 
научнопопулярни текстове – 
„Врабче“, игра „Врабчета и вятър“, игра 
„Врабчетата през зимата“, 
предварителна подготовка – подходящи 
семена за храна на врабчетата, хранилка 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

II/22. КН

Ц 

22. 
Баба 
Март
а 

•Назовава лични празници. 

•Демонстрира готовност и желание за 
участие във фолклорни празници и игри. 

РЛ 22, различни видове мартенички, бял и 
червен конец, 
„Мартенички“, П. Йорданова,„Мартино 
хорце“, В. Паспалеева 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 



II/23. СП

НО 

23. 
Пролет 
в двора 
на 
детскат
а 
градина 

•Назовава в природни картини 
метеорологично време като слънче- во, 
дъждовно, снежно. 
•Наблюдава в близка среда домашни и диви 
животни. 

РЛ 23,„Пролет“, Н. Бистров, игра 
„Пролетни (есенни) цветя“, работилница 
за вълшебства –„Ще се раззеленят ли 
клонките“ 
– отрязани клонки от дървета и храсти, 
потопени във вода 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

III/24. КН

Ц 

24. Аз 
живея 
в 
Българ
ия 

•Знае името на страната ни. РЛ 24, знамето на България, снимки и 
материали от известни национални 
обекти от страната и от родния 
край,„Нашето знаме“, М. Бербатова 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

III/25. С
О
О 
КН
Ц 

25. 
Празник 
на мама 
и баба 

•Изразява привързаност към членовете на 
семейството си. 

•Назовава лични празници. 

РЛ 25,„За тебе, мамо!“, Р. Златилова,„На 
мама“, Н. Василев,„На мама“, Д. Габе 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

III/26. СП

НО 

26. 
Домаш 
ни 
птици 

•Назовава домашни животни и техните малки. 
•Наблюдава в близка среда домашни и диви 
животни. 

РЛ 26,„Пиленцето и патенцето“, В. 
Сутеев,„Пиле, пиле“, В. Стоянов, 
научнопопулярни текстове –„Домашна 
кокошка и пиленце“, игра „Пиленца“ 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

III/27. СП

НО 

27. 
Пролет 
ни 
цветя 

•Назовава в природни картини 
метеорологично време като слънче- во, 
дъждовно, снежно. 

РЛ 27, букет от живи пролетни цветя, 
едно растение със всички части – 
луковици, стъбло, листа и цвят,„Лаленце“, 
Д. Антонова,„Кокиче“, Д. Дублев, игра 
„Пролетни (есенни) цветя“, работилница 
за вълшебства„Какво ще им е необходимо 
на луковиците“ 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

III/28. СЗ
С 
С
О
О 

28. 
Когато 
играем 
заедно, 
винаги 
е 
повес
ело 

•Взима участие в игри и играе с радост и 
удоволствие. 

•Назовава игрови средства, правила и роли. 

РЛ 28, игри с пръсти„Пет деца игриви“, 
правилата на групата, 

„Добрите деца“, И. Галчовска,„Игра в 
детската градина“, Л. 
Станчев,„Правилата на нашата група“, 
И. Кънева 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 



IV/29. КН

Ц 

29. 
Весели 
пролетн
и 
празниц
и 
(Цветниц
а и 
Великде
н) 

•Демонстрира готовност и желание за 
участие във фолклорни празници и игри. 

РЛ 29, видео и снимков материал от двата 
празника, атрибути, свързани с Цветница 
и Великден,„Великден“, Йордан Стубел 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

IV/30. СП

НО 

30. 
Пролет 
ни 
гости – 
щъркел 
и 
лястови
ца 

•Наблюдава в близка среда домашни и диви 

животни. 

РЛ 30, табло„Природата около 
нас“,„Очакван гост“, К. Галчева, 
научнопопулярни текстове –„Лястовица“ 
и„Щъркел“, игра 
„Лястовица без гнездо“, видео и снимков 
материал по темата 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

IV/31. СО
О 
СЗ
С 
СП
НО 
КН
Ц 

31. 
Знам 
и 
мога 
– прос 
ледява
не на 
пости 
жения
та 

•Разпознава образа си и назовава пола си. 
•Изразява привързаност към членовете на 
семейството си. 

•Посочва това, което харесва или не харесва. 
•Участва в игри с други деца. 
•Назовава игрови роли, средства и правила. 
• Демонстрира предпочитания към място 
за игра, играчки и съиграчи. 

•Познава средства за хигиена и начини за 
използването им. 

•Назовава плодове и зеленчуци. 
•Знае правила за пътуване в автомобил, 
като използва детско столче. 
•Демонстрира готовност и желание за 
участие във фолклорни празници и игри. 
•Знае името на страната ни. 

РЛ 31, цветни моливи Книга за учителя 

IV/32. СП
НО 
СЗ
С 

32. 
Знам 
и 
мога 
– прос 
ледява
не на 
пости 
жения
та 

•Назовава домашни животни и техните малки. 
•Назовава в природни картини 
метеорологично време като слънче- во, 
дъждовно, снежно. 
•Разпознава сградите на дома и детската 
градина. 

•Назовава плодове и зеленчуци. 

РЛ 32, цветни моливи Книга за учителя 



V/33. СЗ

С 

33. На 
ули 
цата с 
мама и 
татко 

•Знае правила за пътуване с автомобил, 
като използва в детско столче. 

РЛ 33, картинки на елементи от пътната 
среда – светофар, автомобил, пешеходец, 
пешеходна пътека,„Зебра“, М. Дългъ- 
чева,„Пътен полицай“, З. Кацарова 
„Светофар“, П. Велчева, табло № 
5„Улицата“, различни модели детски 
столчета за безопасно возене в кола 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

V/34. СО
О 
СЗ
С 
СП
НО 

34. 
Моите 
пролет
ни 
игри 

•Назовава в природни картини 
метеорологично време като слънче- во, 
дъждовно, снежно. 
•Различава сградите на дома и детската 
градина. 

•Взима участие в игри и играе с радост и 
удоволствие. 

•Назовава игрови средства, роли и правила. 

РЛ 34,„Балончето, което се надувало 
самичко“, Р. Киров, балони, източник на 
приятна миризма (дезодорант, ванилия и 
др.), мокри ароматизирани кърпички, 
сламки, пластмасови чаши, сапунена вода, 
Работилница за вълшебства –„Можем ли да 
видим въздуха?“, 
„С какво е пълен балонът?“,„Да проверим 
какво дишаме“,„Кой носи 
миризмите?“,„Кой не може без въздух“, 
игра „Листа и вятър“, игра „Балонът се 
надува“ 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

V/35. СПН

О 

35. 
Калинки 
и 
мравки 

•Наблюдава в близка среда домашни и диви 

животни. 

РЛ 35, табло„Природата около 
нас“,„Мравешкото семейство“, К. 
Галчева,„Калинките ще помогнат“, К. 
Галчева,„Мравка и щурец“, Р. Киров, 
игра „Всяка калинка на своята роза“,„Всяка 
пеперуда на своето цвете“, инсектариум, 
научнопопулярни текстове –„Калинка“ и 
„Мравка“, Работилница за вълшебства„Да 
нахраним калинка- та“,„С какво се хранят 
мравките“ 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

V/36. С
О
О 
КН
Ц 

36. В 
слад 
карниц
ата и в 
мага 
зина 

•Посочва това, което харесва или не харесва. 
•Назовава лични празници. 

РЛ 36,„Веселият продавач“, Б. Арсова 
снимков материал на различни магазини 
и стоките в тях (хранителни продукти, 
дрехи, играчки и др.), табло № 
6„Универсален магазин“, три щанда с 
празни рафтове, оперативен материал за 
зареждане на щандовете 

Методическо 
ръковод- ство, 
сборник с 
текстове 

 



ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО“ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

IX/1. 
Запоз
на- 
ване 

ИМ

Т 

1. С какво 
рису- ват 
художницит
е 

• Изпълнява нецеленасочени 
манипулативни действия с молив под форма- та на 
свободни драсканици върху рисувателния лист. 

показ на образци, 
бели листове за 
рисуване, разноцветни 
моливи 

Методическо 

ръководство 

 ИМ

Т 

2. С какво 
рису- ват 
художницит
е 

• Изпълнява нецеленасочени 
манипулативни действия с флумастери под 
формата на свободни драсканици върху 
рисувателния лист. 
• Усвоява умението правилно да държи 
пособието за рисуване. 

показ на образци, 
разноцветни 
флумастери, 
рисувателни листове, 
различни по размер 

Методическо 

ръководство 

IX/
2. 
ДГ 

ИМ

Т 

5. Знам и 
мога 
– 
проследява
не на 
постижения
та 

• Изпълнява нецеленасочени 
манипулативни действия с обемно-пластичен 
материал, като го мачка, накъсва, налепва и др. 

неоформени парченца 
пластичен материал, 
различни по цвят, дъска 
за моделиране 

Методическо 

ръководство 

ДГ ИМ

Т 

5. Знам и 
мога 
– 
проследява
не на 
постижения
та 

• Запознаване с кръглата форма и 
основните цветове – червен, жълт и син. Умение за 
организиране на определено пространство чрез 
подреждане и апликиране на готово изрязани 
кръгли форми. 

образци на детски 
апликации, бели и цветни 
основи, готово изрязани, 
различни по цвят и еднакви 
по големина кръгли форми 

Методическо 

ръководство 

X/3. ХВ 5. Знам и 
мога 
– 
проследява
не на 
постижения
та 

• Възприема произведения на 
изобразителното изкуство – илюстрации на 
познати приказки. 

подходящи по 
съдържание илюстра- ции 
от различни писатели и 
художници 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
илюстрирани 
книжки 



 ИМ

Т 

6. Знам и 
мога 
– 
проследява
не на 
постижения
та 

• Изпълнява нецеленасочени 
манипулативни действия с маслен пастел под 
формата на свободни драсканици върху 
рисувателния лист. 

показ на образци, 
разноцветни маслени 
пастели, рисувателни 
листове, различни по 
размер и цвят 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, детски 
рисунки 

X/4. ИМ

Т 

7. С какво 
рису- ват 
художницит
е 

• Изпълняване на нецеленасочени 
манипулативни действия с живописен материал 
под формата на свободно нанасяне на цветни 
линии и петна върху рисувателния лист. 
• Умение правилно да държи и борави с 
облата четка. 

рисувателни листове, 
готово разредени 
темперни бои, обли четки, 
чашки с вода, парцалче 

Методическо 
ръководство, 
детски рисунки 

 ИМ

Т 

8. 
Коминчетата 
пушат 

• Изпълнява целенасочени описателни 
действия с графичен материал под формата на 
спираловидна, дъгообразна и леко вълнообразна 
линия върху цветна основа. 

Познавателна 
книжка„Моята приказна 
пътечка към 
изобразителното изкуство“ 
за първа възрастова група. 
РЛ 1, опера- тивен 
материал, графичен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
детски рисунки 



 
    

За 
детето 

За учителя 

X/5. ИМ

Т 

9. Весели 
балон- чета 
в небето 

• Познава кръглата форма и основните 
цветове. 

• Умее да организира пространството чрез 
апликиране на готово изрязани кръгли форми, 
различни по цвят. 

основи с нарисуван 
(апликиран) познат образ 
– Мечо, детенце и др., 
готово изрязани кръгли 
форми 

Методическо 
ръководство, 
детски апликации 

 
ИМ

Т 

10. 
Гнездо за 
птици 

• Изпълнява целенасочени действия с 
графичен материал, постигайки по- добра 
координация между око и ръка. 

РЛ 2, графични материали Методическо 
ръководство, 
детски рисунки 

X/6. ИМ

Т 

11. 
Есенни 
дървет
а 

• Изпълнение на действия с върха на обла 
четка чрез печатане на есенните листа на готово 
нарисувани стъбла. 

оперативен материал, 
разредени темперни 
бои, обли четки 

Методическо 
ръководство, 
детски рисунки 

 
ИМ

Т 

12. 
Шарени 
балонче
та 

• Познава кръглата форма и я прилага в 
процеса на изобразяване чрез съединяване на 
точки с графичен материал и оцветяване. 

РЛ 3, оперативен материал Методическо 
ръководство, 
детски рисунки 

X/7. ИМ

Т 

13. Пръчици • Изпълнява нефигурално упражнение с 
глина или едноцветен пластилин чрез разточване 
с прави движения на дланите на двете ръце. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методическо 

ръководство 

 
ИМ

Т 

14. Пътечки • Изобразява обекти, съставени от прави 
хоризонтални линии, с графичен или живописен 
материал. 

образци, графични 

материали 

Методическо 

ръководство 

XI/8. ИМ

Т 

15. 
Есенни 
плодов
е 

• Умее да организира определено 
пространство чрез апликиране на готово изрязани 
образи, различни по големина, форма и цвят. 

цветни основи, готово 
изрязани различни по 
вид, големина, форма и 
цвят плодове 

Методическо 

ръководство 

 
ИМ

Т 

16. Бастунче • Умее да използва разточването и 
извиването на пластичната форма за 
моделиране на подходящи по форма предмети. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методическо 

ръководство 

XI/9. ИМ

Т 

17. 
Кърпичките 
на мама 

• Умее да рисува предмети с квадратна 
и правоъгълна форма и да ги оцветява. 

РЛ 4, изобразителни 

материали 

Методическо 

ръководство 



Зайка 

 
ИМ

Т 

18. Гривна 
(гев- рек, 
колело) 

• Познава кръглата форма и я прилага в 
процеса на изобразяване на подхо- дящи по 
форма обекти, като използва крива затворена 
линия. 

изобразителни материали Методическо 

ръководство 

XI/10. ИМ

Т 

19. Стълба 
към небето 

• Изобразява предмети, съставени от 
къси хоризонтални и вертикални линии, като 
проявява усет да ритъм. 

РЛ 5, разноцветни 

материали 

Методическо 

ръководство 

 
ИМ

Т 

20. Панделки • Изобразява предмети, съставени от 
прави хоризонтални линии, с обла четка и 
разредена темперна боя, като ги редува 
ритмично. 

оперативен материал, 
разредени темперни 
бои, обли четки 

Методическо 

ръководство 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

XI/11. И

Т 

21. Чашки 
за моето 
семейство 

• Украсява предмети от бита с познати 
декоративни елементи с художествен материал. 
• Проявява усет за ритъм и симетрия, 
за хармонично съчетаване на цветовете. 

РЛ 6, образци, цветни 

материали 

Методическо 

ръководство 

 
ИМ

Т 

22. 
Ограда за 
къщичкат
а на Зайко 

• Изобразява предмети, съставени от 
прави хоризонтални и вертикални линии, като 
проявява усет за ритъм. 

РЛ 7, образци, 
изобразителни 
материали 

Методическо 

ръководство 

XII/12. ИМ

Т 

23. 
Дъжд и 
тревичк
а 

• Изобразява характерно за сезона 
явление с живописен материал чрез печатане и 
рисуване с върха на обла четка и боя. 

РЛ 8, оперативен 
материал, разредени 
темперни бои, обли четки 

Методическо 

ръководство 

 
И

Т 

24. Самолет • Умее да изгражда познат обект чрез 
комбиниране на разточени пръчици с различна 
дължина и дебелина. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

XII/13. И

Т 

25. Украса 
на 
новогоди
шна елха 

• Умее да организира определено 
пространство чрез подреждане и апликиране 
на готово изрязани кръгли форми, да постига 
равновесие в симетрична и асиметрична 
композицията. 

двуцветни основи с 
различни по кон- 
струкция и цвят елхи, 
готово изрязани кръгли 
форми – различни по 
цвят, еднакви по 
големина 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

 
И

Т 

26. 
Празничн
и 
гирлянди 

• Изобразява различни по дължина прави 
вертикални линии, като проявява усет за ритъм и 
симетрия. 
• Умее да оцветява определени форми чрез 
защриховане. 

РЛ 9, разноцветни 

материали 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

XII/14. ИМ

Т 

27. Топка • Изпълнява елементарен по форма обект от 
глина или пластилин, използвайки друг основен 
похват по моделиране – овалване на пластичния 
материал с кръгообразни движения на дланите на 
двете ръце. 

оперативен материал, 
едноцветен пластичен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 



 
ИМ

Т 

28. Първи 

сняг 

• Изобразява характерно за зимата 
явление с темперни бои чрез печатане с обла 
четка. 

РЛ 10, разредени 
темперни бои, обли 
четки 

Методическо 

ръководство 

XII/15. И

Т 

29. Къщичка • Изобразява познати обекти, като 
комбинира готово изрязани части с 
определена геометрична форма с различна 
големина и цвят. 
• Проявява композиционен усет и чувство 
за постигане на равновесие в апликацията. 

РЛ 11, оперативен материал Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

 
И

Т 

30. 
Цветни 
къщичк
и 

• Умее да довършва започнатата от 
художника рисунката с графичен материал. 

РЛ 12, разноцветни 
графични 
материали 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

I/16. И

Т 

31. Весел 
аква- риум 

• Умее да довършва рисунката, като оцвети и 
декорира образите с различни материали. 

РЛ 13 разноцветни 
графични 
материали 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

 
И

Т 

32. Морско 

дъно 

• Създаване на апликация чрез 
комбиниране на готово изрязани образи на 
морски обитатели, различни по вид, големина, 
форма и цвят. 

двуцветни основи, 
готово изрязани образи 
– водорасли и др. 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

I/17. ИМ

Т 

33. Снежен 

човек 

• Умее да предаде характерните особености 
на познат образ чрез комбини- ране на овални 
форми с различна големина. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

 
И

Т 

34. Снежен 

човек 

• Притежава обща представа за частите на 
снежния човек, тяхната форма, големина и 
взаимно разположение 
• Умее да изгражда апликацията в 
еднослойна техника. 

РЛ 14, оперативен 

материал 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

I/18. И

Т 

35. Зимна 
при- казка 

• Умее да изгражда образ на обект, 
съставен от готово изрязани триъгълни форми в 
два нюанса на зеления цвят. 

РЛ 15, оперативен 

материал 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

  36. Пъстро 

шалче 

• Изпълнява декоративна апликация чрез 
ритмично редуване на готово из- рязани елементи 
с квадратна и триъгълна форма в цветна ивица 
(фризово). 

РЛ 16, оперативен 
материал – готово 
изрязани части, 
различни по форма, 
големина и цвят 

 

I/19. ИМ

Т 

37. Дете 
(момче, 
момиче) 

• Притежава образна представа за 
конструктивните особености на човешка- та фигура 
и най-общите є пропорции. 

разноцветни материали 
(флумастер, пастел) 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 



 
И

Т 

38. Къща • Умее да изобразява обекти, като 
комбинира части с квадратна, правоъ- гълна и 
триъгълна форма. 

разноцветни материали 
(флумастер, пастел) 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

II/20. И

Т 

39. 
Котката и 
зайчето 

• Притежава образни представи за горско и 
домашно животно, като отчита по какво си 
приличат и различават. 
• Умее да изгражда образ на животно в 
различна поза от готово изрязани части. 

РЛ 17, оперативен 
материал – готово 
изрязани части, 
различни по форма, 
големина и цвят 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

 
И

Т 

40. 
Украса на 
килимче 

• Практически разширява представата си 
за особеностите на отворената декоративна 
композиция чрез комбиниране на прави 
хоризонтални и вертикални линии. 

разредени темперни 
бои, обли четки, цветни 
основи за избор 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

II/21. И

Т 

41. 
Пъргавото 
врабче 

• Умее да апликира образ на врабче от 
готово изрязани части в различни пози. 

оперативен материал Методическо 

ръководство 

 
ИМ

Т 

42. Питка • Прилага нов похват по моделиране – 
сплескване на кръгла обемна форма при 
изграждане на познат предмет от 
действителността. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методическо 

ръководство 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

II/22. ИМ

Т 

43. Баба 

Марта 

• Умее да оцветява определени форми чрез 

защриховане. 

РЛ 18, разноцветни 

материали 

Методическо 

ръководство 
 

ИТ 44. Пижо и 

Пенда 

• Умее да оцветява определени форми с 
помощта на обла четка и темперна боя. 

РЛ 19, разредени 
темперни бои и обла 
четка 

Методическо 

ръководство 

II/23. ИТ 45. 
Неразлистено 
дърво 

• Изобразява диференцираните си 
представи за различните по конструкция и цвят на 
стъблата неразлистени дървета с маслен пастел. 

разредени темперни 
бои, обли четки, цветни 
основи за избор 

Методическо 

ръководство 

 
ИМ

Т 

46. Ябълка • Притежава обща представа за обекти с 
кръгла обемна форма. Умее да предаде 
характерната им форма, като използва нов похват 
по моделиране 
– вдлъбване. 

моделиране на плода с 

цвят по избор 

Методическо 

ръководство 

III/24. ХВ 47. Трети 
март е 
празник 

• Разглеждане живописни и скулптурни 
творби, посветени на освобожде- нието от турско 
робство, по случай 3 март. 

РЛ 20, подходящи по 
съдържание 
репродукции 

Методическо 

ръководство 

 
ИМ

Т 

48. 
Празничн
а заря 

• Изразява празничното настроение чрез 
печатане на светлинните ефекти на нощното небе с 
дунапрен и темперни бои. 

РЛ 21, разредени 
темперни бои, 
дунапрен 

Методическо 

ръководство 

III/25. ИТ 49. Торта за 
праз- ника 
на мама 

•Притежава обща представа за обекти с кръгла и със 
сплескана форма. 

• Използва познат похват по моделиране – 
сплескване на кръгла обемна форма. 

РЛ 22, материали и 
пособия за 
моделиране 

Методическо 

ръководство 

 ИМТ 50. Светофар •Познава предназначението на светофара, неговите 
светлини и правилата за пресичане на улицата. 

РЛ 23, оцветяване на 
рисунка с флумастер 

Методическо 

ръководство 

III/26. ИМТ 51. Пиленце • Умее да моделира домашна птица, като 
предава характерните є особености. 

•Използва подходящи похвати – овалване и 
прилепване. 

РЛ 22, едноцветен 

пластичен материал 

едноцветен пластичен 
материал, детски 
пластики 

 ИТ 52. Къща с 
ограда и 
слънце 

•Умее да създава елементарни по съдържание 
сюжетни рисунки с графични средства, като 
включва в композицията познати образи. 

разноцветни материали 
(флумастер, пастел) 

Методическо 
ръководство, 
образци за 



онагледяване 

III/27. ИТ 53. Цветята 
през 
пролетта 

•Умее да организира определено пространство чрез 
свободно подреждане и апликиране на готово 
изрязани образи на цветя, различни по вид, 
големина и цвят, да постига равновесие в 
композицията. 

РЛ 24, оперативен 

материал 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

 ИТ 54. 
Разлистено 
пролетно 
дърво 

•Изразява диференцираните си представи за 
различните по конструкция и цвят разлистени 
дървета с обла четка и готово разредени 
темперни бои. 

разредени темперни 
бои, обли четки, цветни 
основи за избор 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

III/28. ИТ 55. Деца •Умее да изобразява човешка фигура в статична 
поза, като предава най- общо нейните 
пропорции с живописни средства. 

разредени темперни 
бои, обли четки, цветни 
основи за избор 

Методическо 

ръководство 

 ИТ 56. 
Цъфнало 
пролетно 
дърво 

•Изразява диференцираните си представи за 
различните по конструкция и цвят цъфнали 
дървета с обла четка и готово разредени 
темперни бои. 

разредени темперни 
бои, обли четки, цветни 
основи за избор 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

IV/29. ИТ 57. 
Великденск
и празник 

•Може да оцветява и украсява с достъпни за 
възрастта декоративни еле- менти с 
изобразителен материал на предварително 
зададени форми. 
•Проявява усет за съчетаване на цветовете. 

РЛ 25, разноцветни 
графични, 
материали 

Методическо 

ръководство 

 ИТ 58. Таралеж •Може да оцветява фигурка на познато горско 
животно с върха на обла четка и темперни бои. 

РЛ 26, разредени 
темперни бои, обли 
четки 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

IV/30. ИТ 59. На 
разходка в 
парка през 
пролетта 

•Изобразява диференцираните си представи за 
различните по цвят пролет- ни дървета чрез 
печатане с обла четка и готово разредени 
темперни бои. 
•Практически осмисля ролята на цветовете като 
средство за предаване на 

определено настроение и характеризиране на 
пролетната обстановка. 

РЛ 27, разредени 
темперни бои, обли 
четки, дунапрен, тампон, 
филтър и др. 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

 ИТ 60. 
Пролетни 
дървета 

•Притежава образни представи за пролетните 
дървета, като отчита по какво си приличат и 
различават. Умее да апликира образи на дървета с 
различни по цвят корони. 

двуцветни основи, 
готово изрязани форми 
и допълнителни образи 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 

IV/31. ХВ 61. Знам и 
мога 
– 
проследяван
е на 
постиженият
а. При 
майсторите 
на 
художествен
ите занаяти 

•Различава изделията на народните художествени 
занаяти – грънчарство и килимарство, по 
предназначение, материал, начин на декориране. 

РЛ 28, репродуцирани 

творби 

Методическо 
ръководство, 
образци за 
онагледяване 



 ИМТ 62. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Изобразява познати обекти, като комбинира 
готово изрязани части от различен вид с 
различна големина и цвят. 
• Проявява композиционен усет и чувство за 
постигане на равновесие в апликацията. 

РЛ 29, оперативни 

материали 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/32. ИТ 63. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Има представа за характерните особености на 
изобразяваните обекти 

– изобразява човешка фигура в статична поза, 
като най-общо предава съотношението между 
основните части с графичен материал. 
•Включва допълнителни образи в сюжетната 
рисунка. 

РЛ 30, разноцветни 
графични 
материали 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 ИМТ 64. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Моделира предмети от близкото обкръжение, 
като предава характерната им форма с използване 
на основните похвати по моделиране. 
•Умее да предава характерните особености на 
познати битови предмети. 

РЛ 31, едноцветен 

пластичен материал 

Методическо 

ръководство 

V/33. ИТ 65. Деца •Умее да създава елементарна сюжетна рисунка 
с графичен материал по лични впечатления и 
преживявания в обстановка. 

графични и живописни 
материали по избор 

Методическо 

ръководство 

 ИМТ 66. 
Съдове за 
хранене 

•Обогатява представите си за декоративното 
рисуване чрез оцветяване на изображенията. 
Проявява усет за ритъм и симетрия, умение да 
подбира и съчетава цветовете. 

РЛ 32, графични и 
живописни материа- ли по 
избор 

Методическо 

ръководство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

V/34. ИТ 67. Палави 
балон- чета 

•Способен/на е да нарисува фигура на дете в 
статична поза, като предаде най-общо 
съотношението между частите на образа с 
изобразителен материал. 

разноцветни 
материали (пастел, 
флумастер) 

Методическо 

ръководство 

 ИТ 68. Деца в 
парка през 
пролетта 

•Проявява умение за създаване на сюжетна 
рисунка с две и повече фигури на деца в 
обстановка. 

графични и живописни 
материали по избор 

Методическо 

ръководство 



•Използва цветовете като средство за предаване на 
пролетно настроение. 

V/35. ИМТ 69. 
Калинка в 
тревата 

•Създава нов образ чрез съчетаване на различни 
по големина и цвят кръгли форми с обла четка и 
темперна боя. 

разредени темперни 
бои, различни пособия 
за работа 

Методическо 

ръководство 

 ИТ 70. На море • Довършва рисунката с графичен материал, 

като оцветява и декорира образите. 

разноцветни графични и 
живописни материали 

Методическо 

ръководство 

V/36. ИТ 71. В 
сладкарни- 
цата 
(магазина) 

•Умее да моделира лакомства по представа, 
като използва подходящи пластични похвати. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методическо 

ръководство 

 ИТ 72. Лятото 

идва 

•Създава рисунка по асоциация, като 
изобразява впечатленията от едно пътуване с 
автобус – тунел, мостове, жилищни бокове и др. 

разноцветни 
материали (пастел, 
флумастер) 

Методическо 

ръководство 
 



ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ 
„МУЗИКА“ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

IX/1. В
м 
М
И 

1. 
Тръгвам 
на 
градина 

•Проявява интерес към контакта с музиката. 
•Адаптира се към участие в музикални дейности. 

песен „Тръгвам на градина“, 
игра „Балонът се надува“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
м 
М
И 

2. Две 

ръчички 

•Проявява интерес към музикална игра. 
•Адаптира се към участие в музикални дейности. 

игри: „Две ръчички“,„Балонът 
се надува“ 
песен „Тръгвам на градина“, 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IX/2. В
м 
М
И 

3. В детската 
гра- дина с 
песни и игри 

•Проявява интерес към контакта с музиката. 
•Адаптира се към участие в музикални дейности. 

игри: „Две ръчички“,„Балонът 
се надува“ 
песен „Тръгвам на градина“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
М
И 

4. Лятото 

отмина 

•Включва се в изпълнение на музикално-
ритмични движения и прави начални певчески 
опити. 

песни: „Есенни листа“,„Тръгвам 
на градина“ 
игри: „Две ръчички“,„Балонът 
се надува“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/5. В
ж 
В
м 
М
И 

5. Знам и мога 
– 
проследяване 
на 
постиженията 

•Проявява желание за участие в музикални 
дейности. 

•Включва се в музикална игра 

песни и игри по избор 
Познавателна книжка„Моята 
приказна пътечка към 
музиката“ за първа 
възрастова група. София: Клет 
България, 2019. РЛ 1 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
В
м 
М
И 

6. Знам и мога 
– 
проследяване 
на 
постиженията 

•Проявява желание за участие в музикални 

дейности. 

песни и игри по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/4. В
ж 
В
м 

7. Новата 

кукла 

•Проявява желание за участие в музикални 
дейности. 

•Реагира емоционално на произведения с 
различен характер. 

пиеси: „Новата кукла“,„Танц на 
куклите“, 
„Приспивна мелодия“,„Куклите 
танцуват“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



 В
ж 
В
м 

8. Вятър 
люшка 
клони 

•Проявява желание за участие в музикални 
дейности. 

•Илюстрира с движения съдържанието на 
поетичния текст. 

песни: „Вятър люшка 
клони“,„Есенни листа“ 
пиеси: „Новата кукла“,„Танц на 
куклите“, 
„Куклите танцуват“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/5. Вж 9. Песни за 

есента 

•Включва се в изпълнение на песни. 
•Илюстрира с движения съдържанието на 
поетичния текст. 

песни: „Есенни листа“,„Вятър 
люшка клони“ 
игра „Познай по мелодията“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 Вж 10. Свърши 
слън- чевото 
лято 

•Включва се в изпълнение на песни. 
•Илюстрира с движения съдържанието на 
поетичния текст. 

песни: „Есенни дарове“,„Есенни 
листа“,„Вятър люшка клони“ 
РЛ 2 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/6. Вж 11. Идва есен •Включва се в изпълнение на песни. 
•Илюстрира с движения съдържанието на 
поетичния текст. 

песни: „Есенни дарове”,„Есенни 
листа”,„Вятър люшка клони” 
игра „Картинки от песнички“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 В
ж 
М
И 

12. Пея и 

показвам 

•Включва се в изпълнение на песни и музикални 
игри. 

•Илюстрира с движения съдържанието на 
поетичния текст. 

песен „Ходи, ходи Баба Меца“ 
игра „Две 
ръчички“ РЛ 
3 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/7. В
ж 
М
И 

13. 
Есента и 
музикат
а 

•Включва се в изпълнение на песни и преживява 
настроението им. 

•Илюстрира с движения съдържанието на 
поетичния текст. 

песни: „Есенни дарове“,„Есенни 
листа“,„Вятър люшка клони“ 
игра „Позна ли песента“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 МИ 14. 
Крачета и 
ръчички 

•Включва се в музикална игра. 
•Изпълнява движения, които музиката подсказва. 

песен „Ей, ръчички“ 
игра „Крачета и ръчички“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XI/8. Вж 15. Тъжната и 
весе- лата 
кукувичка 

•Преживява настроението на инструментални 

творби. 

пиеси: „Кукувичка в 
гората“,„Безгрижната 
кукувичка“ 
песни по избор 
РЛ 4 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
М
И 

16. Весело 

хорце 

•Изпълнява ритмични движения в кръг. песни: „Мечо рожденик“, 
„Хорце“, 
пиеса„Хоро от Западна 
България“ РЛ 5 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XI/9. В
ж 
М
И 

17. Моето 
семей- ство 

•Реагира емоционално при възприемане на 
музика. 

•Различава музика с различно емоционално 
съдържание. 

песни: „Детска рисунка“,„Мечо 
рожденик“, 
„Хорце“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
В
м 

18. Да 
приспим 
куклите с 
песен 

•Реагира емоционално при изпълнение и 
възприемане на музика. 

•Различава музика с различно емоционално 
съдържание. 

песен „Нани, нани, бебе“ 
пиеси: „ Новата 
кукла“,„Приспивна мелодия“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XI/10. В
ж 
В

19. Капчици 
дъж- довни 

•Реагира емоционално при възприемане на 

инструментална музика. 

пиеса„Дъждовни 
капки“ песни по 
избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



м игра „Музикални кубчета“ 

 В
ж 
М
И 

20. 
Музикалн
о кръгче 

•Изпълнява ритмични движения в кръг. песни: „Нашият 
Мечо“,„Мечо рожденик“ 
игри: „Балонът се 
надува“,„Нашият Мечо“ РЛ 6 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XI/11. В
ж 
М
И 

21. Бързото 
конче, 
бавният Ежко 

•Изпълнява ритмични движения един зад друг. 
•Слуша с внимание инструментална музика. 

песни: „Хей, 
Бодливко“,„Кончета“ 
пиеси: „Ежко“,„Игра на 
кончета“ РЛ 7 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
М
И 

22. Да тичаме 
като кончета 

•Изпълнява ритмични движения един зад друг. песен „Кончета“ 
пиеса„Игра на 
кончета“ игра 
„Музикални 
кубчета“ РЛ 8 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

XII/12

. 

В
ж 
В
м 

23. 
Песни за 
водата 

•Различава творби с различно емоционално 
съдържание. 

•Изпълнява ритмични движения. 

песни: „Песен на 
капката“,„Снежинка-балеринка“ 
пиеса„Дъждовни 
капки“ игра 
„Музикални 
кубчета“ РЛ 9 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
М
И 

24. 
Малките 
джудже
та 

•Изпълнява ритмични движения в кръг. игра „Малките джуджета“ 
песни: „Коледно 
звънче“,„Снежинка-бале- 
ринка“ 
РЛ 10 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XII/13

. 

В
ж 
М
И 

25. Дядо 
Коледа 
пристига 

•Проявява отношение към новогодишните 
обредни празнувания и жела- ние да се включва 
в организиране на средата и празнуването. 
•Преживява емоционалното съдържание на 
творбите. 

игра „Малките джуджета“ 
песни: „Коледно 
звънче“,„Коледна песен“ РЛ 
11 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



 В
ж 
М
И 

26. 
Коледни 
звънчет
а 

•Проявява отношение към новогодишните 
обредни празнувания и жела- ние да се включва 
в организиране на средата и празнуването. 
•Преживява емоционалното съдържание на 
творбите. 

песни: „Коледно 
звънче“,„Коледна песен“, 
„Снежинка-балеринка“, 
игра „Малките джуджета“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XII/14

. 

В
ж 
М
И 

27. 
Шейната 
на Дядо 
Коледа 

•Проявява отношение към новогодишните 
обредни празнувания и жела- ние да се включва 
в организиране на средата и празнуването. 
•Преживява емоционалното съдържание на 
творбите. 

песни: „Коледно 
звънче“,„Коледна песен“, 
„Снежинка-балеринка“ 
игри: „Малките джуджета“, 
„Репетиция за концерт“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
М
И 

28. Да 
посрещнем 
Нова година 
с песни и 
игри 

•Проявява отношение към новогодишните 
обредни празнувания и жела- ние да се включва 
в организиране на средата и празнуването. 
•Преживява емоционалното съдържание на 
творбите. 

песен „Сурва, 
весела година“, 
песни по избор 
игра „Ти продължи“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XII/15

. 

Вж 29. Идва 
Новата 
година 

•Преживява емоционалното съдържание на 
песните, свързани с нового- дишните празници. 

песни: „Сурва, весела 
година“,„Здрава, здрава, 
годинчица“,„Сурвакари“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 Вж 30. Здрава, 
здрава 
годинчица 

•Преживява емоционалното съдържание на 
песните, свързани с нового- дишните празници. 

песни: „Здрава, здрава 
годинчица“,„Сурва весела 
година“,„Сурвакари“ 
игра „Ти продължи“ 
РЛ 12 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

I/16. В
ж 
В
м 

31. 
Домашните 
лю- бимци и 
музиката 

•Слуша с внимание инструментална музика. песен „Пуделче“ 
пиеси: „Кучето 
Джаф“,„Аквариум“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
В
м 

32. Искам 

куче 

•Слуша с внимание инструментална музика. песен „Пуделче“ 
пиеси: „Кучето 
Джаф“,„Аквариум“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

I/17. В
ж 
В
м 

33. 
Мънички 
снежинки 
весело валят 

•Реагира емоционално при възприемане и 

изпълнение на музика. 

песни: „Снежинка-
балеринка“,„Зима“ 
пиеса„Танц на снежинките“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 Вж 34. Зимни 

песни 

•Пресъздава в изпълнението настроението на 

песните. 

песни: Снежинка-
балеринка“,„Обичам 
зимата“,„Зима“ 
РЛ 13 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

I/18. Вж 35.„Дядовата 
ръкавичка“ – 
зву- кова 
картина 

•Преживява настроението на музиката и го 

пресъздава чрез движения. 

песни: „Зима“,„Oбичам зимата“ 
игра „Дядовата 
ръкавичка“ РЛ 14 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 Вж 36. Зимни 

песни 

•Преживява емоционалното съдържание на 
песните и ги изпълнява изразително. 

песни: „Обичам 
зимата“,„Зима“,„Снежинка- 
балеринка“ 
игра „Избери картина“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

I/19. В
ж 
М
И 

37. 
Музикале
н зоопарк 

•Изпълнява движения, илюстриращи текста. песен „Зоопарк“ Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
М
И 

38. 
Малките 
животни 

•Изпълнява с желание музикалната игра. 
•Изпълнява движения, илюстриращи текста. 

песен „Зоопарк“, 
игра „Малките 
животни“ РЛ 15 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

II/20. В
ж 
В
м 

39. Народни 
музи- кални 
инструмен- 
ти. Тъпан 

•Визуално и слухово разпознава народния 

музикален инструмент тъпан. 

пиеси: „Хоро от Западна 
България“,„Изпълне- ние на 
тъпан“ 
игра „Въображаем инструмент“ 
табло„Тъпан“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

  

Вм 
40. Какво 
може 
тъпанът 

•Визуално и слухово разпознава народния 

музикален инструмент тъпан. 

песен „Хорце“ 
пиеса„Изпълнение на 
кавал и тъпан“ (съпровод 
на тъпан) 
игра „Въображаем инструмент“ 
табло„Тъ
пан“ РЛ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 
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II/21. В
ж 
М
И 

41. 
Мартеничк
и бели и 
червени 

•Пресъздава в изпълнението емоционалното 

съдържание на песните. 

песен „Мартеничка“ 
пиеса„Хоро от Западна 
България“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 Вж 42. Баба 

Марта 

•Пресъздава в изпълнението емоционалното 

съдържание на песните. 

Песен 
„Мартеничка“ 
песни и пиеси 
по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

II/22. Вж 43. Бабо 
Марто, 
влез при 
нас 

•Пресъздава в изпълнението емоционалното 

съдържание на песните. 

песен 
„Мартеничка“ 
песни и пиеси 
по избор РЛ 17 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
В
м 

44. Ние 
марширу- 
ваме 

•Изпълнява маршови движения. песен „Ние маршируваме“ 
пиеса„Ма
рш“ РЛ 18 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

II/23. Вж 45. Да 
поздравим 
мама с песен 

•Изпълнява песните от началото до края. песни: „Моя мила 
мамо“,„Мартеничка“, 
„Хорце“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 Вж 46. 
Маминия
т празник 

•Пресъздава в изпълнението емоционалното 

съдържание на песните. 

песни: „Маминият празник“, 
„Моя мила мамо“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/24. В
ж 
М
И 

47. 
Концерт 
за мама 

•Изпълнява песните от началото до края и 
пресъздава в изпълнението емоционалното 
съдържание. 

песни: „Маминият празник“, 
„Моя мила 
мамо“,„Мартеничка“,„Хорце“, 
„Цвете с крила“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



 В
м 
М
И 

48. Птичи 

песни 

•Реагира емоционално при възприемане на 
инструментална пиеса. 

•Формира представа за звукоподражателните 
възможности на музиката. 

пиеса„Къщичка за птици“ 
игра 
„Щъркелче“ 
РЛ 19 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/25. Вж 49. 
Лаленце 
се люлее 

•Ориентира се в спецификата на фолклорните 
празници и обичаи. 

•Изпълнява песни, свързани с пролетните обичаи. 

песни: „Цвете с 
крила“,„Лаленце се люлее“ 
РЛ 20 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
В
м 

50. Лазарска 

песен 

•Ориентира се в спецификата на фолклорните 
празници и обичаи. 

•Изпълнява песни, свързани с пролетните обичаи. 

песни: „Брала мома, Лазаре“, 
„Цвете с крила“,„Цветя“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/26. В
ж 
В
м 
М
И 

51. Пролетни 

песни 

•Емоционално възприема и възпроизвежда 
произведения, свързани с пролетните празници 
и обичаи. 

песни: „Цвете с 
крила“,„Лаленце се люлее“, 
„Цветя“„Брала мома, Лазаре“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
м 
М
И 

52. Да 

танцуваме 

•Изпълнява с желание музикалната игра. 
Изпълнява движения според текста на песента. 

игра „Два пъти наляво, два 
пъти надясно“ 
пиеса„Танц на куклите“, 
песен „Хорце“ РЛ 21 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/27. В
ж 
В
м 
М
И 

53. 
Музика за 
пролетта 

•Слуша с внимание инструментална музика. пиеса„Прол
ет“ игра 
„Щъркелче“ 
песни: „Цвете с 
крила“,„Пролетна песен“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
В
м 

54. Жу-жу! 

Бръм! 

•Слуша с внимание инструментална музика. песни: „Жу-жу! 
Бръм!“,„Пролетна песен“ 
пиеси: „Полетът на 
бръмбара“,„Пролет“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/28. В
ж 
В
м 

55. 
Пролетно 
настроен
ие 

•Емоционално възприема и възпроизвежда 
произведения, посветени на пролетта. 

пиеси: „Пролет“,„Полетът на 
бръмбара“ 
песни: „Жу-жу! Бръм!“,„Цвете с 
крила“, 
„Пролетна 
песен“ РЛ 
22 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
М

56. 
Къщичка 
за Мечо 

•Изпълнява с желание музикалната игра. 
•Илюстрира текста с подходящи движения. 

игри: „Къщичка за 
Мечо“,„Ходи, ходи Баба 
Меца“,„Познай по 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



И мелодията“ 
песни: „Нашия Мечо“,„Мечо 
рожденик“ 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

IV/29. В
ж 
В
м 

57. Хайде 
да се борим 
с шарени 
яйца 

•Възприема емоционалното съдържание на 
песните и го пресъздава в изпълнението. 
•Пресъздава с движения впечатленията си от 
музиката. 

песен „Шарени бораци“ 
пиеси: „Танц на 
неизлюпените пиленца“ 
РЛ 23 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
В
м 

58. 
Великденск
и яйца 

•Емоционално възприема и възпроизвежда 
произведения, свързани с пролетните празници 
и обичаи. 

песни: „Шарени 
бораци“,„Чук-чук, яйчице“ 
пиеса„Танц на 
неизлюпените пиленца“ 
игра „Познай по мелодията“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/30. В
ж 
В
м 

59. Да 
пеем за 
Великден 

•Обобщава репертоара, посветен на великденските 

празници. 

песни: „Шарени 
бораци“,„Чук-чук, яйчице“, 
пиеса„Танц на неизлюпените 
пиленца“ игра „На концерт“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
В
м 

60. Великден е •Обобщава репертоара, посветен на великденските 

празници. 

песни: „Шарени 
бораци“,„Чук-чук, яйчице“ 
пиеса„Танц на 
неизлюпените пиленца“ 
игра „Познай по мелодията“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/31. В
ж 
В
м 
М
И 

61. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Разпознава слушани творби. пиеси: „Къщичка за 
птици“,„Марш“ 
песни: „Лаленце се люлее“, 
„Ходи, ходи 
Баба Меца“ РЛ 
24, 25 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
В
м 
М
И 

62. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Разпознава слушани творби. пиеси: „Къщичка за 
птици“,„Марш“ 
песни: „Лаленце се люлее“, 
„Ходи, ходи 
Баба Меца“ РЛ 
24, 25 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



IV/32. В
ж 
В
м 
М
И 

63. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Разпознава изучавани игри. игри: „Балонът се надува“;„Две 
ръчички“, 
„Малките животни“,„Къщичка 
за Мечо“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
В
м 
М
И 

64. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Изпълнява любими песни. Пее до 3 научени 

кратки песни. 

песни по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/33.  

Вм 
65. 
Музикалн
и 
инструмен
ти. 
Акордеон 

•Визуално и слухово разпознава музикалния 
инструмент акордеон. 

•Марширува при възприемане на маршови 
мелодии. 

пиеси: „Хоро“ (акордеон) 
„Марш“ 
(акордеон) 
песни по 
избор 
РЛ 26 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
В
м 

66. 
Празник 
на 
книжките 

•Възприема емоционалното съдържание на 

песните и пиесите. 

песен „Новата 
книжка“ песни 
и пиеси по 
избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/34. В
ж 
В
м 

67. Моите 

играчки 

•Възприема емоционалното съдържание на 
песните и го пресъздава в изпълнението. 

песни: „Мечо 
рожденик“,„Моето автомо- 
билче“ 
пиеси: „Новата кукла“,„Дий, 
конче“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 МИ 68. Моите 
любими 
музикални 
игри 

•Изпълнява с желание музикалните игри от 

репертоара. 

игри по избор:„Балонът се 
надува“,„Нашият 
Мечо“,„Дядовата 
ръкавичка“,„Малките 
животни“,„Къщичка за 
Мечо“,„Две ръчички“, 
„Малките джуджета“,„Игра на 
влак“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



РЛ 27 

V/35. Вж 69. Моите 
любими 
песни 

•Затвърдяване на певческия репертоар. песни по 
избор игра 
„На 
концерт“ РЛ 
28 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
М
И 

70. Игра на 

влак 

•Изпълнява ритмични движения един зад друг. игри: „Тръгва детският ни 
влак“ – муз. М. 
Шоселова,„Игра на влак“ 
– муз. Б. 
Ибришимов 
пиеса„Влак“ – муз. П. 
Хаджиев РЛ 29 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/36. Вм 71. Моите 
любими 
музикални 
пиеси 

•Различава инструментални пиеси с различно 

емоционално съдържание. 

творби по избор 
игра „На концерт“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 Вж 72. 
Отивам на 
море 

•Възприема и пресъздава емоционалното 

съдържание на творбите. 

песен „На море“ 
песни и пиеси 
по избор РЛ 30 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „КОНСТРУИРАНЕ И 
ТЕХНОЛОГИИ“ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

IX/1. ГИ 1. 
Подрежда
м 
гардеробч
ето 

• Има представа за видовете дрехи, тяхното 
предназначение и подреждане. 

•Има представа за изискванията за безопасност и 
чистота. 

•Приема сътрудничество с деца и възрастни. 

Познавателна книжка„Моята 
приказна пътечка към 
конструирането и технологиите“ за 
първа възрастова група. София: 
Клет България 2019. РЛ 1, 
оперативен материал – дрехи за 
обличане, обувки, пантофи 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IX/2. ОМС

С 

2. Есенно 

дърво 

•Има представа за хартия и природни материали. РЛ 2 Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/3. КМ 
ОМ
СС 
ГИ 

3. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Възпроизвежда показана от учителя 
последователност за създаване на модел. 
• Сгъва, залепва и нанизва с помощта на 
учителя елементи за създаването на модел. 
•Има представа за хартия и природни материали. 
•Къса хартия на ленти. 
•Лепи хартиени ленти върху лист. 
•Има представа за изискванията за безопасност и 
чистота. 

РЛ 3, оперативен материал – дебел 
конец/панделка, кошче за 
изхвърляне на отпадъците от 
дейността 

Книга за учителя 

X/4. ГИ, Т 4. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

• Има представа за видовете дрехи, тяхното 
предназначение и подреждане. 

•Облича се и се съблича с помощта на възрастен. 
•Подрежда прибор и салфетка за хранене по 
указание. 

•Приема сътрудничество с деца и възрастни. 
•Различава инструменти, които използва в 
своята дейност – четка, молив, прибор за 
хранене и др. 

оперативен материал – дрехи от 
гардеробчето на детето, 
изображения на дрехи за 
играта„Коя дреха за какво служи“; 
салфетки и прибори за хранене, 
игра „Храня се на маса с лъжица, 
чиния и салфетка“ 

Книга за учителя 

X/5. КМ, 

Т 

5. Правя път 
за колата – 
работа с 
конструктор 

•Има представа за играчки на отделни превозни и 
товарни средства. 

•Включва изработени играчки в игрови дейности. 
•Приема сътрудничество с деца и възрастни. 

конструктивен оперативен 
материал, фотоси или 
изображения на превозни и 
товарни средства, игра 
„Внимателно шофирам по пътищата“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



X/6. ОМС

С 

6. Как се 
обли- чам, 
когато вали 
дъжд 

•Има представа за видовете дрехи, тяхното 
предназначение и подрежда- не. 
•Облича се и се съблича с помощта на възрастен. 
•Има представа за изискванията за безопасност и 
чистота. 

оперативен материал – дрехи и 
аксесоари за дъжд; дрехи и 
аксесоари за слънце; фотоси и/или 
изображения на дрехи и/или 
ситуации, свързани с дъждовно 
време и със слънчево време; 
фотоси и/ или изображения на 
поведение на възрастни, деца и 
животни по време на дъжд и на 
слънце; игра „Дрехи за дъжд, дрехи 
за слънце“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

X/7. ОМС

С 

7. 
Гердан 
за 
куклата 

•Промушва конци и прежда през отвор. оперативен материал – макарони, 

дебел конец 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник с 
текстове, игри и 
песни за дeцата от 
първа група от 
детската градина. 
София: Булвест 
2000, 2009 (по- 
нататък в 
изложението 
сборник) 

XI/8. КМ 8. Гъбки от 
плас- тилин 
и кестени 

•Възпроизвежда показана от учителя 
последователност за създаване на модел. 

оперативен материал – пластилин и 
кестени, игра 
„На двора под гъбката“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

XI/9. ГИ 9. 
Подрежда
м масата 

•Подрежда прибор и салфетка за хранене по 
указание. 

•Има представа за изискванията за безопасност и 
чистота. 

РЛ 4, игра „Ние помагаме и 
сервираме“ – наличен оперативен 
материал – цветни салфетки – 
сгъване и подреждане, лъжици, 
чинии 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XI/10. ОМС

С 

10. 

Ръкавички 

•Промушва конци и прежда през отвор. РЛ 5, оперативен материал – вълнен 

конец 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

XI/11. КМ 11. Къщата 
на моето 
семейство 

•Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя 
елементи за създава- нето на модел. 
•Включва изработени играчки в игрови дейности. 

РЛ 6, игра „Всеки в своята къщичка“ Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XII/12. ГИ 12. Хей, 
ръчички 
– хигиена 

•Спазва хигиенни изисквания, свързани с 
измиване на ръце, лице. 

•Има представа за изискванията за безопасност и 
чистота. 

оперативен материал – салфетки, 
сапуни, кърпи за избърсване и др., 
игри: „Хей, ръчички, хей ги две!“, 
„Със сапунче и водичка“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

XII/13. КМ 13. Елхичка •Възпроизвежда показана от учителя 
последователност за създаване на модел. 

РЛ 7, новогодишни песни и кратки 

стихчета 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 



сборник 

XII/14. ОМС

С 

14. 
Новогодишн
а украса 

•Има представа за хартия и природни материали. 
•Къса хартия на ленти. 
•Промушва конци и прежда през отвор. 

оперативен материал – украса 
от шишарки – боядисване и 
украса с 
бяла прежда и конци, с хартиени 
цветни ленти, 
лепило, дебел конец за окачване 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

XII/15. ОМС

С 

15. 
Новогодишн
а картичка 

•Къса хартия на ленти. 
•Лепи хартиени ленти върху лист. 

РЛ 8, оперативен 
материал: бяла 
хартия, лепило 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

I/16. КМ 16. 

Аквариум 

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

нето на модел. 

РЛ 9, оперативен материал – 
буркан/аквариум, лепило, 
камъчета, миди 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

I/17. ГИ 17. 
Грижи за 
играчкит
е 

•Има представа за изискванията за безопасност и 
чистота. 

•Приема сътрудничество с деца и възрастни. 

оперативен материал – играчките в 

игровия кът 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

I/18. ОМС

С 

18. Снежен 

човек 

•Има представа за хартия и природни материали. 
•Лепи хартиени ленти върху лист. 

РЛ 10 Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

I/19. ГИ 19. Поличка 
за мен, 
панталонче 
за теб 

•Има представа за видовете дрехи, тяхното 
предназначение и подрежда- не. 
•Има представа за изискванията за безопасност и 
чистота. 

РЛ 11, оперативен материал: 
дрехи за обличане – за момичета и 
за момчета 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

II/20. КМ 20. 
Къщичка 
за моя 
любимец 

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

нето на модел. 

РЛ 12, игра „Всеки в своята къщичка“ Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

II/21. КМ 21. 
Хранилка 
за птици – 
картоф 

•Възпроизвежда показана от учителя 
последователност за създаване на модел. 
•Включва изработени играчки в игрови дейности. 

оперативен материал – картофи, 
семена от слънчо- глед. Поставяне 
на хранилките на подходящи места 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

II/22. КМ 22. 

Мартеница 

•Възпроизвежда показана от учителя 
последователност за създаване на модел. 
•Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя 
елементи за създава- нето на модел. 
•Включва изработени играчки в игрови дейности. 

РЛ 13 Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

II/23. ОМС

С 

23. 
Пролет в 
детската 
градина 

•Има представа за хартия и природни материали. 
•Къса хартия на ленти. 
•Лепи хартиени ленти върху лист. 
•Промушва конци и прежда през отвор. 

РЛ 14 Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



III/24. КМ 24. Знаме •Възпроизвежда показана от учителя 
последователност за създаване на модел. 
•Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя 
елементи за създава- нето на модел. 
•Включва изработени играчки в игрови дейности. 

РЛ 15 Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

III/25. ОМС

С 

25. 
Гривна за 
мама 

• Промушва конци и прежда през отвор. оперативен материал – макарони, 

дебел конец 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

III/26. КМ 26. 
Птиците 
на двора 

•Възпроизвежда показана от учителя 
последователност за създаване на модел. 
•Влючва изработени играчки в игрови дейности. 

РЛ 16, конструктивен оперативен 

материал – ферма 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

III/27. ОМС

С 

27. 
Цветята 
на двора 

•Има представа за хартия и природни материали. 
•Къса хартия на ленти. 
•Лепи хартиени ленти върху лист. 

РЛ 17 Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

III/28. Т 28. Нашата 
дет- ска 
площадка 

•Има представа за играчки на отделни превозни и 

товарни средства. 

конструктивен оперативен материал Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/29. КМ 29. 
Картичка 
за 
Великден 

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

нето на модел. 

РЛ 18 Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/30. ОМС

С 

30. Добре 

дошли 

•Има представа за хартия и природни материали. 
•Къса хартия на ленти. 
•Лепи хартиени ленти върху лист. 

РЛ 19 Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



IV/31. КМ, 
ОМ
СС 

31. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Възпроизвежда показана от учителя 
последователност за създаване на модел. 
•Има представа за хартия и природни материали. 
•Къса хартия на ленти. 
•Сгъва, залепва и нанизва с помощта на учителя 
елементи за създава- нето на модел. 
•Лепи хартиени ленти върху лист. 
• Промушва конци и прежда през отвор. 
•Има представа за изискванията за безопасност и 
чистота. 

•Има представа за играчки на отделни превозни и 
товарни средства. 

•Включва изработени играчки в игрови дейности. 

РЛ 20, оперативен 
конструктивен 
материал, игра 
„Шофирам 
внимателно“ 

Книга за учителя 

IV/32. ГИ 32. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Има представа за видовете дрехи, тяхното 
предназначение. 

•Облича се и се съблича с помощта на възрастен. 
•Подрежда прибор и салфетка за хранене по 
указание. 

•Приема сътрудничество с деца и възрастни. 
•Различава инструменти, които използва в 
своята дейност – четка, молив, прибор за 
хранене и др. 

оперативен материал – 
различни видове дрехи, може 
и изображения, салфетки, 
прибори за хранене, игра 
„Готов за дежурство по 
хранене“ 

Книга за учителя 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

V/33. Т 33. Светофар •Има представа за играчки на отделни превозни и 
товарни средства. 

•Различава инструменти, които използва в 
своята дейност – четка, молив, прибор за 
хранене и др. 

РЛ 21, конструктивен оперативен 
материал: 
– коли; 
– светофар; 
– специализиран по БДП материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/34. Т 34. Кораб •Има представа за играчки на отделни превозни и 

товарни средства. 

РЛ 22, конструктивен оперативен 

материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/35. КМ 35. Калинки 
и мравки 

•Възпроизвежда показана от учителя 
последователност за създаване на модел. 
•Включва изработени играчки в игрови дейности. 

РЛ 23 Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



V/36. КМ 36. В 
сладкарни- 
цата 

•Възпроизвежда показана от учителя 
последователност за създаване на модел. 
•Включва изработени играчки в игрови дейности. 

РЛ 24, Конструктивен оперативен 
материал за орга- низиране на 
игрова ситуация – в сладкарницата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКА 
КУЛТУРА“ ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядро Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За 
учителя 

IX/1. ЕПДД
, 
ИДД, 
ФД 

1. Хайде да се 
запоз- наем! 

•Придвижва се ходене в група с водач. 
•Подава и лови малка гумена топка. 

ходене 
игри„Назови своето име“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
ИДД, 
ФД 

2. Нека да 

поиграем! 

•Може да се придвижва ходене самостоятелно. 
•Катери се по катерушка, като стъпва на всеки 
напречник с два крака 

ходене, катерене Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

3. Игри на открито •Демонстрира умения за ходене и придвижване в група 
с водач. 

•Извършва двигателна дейност по свой избор. 

ходене, катерене Методич
еско 
ръковод
ство 

IX/2. ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

4. В двора на 
детската 
градина! 

•Придвижва се в група с водач. 
•Може да се строява в колона. 
•Демонстрира умения за хвърляне на малка плътна 
топка (торбичка) с една ръка над рамо. 

ходене, придвижване в 
колона ПИ„Кой ще 
хвърли най-далече?“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

5. В двора на 
детската 
градина! 

•Демонстрира умения за ходене и придвижване в група. 
•Строява се в колона и в кръг. 
•Участва с желание в подвижни игри.. 

ходене, 
придвижване в 
колона ПИ„Пускам, 
пускам кърпичка“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

6. Подвижни игри •Участва в организирана двигателна дейност. 
•Изпълнява ЕПДД. 
•Проявява емоционална удовлетвореност от игрова 
двигателна дейност. 

•Подава и лови малка гумена топка. 

придвижване с ходене, 
строяване 
ПИ„Пускам, пускам 
кърпичка”,„Пръс- 
тенче“,„Топката пътува“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 



X/3. ЕПДД 7. Знам и мога – 
просле- дяване на 
постиже- нията 

•Придвижва се чрез ходене на пръсти и на пети до 

определена цел и обратно. 

задачи за проследяване на 
постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 ФД 8. Знам и мога – 
просле- дяване на 
постиже- нията 

•Придвижва се чрез бягане в права посока. задачи за проследяване на 
постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 ФД 9. Знам и мога – 
просле- дяване на 
постиже- нията 

•Катери се по катерушка или гимнастическа стена. задачи за проследяване на 
постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

X/4. ИДД 10. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Придвижва се с подскоци на два крака. задачи за проследяване на 
постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядро Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За 
учителя 

 ИДД 11. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Различава и назовава двигателни дейности. задачи за проследяване на 
постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 ЕПД
Д, 
СП
ДД 

12. Знам и 
мога – 
проследяван
е на 
постиженият
а 

•Различава и назовава двигателни дейности. задачи за проследяване на 
постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

X/5. ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

13. Моята 
любима 
играчка 

•Демонстрира умения за придвижване с ходене и 
бягане към определена цел. 

•Придвижва се в коридор, пренася предмет. 
•Включва се с желание в организирана двигателна 
дейност.• Участва с желание в подвижни игри в 
местност. 

ходене, бягане, 
строяване в колона 
ПИ„Моята любима 
играчка“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

14. Разходка на 

открито 

•Изпълнява двигателна дейност с естествено-приложен 
и оздравителен характер. 

•Демонстрира умения за строяване в колона и 
придвижване в група. 

ходене, строяване в колона Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

15. Подвижни 

игри 

•Може да бяга в различни посоки. 
•Проявява съобразителност и ловкост. 
•Проявява емоционална удовлетвореност от игрова 
двигателна дейност. изпъл- нение на двигателни 
действия с партньор и в група. 

ходене, бягане, 
строяване и престро- 
яване 
ПИ„Пускам, пускам 
кърпичка“,„Котка 
и мишка“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

X/6. ЕПДД
, 
СПД

16. Падат листата •Придвижва се с ходене и бягане. 
•Придвижва се разпръснато и към определена цел. 

ходене, бягане 
ПИ„Есенни 
листа“ 

Методич
еско 
ръковод



Д, 
ФД, 
ИДД 

ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

17. Ние можем •Демонстрира умения за изпълнение на 
общоразвиващи упражнения (ОРУ). 

•Следва инструкции. 
•Хвърля малка плътна топка с една ръка над рамо. 

ОРУ, ходене, 
строяване, хвърляне 
ПИ„Кой ще хвърли 
най-далече?“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

18. Подвижни 

игри 

•Използва естествено-приложни движения за 
комплексно развитие на двигател- ните качества. 
•Спазва правила, проявява емоционална 
удовлетвореност от участието в 

подвижни игри. 

различни подвижни игри 
по преценка на учителя и 
желание на децата 

Методич
еско 
ръковод
ство 

X/7. ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

19. Ходене и 

провиране 

•Изпълнява упражнения за повишаване на физическата 
дееспособност. 

•Придвижва се с ходене и бягане със смяна на посоката. 
•Придобива умения за провиране през обръч. 
•Развива гъвкавост и ловкост. 

ходене, бягане, 
строяване ПИ„Премини 
през тунела“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядро Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За 
учителя 

 ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

20. Къща за 

играчките 

•Придвижва се в коридор към определена цел. 
•Прекрачва ниски препятствия. 
•Проявява желание за участие в организирана 
двигателна дейност. 

•Участва в игри с пренасяне. 

ОРУ, ходене, бягане, 

строяване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

21. С топката •Изпълнява ОРУ с общо въздействие. 
•Изпълнява подаване на гумена топка с търкаляне по 
двойки. 

ходене, бягане, търкаляне 

на топка, ОРУ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XI/8. ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

22. Плодове и 
зелен- чуци 

•Придвижва се с ходене и бягане. 
•Придвижва се в права посока и зигзаг. 
•Изпълнява комбинации от двигателни действия в 
подвижните игри, пренася предмет. 

ОРУ, ходене, бягане, 

строяване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

23. Предай 

нататък 

•Повишаване на продължителността на физическото 
натоварване. 

•Придобива умения за подаване на гумена топка над 
глава с две ръце. 

•Строява се в колони и редици. 
•Включва се в игри, свързани с овладяване на елементи 
от спортове, при които се използва топка. 

ходене, бягане, 
строяване, подаване, 
ловене 
ПИ„Предай 
нататък“,„Опашки“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

24. Подвижни 

игри 

•Изпълнява ОРУ с общо въздействие. 
•Включва се с желание в игри, проявява емоционално 
отношение. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване ПИ по 
избор 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XI/9. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

25. Мога сам! •Може да ходи и бяга с различно темпо. 
•Придвижва се с равновесно ходене на пръсти. 
•Строява се в редица, разбира и изпълнява инструкции. 

ходене, равновесно 
ходене, сигнал, 
строяване 
ПИ„Строй се бързо“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 



 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

26. С топката •Демонстрира ловкост и гъвкавост при изпълняване на 
физически упражнения. 

•Изпълнява комплекс от ОРУ с уред – топка. 
•Следва инструкции. 

ходене, бягане , ОРУ с уред Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

27. Игри на 

открито 

•Изпълнява двигателна дейност по свой избор с 
оздравителна насоченост. 

•Придвижва се в група. 
•Придобива представа за подходящо облекло за спорт 
на открито. 

ходене, бягане Методич
еско 
ръковод
ство 

XI/10. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

28. За да сме 

здрави 

•Изпълнява ОРУ. 
•Ходи на различни части на ходилото. 
•Придобива навици за поддържане на лична хигиена. 

ходене, бягане Методич
еско 
ръковод
ство 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядро Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За 
учителя 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

29. Игри на 

открито 

•Придвижва се в група. 
•Участва в двигателна дейност на открито със 
закаляваща насоченост. 

•Демонстрира знания за подходящо облекло в 
зависимост от сезона. 

ходене, бягане Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

30. Като зайчетата •Умее да ходи и бяга в кръг. 
•Изпълнява подскоци с два крака. 
•Бяга продължително време с промяна на 
интензивността. 

бягане, ходене, 
строяване, подскок 
ПИ„Намери си 
зелка“,„Опашки“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XI/11. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

31. Дядо вади 

ряпа 

•Изпълнява двигателни задачи при съпротивление. 
•Строява се в колона. 
•Проявява емоционална удовлетвореност от участието в 
двигателна активност. 

строяване, ходене, бягане, 

ОРУ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

32. Игри на 

открито 

•Изпълнява двигателна дейност с оздравителна 

насоченост. 

ходене, бягане Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

33. Ден и нощ •Търкаля гумена топка в коридор. 
•Участва в двигателни задачи за ловкост, 
съобразителност и концентрация на вниманието. 

ОРУ, строяване, 
ходене, бягане 
ПИ„Ден и нощ“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XII/12. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 

34. За да сме 

здрави 

•Придобива представи за значението на спорта за 
здравето. 

•Изпълнява общоразвиващи упражнения с общо 
въздействие. 

•Изпълнява придвижване на зиг-заг. 

ОРУ, бягане, ходене, зигзаг Методич
еско 
ръковод
ство 



ИДД 

 ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

35. Да прескоча 
пото- чето 

•Изпълнява комплекс от ОРУ, придвижва се с 
ходене и бягане с промяна на темпото и посоката. 
•Изпълнява прескок на маркирано на земята поточе. 
•Затвърдява подскок с два крака на място и 
придвижване с подскоци. 

строяване, ходене, 
бягане, подскок, прескок 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

36. Игри на 

открито 

•Придобива представа за значението на игрите на 
открито за здравето. 

•Придобива представа за облеклото, необходимо за 
зимни игри на открито. 

•Извършва двигателна дейност по свой избор. 

ходене, бягане, скачане, 
екипировка, здраве 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XII/13. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

37. Пренеси 

подаръците 

•Придвижва се с ходене и бягане в права посока и на 
зигзаг. 

•Прекрачва ниско препятствие. 
•Спазва правила, участва с желание в спортни игри. 

строяване, ОРУ, ходене, 
бягане, състеза- телни 
игри, правила 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

38. Зимни игри •Затвърдява представите за облекло, необходимо за 
зимни игри. 

•Придвижва се при затруднени условия. 
•Участва в дейности със закаляващо въздействие. 

ходене, закаляващи 

процедури 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

39. Подвижни 

игри 

•Строява се в колона и редица. 
•Проявява емоционално удовлетвореност от 
извършването на двигателна дейност. 

строяване, 
престрояване, ходене, 
бягане 

Методич
еско 
ръковод
ство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядро Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За 
учителя 



XII/14. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

40. Зимно хорце •Демонстрира умения за ритмувано ходене. 
•Търкаля плътна топка (1кг) в коридор. 

ОРУ, ходене, хват за ръце, 

търкаляне 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

41. Докосни ме! •Разнообразява и работи за усъвършенстването на ЕПД 
в игрови условия. 

•Спазва правила, докосва повдигнат (на 5 – 10 см над 
височината на повдигната ръка на дете) предмет. 

ходене, бягане, 
подскок, правила 
ПИ„Замръзванка“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

42. Игри в снега •Ходи и бяга при затруднени условия. 
•Инициира двигателна дейност. 

ходене, скачане, бягане Методич
еско 
ръковод
ство 

XII/15. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

43. Нека 

построим! 

•Придвижва се с ходене, бягане. 
•Демонстрира умения за работа в екип и точност при 
изпълнение на упражне- нията. 

ходене, бягане, строяване, 
игри с носене и пренасяне 
ПИ„Нека построим“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

44. Като 
малките 
мечета 

•Изпълнява комплекс от ОРУ с натоварване на различни 
мускулни групи. 

•Проявява желание за участие в игри с лазене и 
провиране. 

•Разбира и спазва правила в игрите. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване, лазене, 
провиране, правила 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

45. Зигзаг •Придвижва се в права посока и на зигзаг. 
•Търкаля топка в права посока и на зигзаг. 
•Проявява емоционална удовлетвореност от участието 
в организирана двигател- на дейност. 

ходене, бягане, строяване, 

търкаляне 

Методич
еско 
ръковод
ство 



I/16. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

46. Като рибките •Изпълнява различни видове бягане, ходене и скачане 
в игри според указания и команди. 
•Изпълнява имитационни движения от плуване на 
гимнастическа пейка 

ОРУ, бягане, ходене, 
скачане, упражне- ния на 
уред 
ПИ„Едно, две, три, морето 
спи“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

47. Като някои 

животни 

•Демонстрира точност и ловкост при изпълнение на 
двигателни задачи. 

•Изпълнява подскоци с два крака, бягане, 
изтегляне/подражателни движения. 

ПИ„Ораторе-бураторе“ Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

48. Катерички •Катери се по гимнастическа стена, като стъпва на всеки 
напречник. 

•Изпълнява ОРУ с общо въздействие. 
•Участва в двигателна дейност за повишаване на 
физическата дееспособност. 

ходене, ОРУ, катерене по 
гимнастическа стена 

Методич
еско 
ръковод
ство 

I/17. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

49. Един ден в 
детската градина 

•Инициира провеждането на ПИ. 
•Повишава физическата си дееспособност. 
•Спазва правила за безопасност. 

ходене, бягане, скачане Методич
еско 
ръковод
ство 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядро Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За 
учителя 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

50. Хвърли най-

далече! 

•Хвърля гумена топка с две ръце над глава. 
•Скача с два крака в дълбочина от нисък предмет. 

хвърляне, ходене, 
бягане, скок в 
дълбочина 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

51. Игри в снега •Опитва се да стреля в далечина със снежна топка. 
•Включва се в дейности при зимни условия - прави 
снежен човек. 

•Участва в закалителни процедури. 
•Придвижва се при затруднени условия. 

хвърляне, игри в снега, 

ходене 

Методич
еско 
ръковод
ство 

I/18. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

52. Зима е – 
игри на 
открито 

•Участва в двигателна дейност със закаляващо 
въздействие. 

•Търкаля снежни топки с различна големина. 
•Знае и прилага правила за безопасност при игри в 
снега. 

ходене, бягане, търкаляне Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

53. Подвижни 

игри 

•Проявява съобразителност и точност в условията на 
подвижни игри. 

•Хвърля малка плътна топка в цел. 

ходене, бягане, хвърляне, 
строяване ПИ„Хвърляй в 
целта“,„Намери своето 
място“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 

54. Катерене и 

лазене 

•Придвижва се с ходене и бягане със смяна на посоката. 
•Катери се по наклонена пейка. 
•Лази от колянна опора до определена цел 

ходене, бягане, катерене, 

лазене 

Методич
еско 
ръковод
ство 



ФД, 
ИДД 

I/19. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

55. Момичета, 
момчета 
– футбол 

•Подава топка с крак по двойки. 
•Търкаля топка в тунел. 
•Изпълнява ОРУ с общо въздействие. 

подава топка с крак, 
ходене, бягане, 
строяване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

56. Подвижни 

игри 

•Работи за повишаване на физическата дееспособност. 
•Проявява чувство на отговорност и солидарност 
при участие в състазателни игри. 

ходене, бягане 
ПИ„Влак“,„Бездомник“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

57. Хайде да 

танцуваме 

•Изпълнява комбинации от ЕПД с музикален съпровод. 
•Развива метроритмичен усет. 
•Придвижва се в ритъм след инструкции. 

ОРУ, строяване, ходене, 

стъпка 

Методич
еско 
ръковод
ство 

II/20. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

58. Да спасим 

котето! 

•Катери се по гимнастическа стена, като стъпва с два 
крака на всеки напречник. 

•Използва ЕПД в условията на подвижни игри. 

ОРУ, катерене, ходене, 
бягане, строяване ПИ„Котка 
и мишка“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

59. Игри на 

открито 

•Придвижва се при затруднени условия. 
•Изпълнява двигателна дейност по свой избор. 
•Затвърдява представите за зимна екипировка. 

бягане, скачане Методич
еско 
ръковод
ство 

Ресур



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядро Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

си 

За 
детето 

За 
учителя 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

60. Като зайчетата •Повишава физическата си дееспособност. 
•Придвижва се с подскоци с два крака. 
•Прескача с два крака ниски препятствия. 

ОРУ, строяване, 
престрояване, ходене, 
бягане 
ПИ„Намери си зелка“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

II/21. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

61. Скок на 
дължина от 
място 

•Изпълнява подготвителни упражнения за скок на 
дължина. 

•Изпълнява скок на дължина от място. 
•Повишава физическата дееспособност. 

скок на дължина, ОРУ, 
ходене, бягане, 
строяване, престрояване 
ПИ„Кой ще скочи най-
далече?“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

62. Моите 

любими игри 

•Изпълнява ЕПД в условията на подвижни игри. 
•Изпълнява комбинация от ЕПД с търкаляне на топка в 
права посока и на зигзаг. 

•Лови и подава гумена топка. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване, търка- ляне на 
топка, ловене, подаване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

63. Намери си 

място 

•Придвижва се на различни части на ходилото. 
•Проявява съобразителност и бързина. 
•Развива метроритмичен усет. 
•Проявява емоционална удовлетвореност от участието в 
двигателни задачи. 

ходене, бягане, ОРУ Методич
еско 
ръковод
ство 

II/22. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

64. Бели и 

червени 

•Подскача на височина, за да достигне предмет. 
•Изпълнява ОРУ с комплексно въздействие. 
•Изпълнява ЕПД в условията на подвижни игри. 

бягане, подскок на място 
ПИ„Докосни 
мартениците“,„Ден и нощ“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 

65. Народни игри •Изпълнява ЕПД в условията на подвижни игри. 
•Придобива умения за спазване на правила. 
•Взаимодейства безопасно с връстниците си. 

ходене, бягане, строяване, 
престроява- не, правила 

Методич
еско 



СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

66. Игри на 

открито 

•Изпълнява двигателна дейност по свой избор. 
•Придобива представа и умения за спускане с шейни. 
•Участва в двигателна дейност с оздравителна 
насоченост. 

ходене, скачане, бягане Методич
еско 
ръковод
ство 

II/23. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

67. Пролетта 
набли- жава 

•Придвижва се организирано с ходене. 
•Инициира двигателна дейност. 

ходене, ОРУ Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

68. Подвижни 

игри 

•Разнообразява комбинациите от ЕПД в условията на 
подвижни игри. 

•Демонстрира емоционална удовлетвореност от 
участитето в подвижни игри. 

ПИ„Едно, две, три, морето 
спи”,„Бягане по цветове“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

69. Зигзаг •Придвижва се с ходене и бягане на зигзаг до 
определена цел. 

•Тълкаля плътна топка (1кг) в права посока и на зигзаг. 
•Хвърля малка плътна топка в цел. 

ОРУ, ходене, бягане, 
хвърляне в цел, зигзаг 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядро Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За 
учителя 

III/24. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

70. Хвърляне •Изпълнява ОРУ с топка, като спазва инструкции. 
•Хвърля гумена топка в далечина. 
•Проявява ловкост и гъвкавост при изпълнение на 
различни двигателни задачи. 

ОРУ с топка, хвърляне 
в далечина, ходене, 
бягане, строяване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

71. Ансамблова 
компо- зиция със 
знамена 

•Изпълнява упражнения с изправителен характер с 
музикален съпровод. 

•Следва инструкции. 

ОРУ, ходене, бягане, 

строяване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

72. Подвижни 

игри 

•Повишава физическата дееспособност в условията на 
подвижни игри. 

•Развива двигателни качества. 

ходене, бягане, строяване Методич
еско 
ръковод
ство 

III/25. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

73. Цветя за мама •Изпълнява ОРУс цветя. 
•Участва в спортно-подготвителни игри с пренасяне. 
•Спазва правила. 

ОРУ, ходене, 
бягане 
ПИ„Цветя за 
мама“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

74. Лекоатлети •Може да се придвижва в коридор. 
•Бяга за бързина в права посока до определена цел. 

бягане, строяване, 
упражнения за 
развиване на бързина, 
старт 

Методич
еско 
ръковод
ство 



 ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

75. Хайде на 

хорото! 

•Изпълнява ОРУ. 
•Придобива представа за български народни танци. 
•Придвижва се със странично ходене вляво и вдясно (с 
прибиране на догонващия крак), придвижване назад, 
напред. 

ходене, строяване, 
странично ходене, ляво-
дясно, напред-назад 

Методич
еско 
ръковод
ство 

III/26. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

76. Квачка и 

пиленца 

•Изпълнява ОРУ с общо въздействие. 
•Придвижва се с ходене и бягане. 
•Проявява емоционална удовлетвореност от участието в 
подвижни игри. 

ОРУ, ходене, бягане 
ПИ„Квачка и пиленца“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

77. Подвижни 

игри 

•Изпълнява ОРУ. 
•Строяване се и се престроява. 
•Придвижва се с ходене и бягане със смяна на 
посоката при сигнал, участва в подвижни игри за 
повишаване на физическата дееспособност. 

ходене, бягане, строяване 
ПИ„Търси другаря си и 
бягай за място“, 
„Опашки“,„Кой ще хвърли 
най-далече?“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

78. Игри на 

открито 

•Изпълнява двигателна дейност по свой избор. 
•Инициира сюжетни игри. 

ходене, бягане, пренасяне Методич
еско 
ръковод
ство 

III/27. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

79. Пролетни 

цветя 

•Участва в състезателни игри с провиране през обръч и 
пренасяне. 

•Развива на ловкост и гъвкавост. 
•Проявява съобразителност и точност в състезателни 
игри. 

ходене, бягане, пренасяне, 

провиране 

Методич
еско 
ръковод
ство 

Mесе
ц/ 
седми

Ядро Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За За 



ца детето учителя 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

80. Боулинг •Изпълнява ОРУ с комплексно въздействие. 
•Търкаля топка в коридор. 
•Подрежда пособия за игра. 

ОРУ, ходене, бягане, 

строяване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

81. Мога и това •Изпълнява ОРУ. 
•Придвижва се със странично ходене и с ходене назад 
до определен ориентир. 

щафетни игри 
ПИ„Прехвърли 
мрежата“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

III/28. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

82. Весели игри •Работи за повишаване на физическата дееспособност. 
•Развива бързина в подвижни игри. 
•Проявява емоционална удовлетвореност от участието в 
игрова дейност. 

ходене, бягане, строяване Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПД
Д, 
ИД
Д, 
ФД 

83. Като някои 

животни 

•Придвижва се с ходене и бягане с промяна на посоката 
и темпото. 

•Придвижва се със скачане. 
•Прескача ниски препятствия с два крака. 

ОРУ, ходене, бягане, 

скачане, прескок 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

84. Гимнастици •Изпълнява правилно двутактови упражнения с уред и 
без уред. 

•Изпълнява упражнения по двойки. 
•Развива ловкост и гъвкавост при изпълнение на 
различни двигателни задачи. 

ОРУ с топка и тояжка Методич
еско 
ръковод
ство 

IV/29. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

85. Колоездачи •Придвижва се с триколка по права линия. 
•Спазва правила за безопасност. 
•Придобива представа за участниците в движението по 
пътищата. 

ОРУ, ходене, бягане Методич
еско 
ръковод
ство 



 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

86. Мога да 

завивам 

•Придвижва се с триколка в коридор до определена 
цел. 

•Придвижва се с триколка на зигзаг. 

ходене, бягане, ОРУ Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

87. Подвижни 

игри 

•Изпълнява ОРУ. 
•Затвърдява ЕПД с комбинация от придвижване с 
ходене, подскоци. 

•Равновесно ходене върху гимнастическа пейка. 

ходене, бягане, скачане, 
равновесно ходене” 

Методич
еско 
ръковод
ство 

IV/30. ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

88. Млад турист •Придвижва се в група с водач. 
•Участва в двигателна дейност с оздравителна 
насоченост. 

•Придобива представи за опасности в планината и 
необходима екипировка за туризъм. 

ходене, туризъм, 

екипировка 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

89. Подвижни 

игри 

•Участва в организирана двигателна дейност с цел 
развиване на двигателните качества и повишаване 
на физическата дееспособност. 
•Спазва правила за безопасност 

ходене, бягане, скачане, 

строяване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядро Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За 
учителя 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

90. В целта •Хвърля малка плътна топка в хоризонтална цел. 
•Участва в състезателни игри с цел усвояване на нови 
комбинации от ЕПД. 

ходене, бягане, 
подскачане, провиране, 
прекрачване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

IV/31. ЕПДД 91. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Придвижва се чрез бягане на зигзаг между 

препятствия. 

задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 
ФД 92. Знам и 

мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Търкаля топка с една ръка в права посока до 

определена цел. 

задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 
ФД 93. Знам и 

мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Бяга 40 м за време – бързина. задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

IV/32. ФД 94. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения

•Скача на дължина от място с два крака – взривна сила 

на долни крайници. 

задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств



та о 

 
СПДД 95. Знам и 

мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Хвърля малка плътна топка с тегло 80 гр. с лява и дясна 

ръка над рамо. 

задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ИД
Д 

96. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Разпознава спортове и естествено-приложни 

движения. 

задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

V/33. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

97. Спазвам 

правила 

•Придвижва се с триколка на зиг-заг и в коридор. 
•Придобива представа за правила за безопасност на 
движението. 

•Придобива представа за значението на знак„Стоп“ и 
пешеходна пътека. 

правила за безопасно 
придвижване по 
пътищата, зигзаг, пътни 
знаци 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

98. Игри на 

открито 

•Изпълнява ОРУ, извършва двигателна дейност по свой 
избор. 

•Спазва правила за безопасност, взаимодейства с 
връстници. 

ходене, бягане, 
скачане, катерене, 
пренасяне 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

99. Хвани 
ме, ако 
можеш! 

•Участва в игри за развиване на издръжливост. 
•Строява се и се престроява. 
•Изпълнява упражнения за развиване на бързина. 

ПИ„Ти 

гониш“,„Опашки“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядро Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За 
учителя 

V/34. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

100. На излет •Придвижва се с в група с водач. 
•Придобива представа за подходяща екипировка за 
планина. 

•Инициира провеждане на сюжетни игри. 

ходене, бягане, екипировка Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

101. Моите 
любими игри 

•Използва ЕПД в условията на подвижни игри. 
•Провира се под и преминава с равновесно ходене по 
гимнастическа пейка. 

ОРУ, провиране, 

равновесно ходене 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

102. 
Станционна 
ком- бинация 

•Разбира и следва инструкции. 
•Изпълнява скок на дължина от място. 
•Придвижва се с равновесно ходене по гимнастическа 
пейка. 

ОРУ, ходене, бягане, скок 
на дължина, равновесно 
ходене 

Методич
еско 
ръковод
ство 

V/35. ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

103. С топката •Участва в организирана двигателна дейност за 
повишаване на физическата дееспособност. 
•Прехвърля топка с две ръце над въже. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване 
ПИ„Прехвърли 
топката“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

104. Подвижни 

игри 

•Изпълнява ОРУ с обща насоченост. 
•Инициира провеждането на подвижни игри. 
•Демонстрира емоционална удовлетвореност от 
участието в двигателна дейност. 

ОРУ, строяване, ходене, 

бягане, правила 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 

105. С музика •Изпълнява подскоци с два крака с музикален съпровод. 
•Развива метроритмичен усет. 
•Следва инструкции. 

ходене, бягане, подскок, 
ляво-дясно, напред-
назад 

Методич
еско 
ръковод
ство 



ФД, 
ИДД 

V/36. ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

106. Колоездачи •Управлява триколка по права линия, описва кръг, прави 
десен и ляв завой. 

•Спазва правила за безопасност при движение по 
пътищата. 

•Проявява емоционална удовлетвореност от участието 
в организирана двигател- на дейност. 

правила за движение 
по пътищата, завой 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПД
Д, 
СП
ДД, 
ФД, 
ИД
Д 

107. Подвижни 

игри 

•Изпълнява ОРУ. 
•Извършва двигателна дейност по избор, с частична 
организация от учителя, спазва правила за 
безопасност. 
•Взаимодейства с връстниците си безопасно. 

ходене, бягане, 
строяване, пренасяне, 
ОРУ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕПДД
, 
СПД
Д, 
ФД, 
ИДД 

109. Здравей, 

лято! 

•Извършва двигателна дейност по свой избор. 
•Инициира провеждането на подвижни игри. 

ходене, бягане, строяване Методич
еско 
ръковод
ство 
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА“ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА А И ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Б 

 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № 
Очаквани 
резултати 
Основни 
ситуации 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

IX/1. СР 1. Моята 
детска 
градина 

•Назовава някои роднински връзки в своето семейство. 
•Назовава имената на възрастните в детската градина. 
•Участва в диалог. 

„Моята приказна 
пътечка към 
българския език и 
литература. 
Познавателна книжка 
за 2. въз- растова 
група в детската 
градина.“ София: КЛЕТ 
БЪЛГАРИЯ, 2019 г., РЛ 
1, играчки и други; 
игра„Играя в детската 
градина“ 

Методическо 
ръководство (по-на- 
татък в тази таблица 
МР), Приказни пътечки. 
Сборник с текстове, 
игри 
и песни за втора група 
на детската градина, 
Булвест 2000, 2009 – 
2014 г. (по-нататък в 
текста на тази 
таблица – сборник с 
текстове) 

 СР 2. Букет от 
есен- ни 
листа 

•Назовава някои роднински връзки в своето семейство. 
•Участва в диалог. 

РЛ 2, играчки и други, 
игра„Танц на 
есенните листа“ 

МР, Сборник с текстове 

IX/2. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

3. Под 
гъбата, 
Виталий 
Сутеев 

•Възприема приказката„Под гъбата“, Виталий Сутеев. 
•Определя ролята на героите от приказката. 
•Изразява отношението си към постъпките на героите от 
приказката. 

•Преразказва по опори приказката. 
•Избира и играе роли на герои от приказката. 

РЛ 3, играчки и други, 
игра„Играя в детската 
градина“ 

МР, Сборник с текстове 

 СР 4. Моята 
любима 
играчка 

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

РЛ 4, играчки и други, 
игра 
„Обичам да играя“ 

МР, Сборник с текстове 



X/3. СР 5. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•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). 

РЛ 5 МР, Сборник с текстове 

 Р, 
ГПР, 
ЗК 

6. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Назовава правилно предмети, лица, явления, събития. 
•Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи, 
местоимения). 
•Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. 
•Съставя въпросителни изречения. 
•Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и 
отчетливо. 

РЛ 6 МР, Сборник с текстове 

X/4. ВЛП 7. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Възприема гатанки, римушки, стихотворения, приказки. 
•Определя ролята на героите от познати литературни 
произведения. 

•Задава въпроси, свързани с художествения текст. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой. 

РЛ 7 МР, Сборник с текстове 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № 
Очаквани 
резултати 
Основни 
ситуации 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 ПЛП 8. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Казва наизуст стихчета, гатанки и римушки и 
преразказва по дадени опори кратка приказка. 
• Избира и играе роли на герои от познати 
литературни произведения. 

РЛ 7 МР, Сборник с текстове 

X/5. СР, 
Р, 
ГП
Р 

9. Есен на 

пазара 

•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
• Използва базов речник -съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

•Съставя въпросителни изречения. 

РЛ 8, макети на 
зеленчуци, кош- 
нички, щайги – 
играчки и други, 
игра„На пазара за 
зеленчуци“ 

МР, Сборник с текстове 



 СР, 
Р, 
ГП
Р 

10. Всеки 
обича 
зеленчуци 

•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
• Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

•Съставя въпросителни изречения. 

РЛ 8, макети на 
зеленчуци, кош- 
нички, щайги – 
играчки и други; игра 
лото„Зеленчуци“ 

МР, Сборник с текстове 

X/6. Р, ЗК 11. 
Вкусни и 
полезни 

•Участва в диалог. 
•Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и 
отчетливо. 

РЛ 9, макети на 
плодове, играчки и 
други, игра 
лото„Плодове“ 

МР, Сборник с текстове 

 СР
, 
ГП
Р 

12. Есен в 

гората 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 

РЛ 10, декор, 
играчки и други; 
игра„Листопад“ 

МР, Сборник с текстове 

X/7. СР, 
Р, 
ГП
Р 

13. Кога 
какво 
правя 

•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
• Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

•Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. 

РЛ 11, декор, играчки 
и други, игра„Играя в 
детската градина“ 

МР, Сборник с текстове 

 СР, Р 14. Храня 
риб- ките 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 

РЛ 12, играчки и други, 
игра„Танц на рибките“ 

МР, Сборник с текстове 

XI/8. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

15. 
Таралежчет
о, Таня 
Касабова 

•Възприема разказа„Таралежчето“, Таня Касабова. 
•Определя ролята на героите от разказа. 
•Задава въпроси, свързани с разказа. 
• Изразява отношението си към постъпките на 
момичетата и таралежа. 

•Преразказва по нагледни опори разказа. 
•Избира и играе роли на герои от разказа. 

РЛ 13, играчка 
таралежче и други, 
игра„Листопад“ 

МР, Сборник с текстове 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № 
Очаквани 
резултати 
Основни 
ситуации 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 ВЛ
П, 
ПЛ
П 

16. 
Рибките, 
Илия 
Буржев 

•Възприема стихотворението„Рибките“, Илия Буржев 
•Определя ролята на героите от стихотворението. 
•Задава въпроси, свързани с рибките. 
•Изразява отношението си към рибките. 
•Казва наизуст стихотворението. 

РЛ 12, играчка 
рибка и други, 
игра„Рибари и 
рибки“ 

МР, Сборник с текстове 

XI/9. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

17. Игра, 
Марга- рита 
Грозлекова 

•Възприема приказката„Игра“, Маргарита Грозлекова. 
•Определя ролята на героите от приказката. 
•Задава въпроси, свързани с приказката. 
•Изразява отношението си към постъпките на 
сърненцето. 

•Преразказва по дадени опори приказката. 
•Избира и играе роли на герои от приказката. 

РЛ 13, играчка 
сърничка и други, 
игра„Да намерим 
сърничката“ 

МР, Сборник с текстове 

 СР, 
Р, 
ГП
Р 

18. 
Животнит
е в гората 
през 
есента 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
•Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи, 
местоимения. 
•Съставя въпросителни изречения. 

РЛ 10, играчки – 
горски животни и 
други, игра„Да 
намерим сърничката“ 

МР, Сборник с текстове 

XI/10. СР 19. 
Непослушн
а- та топка 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
• Описва играчка по зададени опори (цвят, 
големина, предназначение). 

РЛ 14, топка и други, 
игра„Напра- ви 
светофар“ 

МР, Сборник с текстове 

 СР
, 
ГП
Р 

20. 
Преминава
м улицата с 
мама 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Съставя въпросителни изречения. 

РЛ 15, играчки и други, 
игра 
„Направи светофар“ 

МР, Сборник с текстове 

XI/11. ВЛП 21. 
Ранобудник, 
Ели 

•Възприема стихотворението„Ранобудник“, Ели Томинска. 
•Определя ролята на героите от стихотворението. 
•Задава въпроси, свързани със стихотворението. 
•Изразява отношението си към постъпките на Петльо. 

РЛ 16, играчка 
петленце и други, 
игра„Кукуригу, 

МР, Сборник с текстове 



Томинска петленце“ 

 ВЛ
П, 
ПЛ
П 

22. 
Приказка 
за сън, 
Анелия 
Сенгалеви
ч 

•Възприема приказката„Приказка за сън“, Анелия 
Сенгалевич. 

•Определя ролята на героите от приказката. 
•Изразява отношението си към постъпките на Мечо. 
•Преразказва по дадени опори приказката. 
•Избира и играе роли на герои от приказката 

РЛ 17, играчки мечета, 
сърнички и други, 
игра„Чук, чук, Мечо“ 

МР, Сборник с текстове 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № 
Очаквани 
резултати 
Основни 
ситуации 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

XII/12. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

23. Зимна 
радост, 
Елисавета 
Багряна 

•Възприема стихотворението„Зимна радост“, Елисавета 
Багряна. 

•Определя ролята на героите от познати литературни 
произведения. 

• Изразява отношението си към постъпките на 
даден герой от стихотворението. 

•Казва наизуст стихотворението. 

РЛ 18, играчки, 
снежинки и други, 
игра„Танц на 
снежинките“ 

МР, Сборник с текстове 

 СР, Р 24. Да 
направим 
снежен 
човек 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети, лица и явления. 
•Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

РЛ 18, играчки, 
снежинки и други, 
игра„Играя със снежни 
топки“ 

МР, Сборник с текстове 

XII/13. СР, Р 25. Моята 

шейна 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
•Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи, 
местоимения. 

РЛ 19, шейна, и 
други играчки, 
игра„Играя със 
снежни топки“ 

МР, Сборник с текстове 



 СР, 
Р, 
ГП
Р 

26. 
Работилни
- цата на 
Дядо 
Коледа 

•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
• Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

•Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. 

РЛ 20, джуджета и 
други играчки, 
игра„Играя със 
снежни топки“ 

МР, Сборник с текстове 

XII/14. СР, 
Р, 
ГП
Р 

27. Дядо 
Коледа е 
тук 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети, лица и събития. 
•Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи, 
местоимения. 
•Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. 

РЛ 21, играчки – 
Дядо Коледа и други, 
игра„Играя със 
снежни топки“ 

МР, Сборник с текстове 

 ВЛ
П, 
ПЛ
П 

28. Сурва, 
сурва 
година, 
Драган 
Манчов 

•Възприема активно стихотворението„Сурва, сурва 
година“, Драган Манчов. 

•Съпреживява радостното настроение от сурвакането на 
Нова година. 

•Назовава основните герои в литературното 
произведение. 

•Заучава наизуст и изпълнява стихотворението. 

РЛ 22, сурвачки, 
материали за 
украсяване и 
други, игра 
„Сурвакане“ 

МР, Сборник с текстове 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № 
Очаквани 
резултати 
Основни 
ситуации 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

XII/15. СР, Р 29. В 
снежната 
гора 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети, лица и явления. 
•Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи, 
местоимения. 

РЛ 23, макет на 
снежна гора, 
играчки животни и 
други, игра 
„Игри в зимната гора“ 

МР, Сборник с текстове 

 ВЛ
П, 
ПЛ
П 

30. 
Мишлето и 
моливът, 
Вита- лий 
Сутеев 

•Възприема приказката„Мишлето и моливът“, Виталий 
Сутеев. 

•Определя ролята на героите от приказката. 
•Задава въпроси, свързани с приказката. 
•Изразява отношението си към постъпките на герои от 
приказката. 

•Преразказва по опори приказката. 

РЛ 24, мишле и други, 
игра„Котка и мишка“ 

МР, Сборник с текстове 

I/16. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

31. Ботушки, 
Бла- городна 
Арсова 

•Възприема стихотворението„Ботушки“, Благородна 
Арсова. 

•Определя ролята на героите от познати литературни 
произведения. 

•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой. 

•Казва наизуст стихотворението. 

РЛ 19, играчки и други, 
игра 
„Играя със снежни 
топки“ 

МР, Сборник с текстове 

 ВЛ
П, 
ПЛ
П 

32. Ванко и 
водичката, 
Ди- митър 
Спасов 

•Възприема приказката„Ванко и водичката“, Димитър 
Спасов. 

•Определя ролята на героите от приказката. 
•Задава въпроси, свързани с приказката. 
•Изразява отношението си към постъпките на герой от 
приказката. 

•Преразказва по опори приказката. 

РЛ 25, играчка чашка 
и други, игра„Да си 
измием ръчичките“ 

МР, Сборник с текстове 

I/17. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

33. Рожден 
ден, Биляна 
Дар 

•Възприема стихотворението„Рожден ден“, Биляна Дар. 
•Определя ролята на героите от стихотворението. 
•Задава въпроси, свързани със стихотворението. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой. 

•Казва наизуст стихотворението. 

РЛ 26, шапки и 
свирки за парти и 
други, игра„Балони за 
рожден ден“ 

МР, Сборник с текстове 



 СР, 
Р, 
ГПР 

34. Торта 
за 
рождения 
ден на Ема 

•Назовава някои роднински връзки в своето семейство. 
•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети, лица и събития. 
•Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. 

РЛ 26, макет на 
торта и други, 
игра„Балони за 
рожден ден“ 

МР, Сборник с текстове 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № 
Очаквани 
резултати 
Основни 
ситуации 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

I/18. СР, 
Р, 
ГП
Р 

35. Моят 
нов 
приятел 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
•Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи, 
местоимения. 
•Съставя въпросителни изречения. 

РЛ 27, играчка 
кученце и други, 
игра„Да направим 
къщичка за 
кученцето“ 

МР, Сборник с текстове 

 ВЛП 36. Трите 
пра- сенца, 
народна 
приказка 

•Възприема приказката„Трите прасенца“, народна 
приказка. 

•Определя ролята на героите от приказката. 
•Задава въпроси, свързани с приказката. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой от приказката. 

РЛ 28, играчки 
прасенца и други, 
игра„Да направим 
къщички за прасенца“ 

МР, Сборник с текстове 

I/19. ПЛП 37. Трите 
пра- сенца, 
народна 
приказка 

•Преразказва по дадени опори приказката. РЛ 28, играчки 
прасенца, матери- али 
за къщички и други; 
игра„Да направим 
къщички за прасенца“ 

МР, Сборник с текстове 

 СР, Р 38. 
Хубаво е 
у дома 

•Назовава някои роднински връзки в своето семейство. 
•Разбира инструкции. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
• Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

РЛ 29, играчки и други, 
игра 
„Пъргави ръчички“ 

МР, Сборник с текстове 

II/20. СР, Р 39. Зимна 
при- казка 

•Назовава някои роднински връзки в своето семейство. 
•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
• Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

РЛ 30, играчки и 
други, игра„Да се 
стоплим от камината“ 

МР, Сборник с текстове 

 ЗК 40. 
Бистра и 
Здравко 

•Участва в диалог. 
•Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и 
отчетливо, като произнася струпани съгласни – 
здр, стр и други. 

РЛ 31, здравец, 
играчки и други, 
игра„Здравко 
здравец бере“ 

МР, Сборник с текстове 



II/21. СР 41. 
Здравият 
Здравко 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, 
предназначение). 

РЛ 31, играчка 
строител и други, 
игра„Здравко 
здравец бере“ 

МР, Сборник с текстове 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № 
Очаквани 
резултати 
Основни 
ситуации 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 СР, 

ЗК 

42. Рисувам 
в детската 
градина 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и 
отчетливо. 

РЛ 32, листове, бои за 
рисуване и други, 
игра„Гърнета“ 

МР, Сборник с текстове 

II/22. СР, 

Р 

43. Пиленца •Разбира инструкции. 
•Участва в диалог. 
•Използва базов речник – съществителни, глаголи, 
свързващи думи. 

РЛ 33, играчки 
пиленца и други, 
игра„Пълзи, лети, 
скача“ 

МР, Сборник с текстове 

 ВЛ
П, 
ПЛ
П 

44. На 
пазар, Ели 
Томинска 

•Възприема разказа„На пазара“, Ели Томинска. 
•Определя ролята на героите от разказа. 
•Задава въпроси, свързани с разказа. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой от разказа. 

•Преразказва разказа. 
•Избира и играе роли на герои от разказа. 

РЛ 34, кукли и други, 
игра 
„С Адриана на пазар“ 

МР, Сборник с текстове 

II/23. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

45. 
Мартенички
, Веса 
Паспалеева 

•Възприема стихотворението„Мартенички“, Веса 
Паспалеева. 

•Определя ролята на героите от стихотворението. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой от стихотворението. 

•Казва наизуст стихотворението. 

РЛ 35, мартеници и 
други, игра 
„Да си вържем 
мартеници“ 

МР, Сборник с текстове 

 СР, 

Р 

46. 
Рисунки 
за мама 

•Назовава някои роднински връзки в своето семейство. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
• Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

РЛ 36, листове и бои 
за рисуване и други, 
игра„Хорце за мама“ 

МР, Сборник с текстове 

III/24. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

47. Денят 
на мама, 
Георги 
Струмски 

•Възприема стихотворението„Денят на мама“, Георги 
Струмски. 

•Определя ролята на героите от стихотворението. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой от стихотворението. 

•Казва наизуст стихотворението. 

РЛ 37, играчки и други, 
игра 
„Хорце за мама“ 

МР, Сборник с текстове 



 ВЛ
П, 
ПЛ
П 

48. Гатанки •Възприема гатанки. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой. 

•Казва наизуст гатанки. 

РЛ 38, играчки и 
други, игра„Що е то?“ 

МР, Сборник с текстове 

III/25. Р, 

ЗК 

49. 
Песента 
на 
птичките 

• Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

•Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и 
отчетливо. 

РЛ 39, играчки и други, 
игра 
„Гласовити птички“ 

МР, Сборник с текстове 

 СР, 

Р 

50. Къде 
съм и 
какво 
казвам 

•Назовава някои роднински връзки в своето семейство. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети, лица и събития. 
• Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

РЛ 40, играчки и други, 
игра 
„В театъра“ 

МР, Сборник с текстове 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № 
Очаквани 
резултати 
Основни 
ситуации 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

III/26. СР, Р 51. 
Гръмоте- 
вичната 
буря и 
вълшебни
те пера 

•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети, лица и явления. 
•Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи, 
местоимения. 

РЛ 41, играчки и други; 
игра 
„Да се скрием от 
бурята“ 

МР, Сборник с текстове 

 ЗК, 
Р, 
СР 

52. 
Парадът 
на 
животните 

•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
• Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

•Разбира инструкции. 
•Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и 
отчетливо. 

РЛ 42, играчки и други, 
игра 
„Пълзи, лети, скача“ 

МР, Сборник с текстове 

III/27. СР, 
Р, 
ГП
Р 

53. Кой 
как се 
движи 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
• Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

•Съставя въпросителни изречения. 

РЛ 43, играчки – жаба, 
пеперуда, охлюв, пате 
и други, игра„ Лети, 
пълзи, скача“ 

МР, Сборник с текстове 



 СР, 
Р, 
ГП
Р 

54. 
Кошничка 
с цветя 

•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
•Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи, 
местоимения. 
•Съставя въпросителни изречения. 

РЛ 44, кошничка, 
цветя и други, игра 
лото„ Цветя“ 

МР, Сборник с текстове 

III/28. СР
, 
ГП
Р 

55. Един 
ден на 
Карина 

•Назовава някои роднински връзки в своето семейство. 
•Разбира инструкции. 
•Дава прости обяснения за своите действия. 
•Участва в диалог. 
•Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, 
предназначение). 

•Говори за лични събития в миналото и в бъдещето. 

РЛ 45, играчка детска 
количка и други, 
игра„Сутрин, обед и 
вечер“ 

МР, Сборник с текстове 

 СР, Р 56. 
Топката 
на Мечо 

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

• Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

РЛ 46, топка и 
други играчки, 
игра„Пълзи, лети, 
сакча“ 

МР, Сборник с текстове 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № 
Очаквани 
резултати 
Основни 
ситуации 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

IV/29. ВЛ
П, 
ПЛ
П 

57. 
Великденск
а свирка, 
Ран 
Босилек 

•Възприема стихотворението„Великденската свирка“, Ран 
Босилек. 

•Определя ролята на героите от стихотворението. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой от стихотворението. 

•Казва наизуст стихотворението. 

РЛ 47, великденски 
яйца и други, 
игра„Свири, свири, 
свирко“ 

МР, Сборник с текстове 

 СР, Р 58. 
Животнит
е в двора 
са ми 
приятели 

•Назовава някои роднински връзки в своето семейство. 
•Участва в диалог. 
• Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

РЛ 48, играчки 
животни и други, 
игра„Храня 
животните в двора“ 

МР, Сборник с текстове 

IV/30. СР, Р 59. С 
мама в 
парка 

•Назовава някои роднински връзки в своето семейство. 
•Разбира инструкции. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
•Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи, 
местоимения. 

РЛ 49, играчки и 
други, игра„При мама“ 

МР, Сборник с текстове 

 ВЛ
П, 
ПЛ
П 

60. 
Патенцето, 
което се 
страху- 
ваше от 
водата, 
Петя 
Алексан- 
дрова 

• Възприема приказката„Патенцето, което се 
страхуваше от водата“, Петя Александрова. 

•Определя ролята на героите от приказката. 
•Задава въпроси, свързани с приказката. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой от приказката. 

•Преразказва приказката. 

РЛ 50, играчки 
патенца и други, 
игра„Патенцата във 
водата“ 

МР, Сборник с текстове 



IV/31. СР
, 
ГП
Р, 
ЗК 

61. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•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. 
•Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и 
отчетливо. 

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

РЛ 51, РЛ 53 МР, Сборник с текстове 

 СР, Р 62. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Назовава правилно предмети, лица, явления, събития. 
•Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи, 
местоимения. 
•Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, 
предназначение). 

РЛ 52 МР, Сборник с текстове 

IV/32. ВЛП 63. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Възприема гатанки, римушки, стихотворения, приказки. 
•Определя ролята на героите от познати литературни 
произведения. 

•Задава въпроси, свързани с художествения текст. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой. 

РЛ 54 МР, Сборник с текстове 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № 
Очаквани 
резултати 
Основни 
ситуации 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 ПЛП 64. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Казва наизуст стихчета, гатанки и римушки и 
преразказва кратка приказка по дадени опори. 
•Избира и играе роли на герои от познати литературни 
произведения. 

РЛ 54, МР, Сборник с текстове 

V/33. ВЛП 65. Заенце 
Баенце, 
Трайко 
Симеонов 

•Възприема приказката„Заенце Баенце“, Трайко 
Симеонов. 

•Определя ролята на героите приказката. 
•Задава въпроси, свързани с приказката. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 

РЛ 55, играчка 
зайче и други, 
игра„Да помогнем 
на Заенце Баенце“ 

МР, Сборник с текстове 



герой от приказката. 

 ПЛП 66. Заенце 
Баенце, 
Трайко 
Симеонов 

•Преразказва по дадени опори приказката. 
•Избира и играе роли на герои от приказката. 

РЛ 55, играчка зайче и 
други, игра 
„Да помогнем на 
Заенце Баенце“ 

МР, Сборник с текстове 

V/34. СР, Р 67. На гости 
при баба и 
дядо 

•Назовава някои роднински връзки в своето семейство. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
•Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи, 
местоимения. 

РЛ 56, играчка 
кошничка и други, 
игра„Не изпускай 
топката“ 

МР, Сборник с текстове 

 СР, 
Р, 
ГП
Р 

68. Аз 

помагам 

•Назовава някои роднински връзки в своето семейство. 
•Разбира инструкции. 
•Участва в диалог. 
•Назовава правилно предмети и лица. 
• Използва базов речник – съществителни, 
прилагателни, глаголи, свързващи думи. 

•Съставя въпросителни изречения. 

РЛ 57, макети на 
зеленчуци, други, 
игра 
лото„Зеленчуци“ 

МР, Сборник с текстове 

V/35. ВЛП 69. Мама 
ми купи 
днес, Леда 
Милева 

•Възприема стихотворението„Мама ми купи днес“, Леда 
Милева. 

•Определя ролята на героите от стихотворението. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой от стихотворението. 

РЛ 58, детски книжки, 
други, игра 
„Да подредим 
книжките“ 

МР, Сборник с текстове 

 ВЛ
П, 
ПЛ
П 

70. 
Празник, 
Леда 
Милева 

•Възприема стихотворението„Празник“, Леда Милева. 
•Определя ролята на героите от стихотворението. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой. 

•Казва наизуст стихотворението. 

РЛ 59, балони, цветя, 
други, игра 
лото„Цветя“ 

МР, Сборник с текстове 

V/36. ВЛП 71. На 
плажа, 
Методи 
Христов 

•Възприема стихотворението„На плажа“, Методи 
Христов. 

•Определя ролята на героите от стихотворението. 

РЛ 60, играчки, други, 
игра лото 
„Цветя“ 

МР, Сборник с текстове 

 ВЛП 72. 
Билкарче, 
Методи 
Христов 

•Възприема стихотворението„Билкарче“, Методи 
Христов. 

•Определя ролята на героите от стихотворението. 
•Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой от стихотворението. 

РЛ 61, кошничка, други; 
игра лото 
„Цветя“ 

МР, Сборник с текстове 

 



ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ 
„МАТЕМАТИКА“ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА А И Б 

 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

IX/1. КО 1. Групиране •Групира обекти по едно свойство (цвят, вид или големина). 
•Допълва група, като отчита признака за групиране. 
•Открива (диференцира) ново свойство за разделяне на 
обектите в група – повторна класификация. 
•Разпознава и назовава свойството за групиране. 

Работен лист (РЛ) 1, 
игра„Игривите патенца“, 
оперативен и 
демонстрацио- нен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник с 
текстове, игри и 
песни за дeцата 
от втора група от 
детската градина. 
София: Булвест 
2000, 2009 г. (по-
нататък в 
изложението 
сборник) 

IX/2. КО 2. Групиране •Групира обекти по едно свойство (цвят, вид или големина). 
•Допълва група, като отчита признака за групиране. 
•Открива (диференцира) ново свойство за разделяне на 
обектите в група – повторна класификация. 
•Разпознава и назовава свойството за групиране. 

РЛ 2, игра„Танцуващи 
звезди“, играчки за игри за 
пясък, оперативен и 
демонс- трационен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

X/3. К
О, 
Р
Ф 

3. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Групира обекти спрямо формата им. 
•Разпознава един предмет и много предмети. 
•Сравнява две предметни групи чрез практически 
похват и установява„толкова – колкото“. 

РЛ 3, игри:„Всеки в своята 
къщичка“, 
„Да натоварим влакчето“, 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

X/4. И, 
П
О, 
В
О 

4. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Сравнява и определя висок – нисък. 
•Отрива обекти по техните местонахождения в 
пространството. 

•Разпознава ден от нощ. 

РЛ 4, игра„Есенни листа“, 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 



X/5. РФ 5. 
Tриъгълни
к, квадрат, 
кръг 

•Разпознава геометричните фигури кръг, квадрат и 
триъгълник. 

•Преоткрива кръга, квадрата и триъгълника в 
заобикалящата действителност. 

•Разпознава предмети с кръгла, квадратна и триъгълна 
форма. 

РЛ 5, игри„Всеки в своята 
къщичка“,„Да натоварим 
влакчето“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

X/6. КО 6. Толкова – 
колкото, 
повече, по-
малко 

•Сравнява количества на две предметни групи чрез 
практически похват (налагане или прилагане, свързване) и 
установяване на отношенията„толкова – колкото“,„повече“, 
„по-малко“. 
•Разпознава и назовава простанственото местоположение 
на предмет. 

РЛ 6, игра„Котета и тигри“, 
демонстра- ционен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

X/7. ПО 7. Близо, 
далече. 
Дълго, късо 

•Определя мястото на обект спрямо себе си. 
•Определя отдалечеността на два предмета спрямо 
себе си, като използва близо и далече. 
•Сравнява два обекта по дължина и разпознава дълъг – къс. 

РЛ 7, игра„Малки и 
големи“, демонстра- 
ционен и оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

XI/8. КО 8. Едно и две •Сравнява количествата на две предметни групи чрез 
практически похвати (налагане, прилагане) и установява 
едно от отношенията„толкова – колкото“,„повече“,„по-
малко“. 
•Брои до две. 
•Открива зависимост за подреждане – редуване на два 
обекта в редица. 

РЛ 8, игра„Есенни листа“, 
демонстрацио- нен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

XI/9. КО 9. Три •Сравнява количествата на две предметни групи чрез 
практически похвати (налагане, прилагане) и установява 
едно от отношенията„толкова – колкото“,„повече“,„по-
малко“. 
•Брои до три. 
•Определя и назовава количества от предмети или 
знаково моделирани групи с числата едно, две и три. 
•Определя реда на обект в редица до три. 

РЛ 9, игра„Игривите 
патенца“, демонс- 
трационен и оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

XI/10. ВО 10. Сутрин, 
обед, вечер. 
Ден и нощ 

•Разпознава частите на денонощието – ден, нощ, сутрин, 
обед, вечер. 

•Разпознава кръг, квадрат, триъгълник. 

РЛ 10, игри„Танцуващи 
звезди“,„Сутрин, обед, 
вечер“, демонстрационен 
и оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

XI/11. И 11. 
Сравняване
. 
Подреждан
е 

•Брои до три. 
•Сравнява количества в две предметни групи до три. 
•Сравнява по дължина или по височина предмети. 
•Подрежда три еднородни предмета по височина 
(сериационно подреждане до три). 

РЛ 11, игра„Автомобили и 
гаражи“, де- 
монстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник за втора 
група 

XII/12

. 

КО 12. 

Групиране 

•Групира обекти по едно свойство (функционално свойство 
– предназначение). 

•Допълва група, като отчита признака за групиране. 
•Открива принадлежност на обект към група. 
•Разпознава и назовава свойството за групиране. 
•Брои до три. 

РЛ 12, игра„Рибари и 
рибки“, демонс- 
трационен и оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

 



XII/13

. 

ПО 13. 
Ориентиран
е 
пространств
ото 

•Ориентира се по основните посоки, като използва опред, 
отзад, горе, долу. 

•Отрива и назовава различни свойства за групиране. 

РЛ 13, игри„Постави 
топката“,„Топка в кръг“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

XII/14

. 

КО 14. Едно, 
две, три 

•Сравнява количествата на две предметни групи чрез 
практически похвати (налагане, прилагане) и установява 
отношенията„толкова – колкото“,„повече“,„по-малко“. 
•Брои до три. 
•Определя и назовава количества от предмети или 
знаково моделирани групи с числата, едно, две и три. 

РЛ 14, игра„Коледни 
изненади“, демонс- 
трационен и оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

XII/15

. 

КО 15. Четири •Брои до четири. 
•Открива обект в редица по неговото поредно място. 
•Определя поредното място на обект в редица. 
•Моделира числата до четири с предметно-схематични 
модели. 

РЛ 15, игра„Да натоварим 
влакчето“, де- 
монстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

I/16. И, 

КО 

16. 
Сравняване 
и 
подреждане 

•Сравнява обекти по височина и определя по-висок и по-
нисък. 

•Подрежда еднородни обекти в сериационни редици във 
възходящ ред. 

РЛ 16, игра„Скиори“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

I/17. КО 17. 

Изравняване 

• Сравнява количествата в две предметни групи и ги 
изравнява чрез зачертаване (изключване). 

• Определя признака за групиране и назовава„групата на…“. 
• Брои до четири. 

РЛ 17, игра„Къщичките на 
многознай- ко“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

I/18. И 18. 

Сравняване. 

•Сравнява два обекта спрямо пространствените им 
измерения височина и дължина. 

•Брои до четири. 
•Сравнява обекти спрямо формата им. 

РЛ 19, игра„Къщичките на 
многознай- ко“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
сборник 

I/19. В
О 
К
О 

19. Сезони •Разпознава и назовава годишните сезони. 
•Брои до четири. 
•Сравнява две предметни групи (до четири предмета), като 
назовава: поравно, повече, по-малко. 

РЛ 19, оперативен 
материал, игра 
„Танцуващи звезди“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

II/20. РФ 20. 
Триъгълник, 
квадрат, 
кръг 

•Разпознава и назовава кръг, триъгълник, квадрат. 
•Дава примери за предмети, които по форма приличат на 
кръг, квадрат, триъгълник. 

•Сравнява по форма предмети, обекти. 

РЛ 20, оперативен 
материал, игра„Топка в 
кръг“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

II/21. КО 21. Пет •Сравнява групи обекти и установява 
отношението„толкова – колкото“; назовава количество 
с числото пет. 
• Сравнява две предметни групи (до пет предмета) и ги 
назовава: поравно, повече, по-малко. 

•Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет. 

РЛ 21, оперативен 
материал, игра 
„Калинки“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

II/22. КО 22. Едно, 
две, три, 
четири, пет 

•Открива и назовава свойства за групиране. 
•Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет. 
•Сравнява количеството на обектите в две предметни 
групи независимо от простран- ственото им 
разположение и големина. 
•Практически моделира числата до пет. 

РЛ 22, оперативен 
материал, игра 
„Калинки“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 



II/23. К
О 
П
О 

23. 

Сравняване 

•Сравнява групи обекти и установява 
отношението„толкова – колкото“; назовава количество 
с числото пет. 
•Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет. 
• Сравнява две предметни групи (до пет предмета) и ги 
назовава: поравно, повече, по-малко. 

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

РЛ 23, оперативен 
материал, игра 
„Постави топката...“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

III/24. КО 24. 

Групиране 

•Открива признака за групиране на обекти; изключва 
обект, непринадлежащ на дадена група. 
•Брои до пет. 
•Открива правило за редуване на елементите и 
довършване на редица. 

РЛ 24, оперативен 
материал, игра 
„Калинки“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

III/25. К
О 
И 

25. 
Подреждан
е, редици 

•Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет. 
•Определя реда на обекта в редица от три предмета. 
•Сравнява две предметни групи и ги назовава: повече, по-
малко, поравно. 

•Назовава и показва дължина на предмети, като използва: 
дълъг, къс, по-дълъг, по-къс. 

РЛ 25, оперативен 
материал, игра 
„Строители“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

III/26. В
О 
К
О 
П
О 

26. 
Прилики, 
разлики 

•Открива прилики, разлики. 
•Разпознава частите на денонощието. 
•Ориентира се в последователността на събитията във 
времето, като използва: по- рано, по-късно; преди, след 
това. 
•Брои до пет. 

РЛ 26, оперативен 
материал, игра 
„Сърдитото мече“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

III/27. КО 27. Лабиринт •Групира предмети по даден признак. 
•Сравнява две предметни групи и ги назовава: повече, по-
малко, поравно. 

•Практически моделира числата до пет. 
•Брои до пет. 

РЛ 27, оперативен 
материал, игра 
„Палавите котета“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

 



III/28. К
О 
И 
П
О 

28. 

Сравняване 

•Подрежда предмети във възходящ (низходящ) ред по 
височина. 

•Назовава и показва дължина на предмети, като 
използва: дълъг, къс, по-дълъг, по-къс. 
•Определя мястото на предмет: горе, долу, отпред, отзад. 
•Сравнява две предметни групи и ги назовава: повече, по-
малко, поравно. Брои до пет. 

РЛ 28, оперативен 
материал, игра 
„Палавите котета“ 
или„Калинки“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

IV/29. П
О 
К
О 

29. 
Ориентиран
е в 
простран- 
ството 

•Определя мястото на предмет: горе, долу, пред, зад; близо, 
далече. 

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

•Подрежда три предмета в алгоритмична редица. 
•Сравнява две предметни групи и ги назовава: повече, по-
малко, поравно. Брои до пет. 

РЛ 29, оперативен 
материал, игра 
„Постави топката“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

IV/30. ГФ 30. 
Еднакви и 
различни 

•Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник. 
• Дава примери за познати предмети, които имат 
формата на кръг, квадрат, триъгълник. 

•Брои до пет. 

РЛ 30, оперативен 
материал, игра„Всеки в 
своята къщичка“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

IV/31. К
О 
И 

31. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Открива признака за групиране на обекти; изключва 
обект, непринадлежащ на дадена група. 
•Брои до пет. 
•Подрежда предмети във възходящ (низходящ) ред по 
височина. 

•Назовава и показва дължина на предмети, като използва: 
дълъг, къс, по-дълъг, по-къс. 

РЛ 31, оперативен 
материал, игра 
„Калинки“ или„В кръга“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

IV/32. Р
Ф 
В
О 
П
О 
К
О 

32. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник. 
•Ориентира се по основните посоки, като използва напред, 
назад, нагоре и надолу. 

•Определя мястото на предмет – горе, долу, пред, зад; 
близо, далече. 

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

•Брои до пет. 

РЛ 32, оперативен 
материал, игра 
„Палавите 
котета“или„През деня 
или през нощта“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

Mесе
ц/ 
седми

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За За учителя 



ца детето 

V/33. К
О 
Р
Ф 

33. Числата 
до 5. 
Фигурите 
кръг, 
квадрат, 
триъ- 
гълник 

•Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет. 
•Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник. 
•Ориентира се по основните посоки, като използва напред, 
назад, нагоре и надолу. 

РЛ 33, оперативен 
материал, игра„Всеки в 
своята къщичка“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

V/34. И 
К
О 

34. 

Сравняване 

•Назовава и показва дължина на предмети, като 
използва: дълъг, къс, по-дълъг, по-къс. 
•Подрежда предмети във възходящ (низходящ) ред по 
височина. 

•Брои до пет. 

РЛ 34, оперативен 
материал, игра 
„Герданите на Мими“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

V/35. К
О 
Р
Ф 
И 

35. 

Сравняване 

•Брои до пет. 
•Определя реда на обекта в редица от три предмета. 
•Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник. 
•Подрежда предмети във възходящ (низходящ) ред по 
височина. 

РЛ 35, оперативен 
материал, игра 
„Къщичките на 
Многознайко“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

V/36. Р
Ф 
К
О 

36. 
Геометричн
и фигури 

•Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник. 
•Назовава и показва дължина на предмети, като 
използва: дълъг, къс, по-дълъг, по-къс. 
•Брои до пет. 

РЛ 36, оперативен 
материал, игра 
„Рулетка“ или„Всеки в 
своята къщичка“ 

Методическо 
ръководство, 
сборник, 
оперативен 
материал 

 

 



ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „ОКОЛЕН 
СВЯТ“ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА А И Б 

 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За учителя 

IX/1. С
О
О 
СЗ
С 

1. 
Отнов
о 
заедно 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

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

•Опитва емоционално да свърже желанията 
си с възможностите на другите за 
осигуряването им. 
•Комбинира игрови средства и материали за 
постигане на игрови цели. 
•Има конкретни представи за деца с 
различия и съдейства на другите в 
процеса на самоутвърждаване. 

Комплект работни листове по околен 
свят от комплект 
„Моите приказни пътечки“ за втора 
възрастова група. София: Булвест 
2000. 2017 (РЛ 1), игри за назоваване 
на име и възраст,„С какво можем да 
играем“ 

Методическо 
ръководство, (по-
нататък в текста на 
тази таблица МР) 
Приказни пътечки. 
Сборник с 
текстове, игри и 
песни 
за втора група на 
детската градина. 
София: Булвест 
2000, 2009 – 2014 г. 
(по-нататък 
в текста на тази 
таблица 
сборник с текстове) 

 СПН

О 

2. 
Лятото 
си отива 

•Познава типични признаци на времето в 
природна местност и сезона (дъжда, сняг, 
град). 
•Проявява желание да се грижи за растенията в 
природния кът и на 

двора. 

РЛ 1, табло„Сезони“, оперативен 
материал,„Лили и Песнопейко“, М. 
Иванова,„И косът помага“, 
природни материали (миди, семена, 
изсушени билки и др.) 

МР, сборник с 

текстове 

IX/2. С
О
С 
СЗ
С 

3. В 
детската 
градина 
е 
интересн
о 

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

• Разбира функциите и 
предназначението на предмети, които 
използва ежедневно. 
•Комбинира игрови средства и материали за 
постигане на игрови 

цели. 

РЛ 2,„Зайко и гуменото петленце“, Л. 
Станчев, игри„Познай какво 
намислих“,„Познаваш ли ги“,„Какво си 
няма“,„С какво можем да играем“ 

МР, сборник с 

текстове 

 



 С
О
О 
СЗ
С 

4. Моите 
игри през 
лятото 

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

•Дава идеи за игра. 
• Разбира функциите и 
предназначението на предмети, които 
използва ежедневно. 
•Опитва емоционално да свърже желанията 
си с възможностите на другите. 
•Комбинира игрови средства и материали за 
постигане на игрови 

цели. 

РЛ 3, игри„Къде сте ходили, какво сте 
правили“,„Рибари и рибки“,„Трябва – 
не трябва“, сюжетно ролеви и кон- 
структивни игри 

МР, сборник с 

текстове 

X/3. СП
НО, 
СЗС 

5. Знам и 
мога – 
про 
следяване 
на 
постижен
ията 

• Познава типични признаци на 
времето в природна местност и сезона (дъжд, 
сняг, град). 
• Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

• Показва познаване правила за пресичане на 
улица. 

РЛ 4, цветни моливи Книга на учителя 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За учителя 

 СП

НО 

6. Знам и 
мога – 
про 
следяване 
на 
постижен
ията 

•Познава основни жизнени потребности на 
животни от близка среда. 

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

РЛ 5, цветни моливи Книга на учителя 

X/4. СЗ
С 
С
О
О 

7. Знам и 
мога – 
про 
следяване 
на 
постижен
ията 

• Разбира функциите и 
предназначението на предмети, които 
използва ежедневно. 
• Комбинира игрови средства и 
материали за постигане на игрови цели. 

•Назовава и спазва елементарни хигиенни 
правила за здравословен режим през деня. 
• Назовава отговорности на близките към 
него и свои отговорности към тях. 

РЛ 6, цветни моливи Книга на учителя 

 СП

НО 

8. Знам и 
мога – 
про 
следяване 
на 
постижен
ията 

•Описва диви и домашни животни (тяло и 
неговите части). 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

РЛ 7, цветни моливи Книга на учителя 

X/5. С
О
О 
СЗ
С 

9. Да 
бъдем 
внимате
лни 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпки. 

•Разбира функциите и предназначението 
на предмети, които използва в 
ежедневието. 

РЛ 8,„Сам вкъщи – Пожар“, 
игра„Пожарно дело“,„Мечо 
пожарникар“, А. Жекова, 
помагало„Весели игри без беди“, К. 
Галчева 

МР, сборник с 

текстове 

 СП

НО 

10. 
Птиците 
отлитат 

•Познава основни жизнени потребности на 
животни от близка среда. 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

РЛ 9,„Старият скорец“, М. 
Пришвин,„Побързай, есен“, Л. 
Милева,„Сбогуване“, А. Бианки, часът 
на Многознайко СЛЗ„Време за път“, 
игра„Лети, лети, ято“ 

МР, сборник с 

текстове 

 



X/6. СП

НО 

11. Пло 
довете и 
зеленчуц
ите 
– 
полезнит
е храни 

•Различава плодове и зеленчуци, като ги 
класифицира в предметни игри по нагледни 
признаци. 
•Има представа за полезни и вредни храни. 

РЛ 10,„Есен“, Г. Авгарски,„В 
зеленчуковата градина“, Р. 
Киров,„Крушки“, Д. Спасов, часът 
на Многознайко 
„Познай по вкуса“, СЛЗ„Изобилие“ 
табло, гатанки от А. Ценова, 
игри„Познай по описание“,„Познай и 
отгатни“, 
„Познай по вкуса или формата“,„Да 
натоварим влакчето“, 
„За витамините“ от научнопопулярни 
текстове, табло 
„Трудът на село“, оперативен материал 

МР, сборник с 
текстове За 
играта„Да 
натоварим 
влакчето“ да се 
използват картинки 
от различни плодо- 
ве и зеленчуци. 

 СП

НО 

12. В 

гората 

• Има представа за многообразието от 
растителни и животински видове. 

• Описва въздействието на някои 
човешки дейности върху природата. 

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

РЛ 11, работилница за вълшебства –
„Есенна красота в занималнята“, Часът 
на Многознайко“, СЛЗ„В гората“,„За 
гъби“, оперативен материал – знаците 
на гъбите, игра 
„Открий грешката“ 

МР, сборник с 

текстове 

X/7. СО

С 

13. Кой 
съм аз 

•Определя полово-родовата 
принадлежност на членовете на 
семейството и на рода си. 
•Назовава отговорности на близките си към 
него и свои отговорнос- ти към тях. 
•Изразява причини за това, което харесва и не 
харесва. 

РЛ 12, снимки на момиче и момче, 
дрехи, аксесоари и играчки, 
характерни за двата пола, игра„Аз съм 
момиче, ти си момче“ 

МР, сборник с 

текстове 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За учителя 

 СО

О 

14. 
Играчкит
е в 
детската 
градина и 
у дома 

•Изразява причини за това, което харесва и не 

харесва. 

РЛ 13, практическа ситуация„Да 
подредим играчките“, 
„Да полеем цветята“, игра„Кое къде 
стои“,„Познай какво 
намислих“,„Какво си няма“, 
сюжетно ролеви и конструктивни 
игри 

МР, сборник с 

текстове 



XI/8. СП

НО 

15. 
Плодове 
те и 
листата 
на 
дърветата 

•Различава плодове и зеленчуци, като ги 
класифицира в предметни игри по нагледни 
признаци. 
•Познава правила за опазване на околната 
среда. 

РЛ 14, оперативен материал: лист на 
дъб; жълъд; лист на кестен; кестен, 
лист на лешник; лешник,„Обидената 
калинка“, Г. Угаров, часът на 
Многознайко„В гората“, 
информация за растенията от 
научнопопулярни текстове, 
игри„Есенни вълшебства“,„Какво е 
това?“,„Кое на кого е?“ 
„Елхички“,„Есенни листа“,„Открий 
грешката“ 

МР, сборник с 

текстове 

 СО
О 
СП
НО 

16. 
Хлябът е 
важен 

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

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

РЛ 15, табло„В магазина“, оперативен 
материал, работил- ница за 
вълшебства„Как се прави 
брашно“,„Любопитната трохичка“, Р. 
Босилек, часът на Многознайко 
СЛЗ„Случка през лятото“,„Чуден 
сън“,„Хлябът“, Мл. Исаев, практичес- ка 
ситуация„Да замесим хляб“ 

МР, сборник с 
текстове 
За практическата 
ситуация„Да 
замесим хляб“ са 
необходими 
брашно, мая, сол, 
захар, малко олио, 
вода. 

XI/9. СО

О 

17. 
Изгубих 
се – 
търся 
помощ 

•Назовава отговорности на близките си към 
него и свои отговорнос- ти към тях. 
•Изразява причини за това, което харесва и не 
харесва. 

•Умее да търси и намира помощ, когато има 
нужда от нея. 

•Умее да изразява подходящо чувствата си, да 
заявява своите нужди и желания, да споделя 
проблеми и да търси помощ. 
•Разпознава местните органи за ред и 
сигурност и има представа за 

тяхната дейност, свързана със спазването на 
правата на децата. 

РЛ 16, практическа ситуация„Изгубих 
се“, табло„Градска улица“, оперативен 
материал 

МР, сборник с 

текстове 

 СП

НО 

18. Кой 
живее в 
гората 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

•Има представа за многообразието от 
растителни и животински видове. 

РЛ 17, часът на Многознайко„Грижовна 
стопанка“, 
„Нужна е помощ“, гатанки от А. 
Ценова,„Бялото петно“, 
„Нощувките на заека“, М. Пришвин, 
игри„Добри и лоши животни“,„Зайо и 
снежният човек“, информация за диви 
животни от научнопопулярни 
текстове, богат снимков и видео 
материал 

МР, сборник с 

текстове 



XI/10. СО

О 

19. 
Моето 
родно 
място 

•Разбира функциите и предназначението 
на предмети, които използва. 
•Разбира необходимостта от правила при 
общуване с околните. 

РЛ 18, снимки, картички и др. на 
забележителности и ха- рактерни 
особености от родното място, 
географска карта на България, 
игра„Къде сте ходили, какво сте 
видели“, табла„В града“,„Селският 
двор“, оперативен материал 

МР, сборник с 

текстове 

 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За учителя 

 СЗ
С 
С
О
О 

20. Това 
се 
случва 
през 
зимата 

•Назовава и спазва елементарни хигиенни 
правила и здравословен режим през деня. 
• Назовава отговорности на близките си 
към него и свои отговорности към тях. 
•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

РЛ 19,„Мечо лекар“, Г. Златина, 
игра„С какво можем да играем“,„Няма 
да се простудявам“, А. Душков, табло 
„Сезони“, оперативен материал 

МР, сборник с 

текстове 

XI/11. С
О
О 
СЗ
С 

21. На 
улица та 
се 
спазват 
правила 

•Показва познаване на правила за пресичане 
на улица. 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпки. 

•Дава идеи за игра. 
•Разпознава местните органи за ред и 
сигурност и има представа за тяхната дейност, 
свързана със спазването на правата на 
децата. 

РЛ 20, пътни знаци, светофар и 
пешеходна пътека, игри 
„Направи светофар“,„В гаража“,„На какво 
се возим“,„Отгатни“, оперативен материал 
на пътните знаци –„Стоп“„Внимание, 
деца!“„Пешеходна пътека“,„Подлез”,„Баба 
и Пепи“, М. Ганчев, 
„Подвижният тротоар“ - италианска 
приказка, табло„Градска 
улица“, оперативен материал, сюжетно-
ролеви игри 

МР, сборник с 

текстове 

 СП

НО 

22. 
Денят и 
нощта 

•Разпознава Слънцето, Луната и звездите в 
природни картини. 

•Има представа от естествените източници на 
енергия. 

РЛ 21, игри„Танцуващи звезди“,„Сутрин, 
обед, вечер“, 
„Ден и нощ“, работилница за 
вълшебства„Смяна на деня с нощта“, 
глобус, свещ 

МР, сборник с 

текстове 

XII/12. СЗ

С 

23. Аз 
съм 
здрав и 
чист 

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

РЛ 22, практическа ситуация„На 
чешмата“ – измиване и подсушаване 
на ръцете след игра и преди храна 
(последователност на подреждане на 
децата, измиване и подсушаване на 
ръцете),„За какво“, Л. 
Станчев,„Заразните болести и ноктите“, 
Г. Караславов,„Чистота“, А. Душков, 
„Моите ръце са мити“, Д. Габе,„Гостенчето 
на Хитър Петър“ 

МР, сборник с 

текстове 

 



 СЗ

С 

24. 
Водата 
и 
нашето 
здраве 

•Назовава и спазва елементарни хигиенни 
правила и здравословен режим през деня. 
• Описва значението на водата за живота 
на хората, животните и растенията. 

РЛ 22,„Разноцветната 
рекичка“,„Плувец“, З. Кацарова, 
правила за безопасно използване на 
водата, елементарен опит„Колко жалко, 
бяха много хубави“ 

МР, сборник с 

текстове 

XII/13. С
О
О 
КН
Ц 

25. 
Писмо 
до Дядо 
Коледа 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпки. 

•Сравнява предмети, които са част от 
фолклорната празнична среда, и използва 
поздрави при употребата им. 

РЛ 23, практическа ситуация –„Писмо до 
Дядо Коледа“, 
„Легенда за Коледа“, Р. 
Димитрова,„Сурвачка“, Н. Огнянова, 
„Сурвакари“, Й. Стубел,„Срещу Нова 
година“, Л. Милева, игра„Празници и 
подаръци“ 

МР, сборник с 

текстове 

 СП

НО 

26. Зима е •Познава типични признаци на времето в 
природна местност и сезона (дъжд, сняг, 
град). 

табло„Сезони“, оперативен 
материал,„Сняг“, К. Къдрева, 
„Стърчиопашката“ (със съкращения), М. 
Пришвин, 
„Зимна радост“, Е. Багряна, 
игри„Възможно ли е това?“, 
„Кога става това?“, СЛЗ„Излет“ 

МР, сборник с 

текстове 

XII/14. С
О
О 
СЗ
С 

27. 
Нашето 
семейст
во има 
праз 
ници 

• Назовава отговорности на близките си 
към него и свои отговорности към тях. 
•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

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

РЛ 24, снимки от семейни 
празници.„Всичко знам за тебе, 
бебе“, М. Дългъчева,„При мама и при 
татко“, Чичо Стоян, игра„Цветя за 
мама“ 

МР, сборник с 

текстове 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За учителя 

 СП

НО 

28. Малък 
изследова
тел 
– въздухът 

•Познава типични признаци на времето в 
природна местност и сезона (дъжд, сняг, 
град). 
•Описва значението на въздуха за живота на 
хората, животните и 

растенията. 

работилница за вълшебства„Въздухът – 
предупредител за опасности“,„Вятърът 
вълшебник“, игри„Кога се случва това“ 
– вятърът,„Познай по миризмата“, балони, 
въртележки, 
хвърчила, семена от боб, примесени с 
леки предмети 

МР, сборник с 

текстове 



XII/15. С
О
О 
СЗ
С 

29. 
Трудът на 
мама у 
дома 

• Назовава отговорности на близките си 
към него и свои отговорности към тях. 
•Има представа за професиите на своите 
родители и това, че работят, 

за да са полезни и да се грижат за семействата 
си. 

РЛ 25, художествена литература, 
картини, изобразяващи действия, 
извършвани в домашна среда, 
игри„Да нахраним бебето“,„Да 
подредим кухнята“ 

МР, сборник с 

текстове 

 СП

НО 

30. Как 
зимуват 
животн
ите 

•Описва диви и домашни животни (тяло и 
неговите видими части). 

•Познава основни потребности на животни от 
близка среда. 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

РЛ 26,„Кой къде зимува“, Н. Соколов, 
оперативен мате- риал река, храст, 
камък, ограда, часът на Многознайко 
СЛЗ„Грижовната стопанка“,„Зима“, 
табло„Селският двор“, оперативен 
материал 

МР, сборник с 

текстове 

I/16. С
О
О 
СЗ
С 

31. 
Обичам 
да 
спортува
м 

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

•Назовава и спазва елементарни хигиенни 
правила и здравословен режим през деня. 
•Показва положително отношение към 
развиване на двигателните 

качества, сила и издръжливост. 

РЛ 27,„Гимнастика“, Д. Спасов,„Мечо 
спортист“, М. Дългъ- чева, наблюдение 
и използване на съоръженията и посо- 
бията във физкултурния салон, правила 
за безопасност при използването на 
различните уреди, игри, игра„На кого 
са“ 

МР, сборник с 

текстове 

 СП

НО 

32. 
Водата 
е нужна 
на 
всички 

•Познава основни потребности на животни от 
близка среда. 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

• Проявява желание да се грижи за 
растенията в природния кът и на двора. 

•Описва значението на водата за живота 
на хората, животните и растенията. 

РЛ 28, игра„Рибари и рибки“,„Плувец“ 
и„Водица“, З. Каца- рова, работилница 
за вълшебства –„Вълшебства с вода“ и 
„Колко жалко, бяха много хубави“, часът 
на Многознайко 
„Пътят на водната капка“, глобус, 
изображения на различни водоеми 

МР, сборник с 

текстове 

I/17. КН
Ц 
СЗ
С 

33. На 
рож 
ден ден 
ела 

•Отбелязва в календар на празниците 
рождени и имени дни на деца в групата. 
•Опитва емоционално да свърже желанията си 
с възможностите на 

другите за осигуряването им. 

РЛ 29, изработване на албум – 
подарък за децата рожденици 
през месеца 

МР, сборник с 

текстове 

 СП

НО 

34. 
Приказка 
за корена 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

•Проявява желание да се грижи за растенията 
в природния кът и на двора. 
•Описва значението на водата, почвата и 
въздуха за живота на хората, животните и 
растенията. 

РЛ 30,„Приказка за корена“, П. 
Йорданова, работилница за 
вълшебства„Ще поникне ли 
луковицата“, игра„Открий грешката“, 
табло„Трудът на хората“, оперативен 
материал 

МР, сборник с 
текстове Подготовка 
за Работилницата за 
вълшебства – 
кромид лук със 
запазени части от 
корен, морков, ряпа, 
разсад от цветя или 
друг посадъчен 
материал. Опит с 



бобови семена, 
семена от тиква, 
пшеница и др., 
които вече имат 
развита коренова 
система. 

 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За учителя 

I/18. С
О
О 
СЗ
С 

35. В 
книжар 
ницата и 
в 
библиоте
ката 

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

•Разбира функциите и предназначението 
на предмети, които използва в 
ежедневието. 

РЛ 31, практическа ситуация, книжки МР, сборник с 

текстове 

 СО
О 
СП
НО 

36. 
Кучето е 
приятел 

•Създава приятелства. 
•Описва диви и домашни животни (тяло и 
неговите части). 

•Познава основни жизнени потребности на 
животни от близка среда. 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

РЛ 32, игри„Бездомни 
животни“,„Горкото кученце“, 
„Празници и подаръци“ 

МР, сборник с 

текстове 

I/19. С
О
О 
СЗ
С 

37. С 
приятел у 
дома 

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

•Има конкретни представи за деца с 
различия и съдейства на другите в 
процеса на самоутвърждаване. 
•Дава идеи за игра. 
•Комбинира игрови средства и материали за 
постигане на игрови цели. 

РЛ 32,„Котка“, Мл. Исаев,„Лошата 
дума“, българска народна приказка, 
снимки на домашни любимци, игра 
„Това да, това не“ 

МР, сборник с 

текстове 

 СПН

О 

38. Как 
се 
движат 
животн
ите 

•Познава основни жизнени потребности на 
животни от близката среда. 
•Описва диви и домашни животни от близка 
среда. 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

РЛ 33,„Първият полет“, К. 
Галчева,„Пън мравуняк“, М. 
Пришвин,„В гнездото“, А. 
Каралийчев,„Пчелиците“, Е. 
Пелин,„Таралежчето“, Т. Касабова, 
игри„Пълзи, лети, 
подскача“,„Пчелички“,„Жабки в 
блатото“,„Лети, лети ято“, 
„Лястовичка без гнездо“, видео и 
снимков материал 

МР, сборник с 

текстове 

 



II/20. СО
О 
СЗ
С 
СП
НО 

39. 
Опасност
и през 
зимата 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

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

•Назовава и спазва елементарни хигиенни 
правила и здравословен режим през деня. 
• Познава основни жизнени потребности 
на животни от близката среда. 

РЛ 34, табло„Сезони“, оперативен 

материал 

МР, сборник с 

текстове 

 СО
О 
СП
НО 

40. 
Светли 
ната и 
топ 
лината 

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

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

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

РЛ 35,„Моят Мечо пожарникар“, А. 
Жекова, работилница за 
вълшебства„Вълшебства с 
топлина“,„Ще поникне ли луковицата“, 
бедствия, за които децата трябва да 
знаят, 
„Пожар“, игра„Топло – студено“, 
помагало„Весели игри 
без беди“, К. Галчева 

МР, сборник с 

текстове 

II/21. С
О
О 
СЗ
С 

41. 
Аптеката 
– домът 
на 
лекарств
ата 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

• Назовава отговорности на близките си 
към него и свои отговорности към тях. 
•Има представа за професиите на своите 
родители и това, че работят, 

за да са полезни и да се грижат за семействата 
си. 

РЛ 36, практическа ситуация„С 
лекарствата шега не бива“, различни 
лекарствени опаковки (празни), 
рецепти, брошури от аптеката, 
сюжетно ролеви игри„В лекарския 
кабинет“,„В аптеката“ 

МР, сборник с 

текстове 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За учителя 

 С
О
О 
СЗ
С 

42. С 
водата 
шега не 
бива 
(наводне
ние) 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

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

•Дава идеи за игра. 
•Разбира функциите и предназначението 
на предмети, които използва ежедневно. 

Снимки и видео материали на водата 
в природата и в дома, 
помагало„Весели игри без беди“, К. 
Галчева, часът на Многознайко„Игра с 
лодки“,„Мръсното дере“ 

МР, сборник с 

текстове 



•Описва значението на водата, почвата и 
въздуха за живота на 

хората, животните и растенията. 

II/22. КН
Ц 
СЗ
С 

43. Баба 
Мар та. 
Празникъ
т на мама 

•Сравнява предмети, които са част от 
фолклорната празнична среда, и използва 
поздрави при употребата им (мартеници, 
китки, венци, маски, тояжки и др.). 
•Опитва емоционално да свърже желанията 
си с възможностите на другите за 
осигуряването им. 

РЛ 37,„Мартенички“,„Мартино хорце“, В. 
Паспалеева, 
„На Баба Марта“, Е. Пелин,„Най-
добричка“, В. Стоянов, 
„Мамо“, Д. Габе,„Цветя за мама“, А. 
Душков, материали за празника на 
Баба Марта, мартенички, бял и червен 
ко- нец, художествени и музикални 
произведения, свързани с 8 март, 
игра„Цветя за мама“ 

МР, сборник с 

текстове 

 СП

НО 

44. 
Птиците, 
за които 
се грижи 
човекът 

•Познава основни жизнени потребности на 
животни от близка среда. 

•Описва домашни и диви животни (тяло и 
неговите части). 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

РЛ 38, табло„Селският двор“, 
оперативен материал,„Лили и 
Песнопейко“, М. Иванова,„Кокошка и 
патенца“, К. Ушински, 
„Деца и патета“, М. Пришвин, 
научнопопулярни текстове – 
домашни птици, игра„Кой се ражда и 
кой се излюпва“ 

МР, сборник с 

текстове 

II/23. С
О
О 
СЗ
С 

45. В 
мага 
зина 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

•Назовава отговорности на близките си към 
него и свои отговорнос- ти към тях. 
•Има представа за професиите на своите 
родители и това, че работят, 

за да са полезни и да се грижат за семействата 
си. 

РЛ 39, табло„В магазина“, оперативен 
материал, брошури от различни 
магазини и опаковки от различни 
стоки, които децата трябва да донесат 
от вкъщи, практическа ситуация 
„От кой магазин е това?“,„Кое, колко 
тежи?“ – детски 
кантар, няколко ябълки, сюжетно-
ролева игра„В магазина“ 

МР, сборник с 

текстове 

 СП

НО 

46. В 
очакване 
на 
пролетта 

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

РЛ 40, табло„Сезони“, оперативен 
материал – дъжд, облак, слънце, 
мъгла, вятър,„Пролет“, Р. Златилова, 
работилница за вълшебства„Ще се 
раззеленят ли клонките?“, игри„Кога 
се случва това“,„Кога става това?“, 
„Аз предсказвам времето“ 

МР, сборник с 

текстове 



III/24. КН

Ц 

47. 
Трети 
март 

• Разпознава битова и празнична среда 
и показва готовност и умения да се включи в 
подготовката на честването на националния 
празник, на зна- чими официални празници, 
както и на местни празници на общността. 
•Определя националността си. 

РЛ 41, снимки на национални обекти, 

знаме на България 

МР, сборник с 

текстове 

 СП

НО 

48. 
Завръщан
е от юг – 
гнезда та 
на птиците 

•Познава основни жизнени потребности на 
животни от близка среда. 

•Описва диви и домашни животни (тяло и 
неговите части). 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

РЛ 42, игри„Лястовица без 
гнездо“,„Лети, лети ято“, 
„Намери си другарче“,„Жабки в 
блатото“ 

МР, сборник с 

текстове 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За учителя 

III/25. С
О
О 
СЗ
С 

49. 
Правила 
та на 
публич 
ни места 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

•Назовава отговорности на близките си към 
него и свои отговорнос- ти към тях. 
•Изразява причини за това, което харесва и не 
харесва. 

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

РЛ 43, кукли за настолен театър, 
табло„В цирка“, операти- вен материал 

МР, сборник с 

текстове 

 СП

НО 

50. 
Славей и 
кукувиц
а 

•Познава основни жизнени потребности на 
животни от близка среда. 

•Описва диви и домашни животни (тяло и 
неговите части). 

РЛ 42,„Пред пролет“, Г. 
Струмски,„Стърчиопашката“, М. 
Пришвин, игри„Лети, лети 
ято“,„Лястовица без гнездо“, 
„Добри и лоши животни“,„Кукувица“, 
звуков материал на 
кукането на кукувицата 

МР, сборник с 

текстове 

III/26. С
О
О 
СЗ
С 

51. 
Среща с 
непозна
т 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

•Назовава отговорности на близките си към 
него и свои отговорнос- ти към тях. 
•Изразява причини за това, което харесва и не 
харесва. 

•Има конкретни представи за деца с 
различия и съдейства на другите в 
процеса на самоутвърждаване. 
•Умее да търси и намира помощ, когато има 
нужда от нея. 

•Разпознава местните органи за ред и 
сигурност и има представа за тяхната дейност, 
свързана със спазването на правата на 
децата. 

РЛ 44, Как да се предпазим? (съвети 
към децата) 
„Когато сме извън дома“, табла„Градска 
улица“,„В града“, оперативен материал 

МР, сборник с 

текстове 

 



 СО
О 
СП
НО 

52. 
Бурята не 
е 
страшна 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

•Назовава отговорности на близките си към 
него и свои отговорнос- ти към тях. 
•Изразява причини за това, което харесва и не 
харесва. 

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

РЛ 45, часът на Многознайко 
СЛЗ„Случка в гората“,„В гнездото“, 
А. Каралийчев, помагало„Весели 
игри без беди“, К. Галчева 

МР, сборник с 

текстове 

III/27. КН

Ц 

53. 
Празник 
на 
цветята 

•Сравнява предмети, които са част от 
фолклорната празнична среда, и използва 
поздрави при употребата им (мартеници, 
китки, венци, тояжки, маски и др.). 

РЛ 46, снимки и картинки на различни 
пролетни цветя, снимков и видео 
материал от народните обичаи 
Лазаров- ден и Цветница 

МР, сборник с 

текстове 

 СЗ

С 

54. Кой 
къде се 
движи 

•Показва познаване на правила за пресичане 
на улицата. 

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

картини на пътна среда, играчки на 
превозни средства, използване на 
интерактивна площадка по БДП, 
игри„Кое къде се движи“,„На какво се 
возим“,„Синият светофар“ и 
„Подвижният тротоар“, Дж. Родари, 
сюжетно-ролеви игри 
„На улицата“,„Шофьор“ 

МР, сборник с 

текстове 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За учителя 

III/28. С
О
О 
СЗ
С 

55. 
Намерена 
вещ – 
мое, твое, 
наше, 
чуждо, 
общо, 
кражба 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

•Назовава отговорности на близките си към 
него и свои отговорнос- ти към тях. 
•Има представа за професиите на своите 
родители и това, че работят, за да са полезни 
и да се грижат за семействата си. 
•Изразява причини за това, което харесва и не 
харесва. 

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

РЛ 47,„Крадецът сам се издава“, 
българска народна приказка 

МР, сборник с 

текстове 

 СП

НО 

56. 
Пчелен 
кошер 

•Познава жизнени потребности на животни от 
близка среда. 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

РЛ 48, часът на Многознайко 
СЛЗ„Първият полет“, К. 
Галчева,„Пчелиците“, Е. Пелин, етюд 
по стихотворението 
„Момче и пчела“, А. Разцветников 

МР, сборник с 

текстове 

IV/29. КН

Ц 

57. 

Великден 

•Сравнява предмети, които са част от 
фолклорната празнична среда, и използва 
поздрави при употребата им (мартеници, 
китки, венци, тояжки, маски и др.). 

РЛ 49, снимков материал за 
Великден, боядисани яйца, 
практическа ситуация„Червени 
яйчица“, памук, боя за яйца, лепенки 
и др. 

МР, сборник с 

текстове 

 СП

НО 

58. 
Къде 
живеят 
животн
ите 

•Описва домашни и диви животни (тяло и 
неговите части). 

•Познава жизнени потребности на животни от 
близка среда. 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

Часът на Многознайко СЛЗ„Нужна е 
помощ“, „Писана“, З. Кацарова 
игри„Пълзи, лети, 
подскача“,„Бездомни 
животни“,„Спаси 
кончето“,„Калинки“,„Палави козлета“, 
табло„Селският двор“, оперативен 
материал 

МР, сборник с 

текстове 

IV/30. С
О
О 
СЗ
С 

59. 
Велоси 
пед 

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

•Дава идеи за игра. 
•Показва познаване на правила за пресичане 
на улицата. 

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

РЛ 50 табло„Градската улица“, 
игри„Какво си няма“, 
„Направи светофар“, правила за 
безопасно возене и каране на 
велосипед 

МР, сборник с 

текстове 



 СП

НО 

60. 
Цветна 
пролет 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

• Проявява желание да се грижи за 
растенията в природния кът и на двора. 

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

РЛ 51, табло„Сезони“, оперативен 
материал, часът на Многознайко 
СЛЗ„Пролетна клонка“, игра„Открий 
грешката“, пролетни цветя, 
работилница за вълшебства 
„Ще поникне ли луковицата?“ 

МР, сборник с 

текстове 

IV/31. СО
О 
СЗ
С 
СП
НО 

61. Знам и 
мога – 
про 
следяване 
на 
постижен
ията 

•Познава типични признаци на времето в 
природна местност (дъжд, сняг, град). 
•Разпознава Слънцето, Луната и звездите в 
природни картини. 

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

•Комбинира игрови средства и материали за 
постигане на игрови цели. 
•Дава идеи за игра. 

РЛ 52, цветни моливи МР, сборник с 

текстове 

 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За учителя 

 С
О
О 
СЗ
С 

62. Знам и 
мога – 
про 
следяване 
на 
постижен
ията 

•Разбира функциите и предназначението 
на предмети, които използва в 
ежедневието. 
•Има представа за професиите на своите 
родители и това, че работят, за да са полезни 
и да се грижат за семействата си. 
•Различава плодове и зеленчуци, като ги 
класифицира в предметни 

игри по нагледни признаци. 

РЛ 53, цветни моливи Книга на учителя 

IV/32. СО
О 
СЗ
С 
СП
НО 

63. Знам и 
мога – 
про 
следяване 
на 
постижен
ията 

•Разбира основни жизнени потребности на 
растенията и животните. 

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

РЛ 54, цветни моливи Книга на учителя 

 СП
НО 
СО
О 

64. Знам и 
мога – 
про 
следяване 
на 
постижен
ията 

•Познава средства за хигиена и начините за 
използването им. 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

РЛ 55, цветни моливи Книга на учителя 

V/33. С
О
О 
СЗ
С 

65. 
Моите 
права 

•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

•Назовава отговорности на близките си към 
него и свои отговорнос- ти към тях. 
•Изразява причини за това, което харесва и не 
харесва. 

•Опитва емоционално да свърже желанията 
си с възможностите на другите за 
осигуряването им. 
•Има конкретни представи за деца с 
различия и съдейства на другите в 

РЛ 56,„Правата на детето“, картинки и 

снимки по темата 

МР, сборник с 

текстове 

 



процеса на самоутвърждаване. 
•Описва отношение и поведение на 
възрастни и деца, което нарушава 
правата. 
•Прави самооценка на поведението си и 
разбира последиците от 

нарушаване на правилата в отношенията. 

 СПН

О 

66. 
Домашни 
те 
животни 

•Описва диви и домашни животни (тяло и 
неговите части). 

•Познава основни жизнени потребности на 
животни от близка среда. 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

РЛ 57, табло„Селският двор“, 
оперативен материал, сним- ков и 
видео материал, игри„Спаси 
кончето“,„Животните 
и техните малки“ 

МР, сборник с 

текстове 

V/34. С
О
О 
СЗ
С 

67. 
Родослов
 но 
дърво 

•Определя полово-родовата 
принадлежност на членовете на 
семейството и на рода си. 
•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

•Назовава отговорности на близките си към 
него и свои отговорнос- ти към тях. 
•Изразява причини за това, което харесва и не 
харесва. 

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

РЛ 58, снимки на членовете на 
семейството до ниво баба и дядо за 
изработване на родословното 
дърво,„Баба“, Д. Габе,„Как така“, М. 
Дългъчева,„Старите хора“, българска 
народна приказка 

МР, сборник с 

текстове 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За учителя 

 СП

НО 

68. 
Трудът в 
градини
те и 
нивите 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

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

РЛ 59, табло„Трудът на село“, 
оперативен материал, работилница за 
вълшебства„Нашите градинки“,„Дали 
камъните ще попречат на тревата?“, 
игри„Познай по вкуса“,„Чудната 
торбичка“, часът на 

МР, сборник с 

текстове 



•Проявява желание да се грижи за растенията в 
природния кът и на 

двора. 

Многознайко„Вредни ли са тези треви“ 

V/35. СП

НО 

69. 
Лековити 
растения 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

•Проявява желание да се грижи за растенията 
в природния кът и на двора. 

РЛ 60, работилница за 
вълшебства„Да приготвим лекарство 
без аптека“, часът на Многознайко„За 
билки“, 
„Радика“, научнопопулярни текстове за 
билките, игра 
„Познай по миризмата“ 

МР, сборник с 

текстове 

 СП
НО 
СЗ
С 

70. 
Защо – 
защото 

•Познава типични признаци на времето в 
природна местност и сезона (дъжд, сняг, 
град). 
•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

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

РЛ 61, часът на Многознайко СЛЗ„На 
страха очите са големи“,„Здравейте, 
пчелички“,„Красотата е измамна“, 
„Копривата е полезна“, игра„Възможно 
ли е това?”, набор от картинки от най-
важните особености за времето, 
растенията, животните и човека 

МР, сборник с 

текстове 

V/36. КН
Ц 
С
О
О 
СЗ
С 

71. 
Децата 
празну
ват 

•Отбелязва в календар на празниците 
рождени и имени дни на деца от групата. 
•Описва собствените си преживявания и 
постъпките си. 

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

РЛ 62, снимки и картинки, свързани с 
рожден ден и 
1 юни – Ден на детето, балони, 
изработване на колекти- вен 
колаж/рисунка на тема„Аз празнувам“ 

МР, сборник с 

текстове 

 СП
НО 
СЗ
С 

72. 
Лято, 
здрав
ей 

•Разбира необходимостта от грижи за 
растенията и животните. 

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

РЛ 63, табло„Сезони“, оперативен 
материал, игри„Трябва 
– не трябва“,„Кое кога се облича“,„Аз 
предсказвам вре- мето“,„Възможно ли 
е това“,„Кога става това“,„Ягодки“ В. 
Паспалеева,„Черешки“, Р. 
Босилек,„Тича ми се боса“, Л. 
Стефанова,„Морето“, П. 
Дубарова,„Плувец“, З. Кацарова, часът 
на Многознайко СЛЗ„Случка през 
лятото“ 

МР, сборник с 

текстове 

 

 



 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО“ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА А И Б 

 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

IX/1. ИМТ 1. Весели игри •Притежава изобразителни умения за работа с графичен 
материал. 

•Умее да изобразява познати образи чрез съединяване 
на точки с плавна графична линия и да оцветява 
образите и обстановката чрез защриховане. 

РЛ 1, графични 

материали 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ИМТ 2. Довърши 

картините 

• Притежава умения да разглежда картини и открива 
характерни пропуски в изображенията. 

• Притежава умения за работа с графичен материал. 

РЛ 2 зад. 1 и 2, 
материали за 
рисуване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

IX/2. ИМТ 3. Довърши 

картините 

•Има обща визуална представа за различните видове 
геометрични фигури и образи. 

•Умее да проследи кои от тях липсват в празните 
квадратчета и да ги оцвети чрез защриховане. 

РЛ 3, флумастри Методич
еско 
ръковод
ство 

 ИМТ 4. Нарисувай 
липсва- щия 
образ 

•Притежава умение да разглежда картини с проблемно 
съдържание и да открива характерни пропуски в 
изображенията. 
•Проявява образно-конструктивно мислене и 
репродуктивно въображение. 

•Притежава умения за работа с графичен материал. 

РЛ 2 зад. 3 и 4, 
материали за 
рисуване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

X/3. ИМТ 5. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Притежава конкретни образни представи за есенните 
плодове. 

•Владее основните похвати по моделиране: овалване, 
разточване, изтегляне и изостря- не, вдлъбване и 
прилепване. 

едноцветен пластичен 

материал 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 



 ИМТ 6. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Установяване на умението за оцветяване на форми и 
образи чрез защриховане с материал по избор. 

РЛ 4, пастел, флумастер Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

X/4. ИМТ 7. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Проявява умение да подрежда и апликира готово 
изрязани образи на действителни обекти, различни по 
вид, големина, форма и цвят. 
•Притежава усет за постигане на композиционно и цветово 
равновесие в апликацията. 

РЛ 5, оперативен 
материал, обла четка 
и лепило 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 ИМТ 8. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Притежава най-обща визуална представа за различни 
обекти от действителността. 

•Притежава умения да оцветява форми и образи чрез 
защриховане. 

РЛ 6, разноцветни 
материали – 
флумастери и маслен 
пастел 

Книга за 
учителя, 
Методичес
ко 
ръководств
о 

X/5. ИМТ 9. Десен за плат •Проявява умение свободно или ритмично да разполага 
украсителния елемент 

„листенце“ в определено пространство чрез печатане с 
цял косъм на облата четка и разредени темперни бои. 

бели и цветни листове 
за рисува- не, 
различни размер, 
обли четки и готово 
разредени темперни 
бои 

Методич
еско 
ръковод
ство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 
ИМТ 10. Гъбки •Може да подбира подходящи похвати по моделиране за 

предаване на характерните особености на познати 
обекти. 
•Умее устойчиво да моделира фигурки. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 



X/6. ИМТ 11. Есенни 
зеленчуци 
(морков, 
чушка) 

•Умее да подбира подходящи похвати по моделиране за 
разкриване на характерните особености на плодове и 
зеленчуци. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИТ 12. Гъбките са 

раз- лични 
•Пресъздава характерните особености на познати 
обекти, като използва достъпни за възрастта техники на 
работа по апликиране. 
•Проявява комбинативно мислене и репродуктивно 
въображение. 

РЛ 7, двуцветни 
основи, оперативни 
материали, четки и 
лепило, 
допълнително готово 
изрязани образи 

Методич
еско 
ръковод
ство 

X/7. ИМТ 13. Дете •Притежава най-обща представа за конструктивните 
особености. 

•Притежава умения за моделиране на фигура в 
определена последователност, като използва усвоени 
пластични похвати. 

едноцветен пластичен 
материал, дъска за 
моделиране 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИМТ 14. Открий моето 

място и ме 
нарисувай 

•Пресъздава характерните особености на познати обекти, 
като определя мястото им в пространството. 
•Използва флумастер. 

РЛ 8, разноцветни 

материали 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XI/8. ИТ 15. Есен в парка •Притежава най-обща визуална представа за различни 
конструктивни особености на обекти в природната среда. 
•Притежава познания за промените в природата през 
есента и ги пресъздава. 

РЛ 9, готово 
разредени темперни 
бои, обла четка 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИМТ 16. 

Моделиране 
на хляб 

•Може да подбира подходящи похвати по моделиране за 
предаване на характерните особености на познати 
обекти. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XI/9. ИМТ 17. Мечо в гората •Притежава най-обща визуална представа за 
характерните особености на образа, съставен от 
различни по големина и форма части. 
•Притежава съответни умения за работа с готово разредени 
темперни бои. 

готово разредени 
темперни бои, обла 
четка 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИМТ 18. Горски 

животни 
(катеричка) 

•Притежава най-обща визуална представа за 
характерните особености на образа, съставен от 
различни по големина и форма части. 
•Притежава умения за моделиране на фигура в 
определена последователност, като използва усвоени 

едноцветен пластичен 

материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 



пластични похвати. 

XI/10. ИТ 19. Нашата улица •Проявява умение да подрежда и апликира в 
определена последователност познати архитектурни 
обекти от готово изрязани геометрични форми, 
различни по вид, големина, форма и цвят. 

двуцветни основи, 
оперативен материал, 
различни по вид, 
големина и цвят 
изрязани форми и 
допълнителни образи 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 
ИТ 20. Гората през 

зимата 

•Притежава представа за двата начина на предаване на 
зимна обстановка съобразно цвета на основата – бяла 
или цветна. 
•Създава по-сложна композиция, като разполага 
изобразителните елементи в един или два плана. 

бели и цветни 
основи, различни по 
формат и размер, 
бяла и синя темперна 
боя за оформяне на 
заснежената полянка, 
характер- ни за 
видовете дървета 
цветове 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XI/11. ИМТ 21. Знаците 

говорят 

•Разпознава по съдържание, форма и цвят знаците 
за визуална информация и комуникация. 

РЛ 10, цветни 

флумастери 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИМТ 22. Домашни 

птици 

•Познава и прилага подходящи похвати по моделиране за 
предаване на характерните особености на познати 
образи. 

РЛ 11, едноцветен 
пластичен 
материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XII/12. ИМТ 23. Предмети с 
право- ъгълна и 
квадратна 
форма 

•Умее да изрязва по права линия предмети с правоъгълна и 

квадратна форма. 

готово изрязани ленти 
в различ- ни цветове, 
подходящи ножици 
със закръглени 
върхове 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИТ 24. Шарена черга •Умее да разполовява с ножица лента, разчертана или 

прегъната на две. 
•Притежава декоративен усет, чувство за ритъм и 
симетрия при изпълнение на декоративни задачи. 
•Проявява комбинативно мислене в процеса на 
самостоятелната изобразителна дейност. 

готово изрязани 
разноцветни ленти 
с различна ширина, 
ножици, лепило и 
обла четка 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XII/13. ИТ 25. Какъв 
подарък искам 
от Дядо Коледа 

•Умее да създава рисунка с графичен материал, макар и 
по наивен начин, с която да изрази мечтата си каква 
играчка би желал да му донесе Дядо Коледа за празника. 

РЛ 12, цветни 

материали 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 



 
ИТ 26. Снежен човек •Умее да работи с графичен и живописен материал, да 

подбира цветовете като изразно средство, да предава 
движение в човешките фигури чрез профилното им 
изобразяване. 

РЛ 13, графични и 
живописни 
материали 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XII/14. ИМТ 27. Играчки за 

елхата 

•Проявява усет за ритъм и съчетаване на цветовете 
при подреждане на познати геометрично-
декоративни елементи във формата на фриз. 

РЛ 14, цветни 

флумастери 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИМТ 28. Рибка •Притежава познания за обитателите на водното царство. 

Умее да разкрива и предава характерните им особености. 
•Владее основните похвати по моделиране и усвоява нов – 
прищипване. 

РЛ 15, едноцветен 
пластичен 
материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XII/15. ИТ 29. Аз 
помагам на 
мама 

•Умее да изрази в рисунка личните си впечатления от 
участие в конкретни житейски ситуации у дома. 

различни по 
размер основи, 
маслен пастел, 
флумастер 

Методич
еско 
ръковод
ство 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 
ИТ 30. Животни в 

гората през 
зимата 

•Притежава най-обща образна представа за 
особеностите на познати обекти в природната среда. 

графични и 
живописни 
материали 

Методич
еско 
ръковод
ство 

I/16. ИТ 31. Да правим 
гим- настика 

•Има изградена най-обща образна представа за частите и 
пропорциите на човешката фигура. 
•Способен е да предава елементарно движение на ръцете 
на фигурата. 

•Проявява образно-пластично мислене. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИТ 32. Морски 

животни 

•. Притежава най-обща визуална представа за 
характерните особености на различни водни обитатели и 
специфичната водна среда. 
•Използва смесена техника на изпълнение – флумастери и 
маслен пастел. 

РЛ 16, цветни 

материали 

Методич
еско 
ръковод
ство 

I/17. ИМТ 33. Топли 

ръкавички 

•Притежава умения за изграждане на декоративен фриз 
чрез ритмично редуване на познат украсителен елемент. 
•Изгражда композицията върху цветни ивици чрез 
печатане на„листенца“ с цял косъм на облата четка, като 
проявява комбинативно мислене. 

РЛ 17, разредени 
темперни бои, обла 
четка 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИТ 34. Морско дъно •Умее да разкрива особеностите на морската среда и 

обитатели със средствата на апликацията. 
•Цветово обогатява обстановката и апликираните образи 
чрез рисуване на подробности и украса. 

РЛ 18, оперативни 
материали - готово 
изрязани морски 
обитате- ли, различни 
по вид, големина и 
форма, цветни 
флумастери 

Методич
еско 
ръковод
ство 

I/18. ИТ 35. Многоетажна 

къща 

•Установява особеностите на архитектурните обекти по 
конструкция, големина и форма и ги предава с графични 
изразни средства. 
•Проявява репродуктивно въображение при пресъздаване 
на архитектурни обекти. 

различни по 
големина основи за 
рисуване, графични 
материали 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИТ 36. 

Илюстрация 
на позната 

•Има изградена най-обща представа за особеностите на 
детската илюстрация. 

•Умее да пресъздава образи и епизоди от позната 

различни по формат 
и размер 
рисувателни листове, 

Методич
еско 
ръковод



приказка приказка, като подбира подходящи изразни средства в 
зависимост съдържанието є. 

графични материали ство 

I/19. ИМТ 37. Моят 
приятел 
котето 

•Познава характерните особености на познати 
животни и разкрива по какво си приличат и 
различават. 
•Прилага подходящи похвати по моделиране. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИМТ 38. Открий и 

оцвети 
излишния 
образ 

•Има обща визуална представа за различните видове 
животни и птици и по какъв начин се движат – пълзят, 
летят, бягат, плуват, скачат. 
•Умее да оцветява образи или фон чрез защриховане. 

РЛ 19, разноцветни 

материали 

Методич
еско 
ръковод
ство 

II/20. ИМТ 39. Дете в 
зимно 
облекло 

•Притежава най-обща представа за конструктивните 
особености и пропорции на човешката фигура. 
•Притежава умения за рисуване на фигурата в определена 
последователност. 

графичен и живописен 
материал, различни 
по формат и размер 
основи 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 
ХВ 40. Творби на 

народно- то 
изкуство 

•Умее да разпознава на изделията на грънчарството от тези 
на килимарството. 

•Проявява интерес и емоционално отношение към 
художествените занаяти. 

РЛ 20, оригинални 
изделия на двата 
вида занаяти 

Методич
еско 
ръковод
ство 

II/21. ИТ 41. Жилищен 

блок 

•Умее да изрязва по права линия обекти и части от тях с 
правоъгълна, квадратна и триъгълна форма. 
•Притежава образни представи за различни по големина 
сгради и форма на покривите. 

двуцветни основи, 
оперативен 
материал, 
флумастери, лепило 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИТ 42. Какво би 

станало, ако… 
•Решава проблемно-възпитателна задача да създаде 
рисунка по дадена начална и крайна ситуация с 
материал по избор. 

РЛ 21, маслен пастел, 

флумастер 

Методич
еско 
ръковод
ство 

II/22. ИТ 43. Баба 
Марта е 
дошла 

•Умее да изработва мартеница от бели и червени конци 
(прежда) по даден образец. 

•Може да апликира поздравителна картичка, като 
подбира подходящи декоративни мотиви. 

материали за 
изработване на мар- 
теници по образец, 
конструкция от картон 
за изработване на 
картичка 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИТ 44. Дете храни 

птица или 
животно 

•Умее устойчиво да моделира двуфигурна композиция. 
•Може да предаде характерните особености на познати 
образи от действителността. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

II/23. ИТ 45. Бардуче •Притежава необходимите представи за особеностите на 
декоративния фриз. 

•Умее да декорира керамичен съд в определена 
последователност. 

•Има формиран интерес към изделията на грънчарското 
изкуство. 

РЛ 22, цветни 

флумастери 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИТ 46. Декоративно 

пано 
•Умее да подрежда и апликира готово изрязани образи 
на цветя симетрично на едно вертикално стъбло. 

оперативен материал Методич
еско 

 



„Цветя“ ръковод
ство 

III/24. ХВ 47. Трети март •Разглежда с интерес произведения на живописта, 
скулптурата и графиката, посветени на 3 март. 

РЛ 23 Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИТ 48. 

Посрещане 
на 
прелетните 
птици 

•Притежава умения за рисуване на различни по вид 
пролетни дървета. 

•Умее да разполага изобразителните елементи в два 
плана и да използва цветовете като средство за 
предаване на пролетно настроение и характеризиране на 
пейзажната обстановка. 

двуцветни основи, 
живописен материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

III/25. ИТ 49. На път с 

камион 

•Установява особеностите на превозни средства по 
конструкция, големина и форма. 

•Умее да изгражда превозни средства, като комбинира 
познати геометрични форми с графичен материал. 
•Проявява репродуктивно въображение при пресъздаване 
на характера на превозните средства. 

РЛ 24, живописен 

материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИТ 50. Керамична 

чиния 

•Проявява усет за ритъм и симетрия при изграждане на 
фризова композиция във формата на кръг с графичен 
материал или с четка и темперна боя. 
• Изразява емоционално и оценъчно отношение към 
изделията на грънчарското изкуство. 

РЛ 25, графичен и 
живописен 
материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

III/26. ИТ 51. Цветна 
нефигу- рална 
рисунка по асо- 
циация от 
музикален 
мотив 

•Има изградена най-обща представа за особеностите 
на тази форма на работа по рисуване. 
•Може да изрази настроението на една музикална 
творба чрез подбор на цветови съчетания и техники на 
изпълнение. 

различни по големина 
и цвят основи, 
разредени темперни 
бои, обла и плоска 
четка, съд с вода 

Методич
еско 
ръковод
ство 



 
ИТ 52. Нашият 

квартал 

•Умее да изрязва и апликира различни по големина, 
форма и цвят сгради фризово в един план върху 
двуцветна основа. 
•Проявява желание и умения за съвместна работа по 
двама, като се съобразява с мнението на другото дете. 

РЛ 26, двуцветни 
основи, оперативен 
материал, графичен 
материал, лепило и 
обла четка 

Методич
еско 
ръковод
ство 

III/27. ИТ 53. Пролетни 

цветя 

•Умее да подрежда и апликира готово изрязани образи 
на цветя, различни по вид, големина и цвят, симетрично 
и асиметрично в определено пространство. 

РЛ 27, оперативен 

материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИМТ 54. Пъстра 

пролетна 
полянка 

•Притежава диференцирани представи за различни обекти 
от действителността по вид, конструкция и цвят. 
•Проявява умение да оцветява форми и образи чрез 
плътно защриховане с флумастери или пастели. 

РЛ 28, живописен 

материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

III/28. ИТ 55. Намерена 
вещ. Какво да 
направя? 

•Решава проблемно-възпитателна задача чрез 

изобразяване на случка. 

РЛ 29, флумастери, 

пастели 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИТ 56. 

Престилката 
на баба 

•Умее ритмично да разполага декоративните елементи в 
лента (цветна ивица). 

•Притежава усет за ритъм и симетрия при изграждане на 
композиционното решение с четка и темперна боя. 

различни по големина 
и цвят основи, 
разредени темперни 
бои, обла и плоска 
четка, съд с вода 

Методич
еско 
ръковод
ство 

IV/29. ИТ 57. Великден е •Умее да оцветява и декорира предварително зададени 
форми. 

•Притежава усет за хармонично съчетаване на цветовете. 

маслен пастел, 

флумастери 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИМТ 58. Шарено петле •Може да разкрива и предава характерните особености на 

познат обект от действител- ността. 
•Владее основните похвати по моделиране. 
•Притежава умения за изграждане на пластичните 
образи в определена последова- телност. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

IV/30. ИТ 59. Любимо 
превозно 
средство 

•Притежава диференцирани представи за различни 
видове превозни средства и техните характерни 
особености според предназначението им. 

материали по избор Методич
еско 
ръковод
ство 

 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 
ИТ 60. Пролетта 

дойде 

•Притежава диференцирани образни представи за 
различни по вид, конструкция и цвят природни обекти. 
•Осмисля ролята на цветовете като средство за 
характеризиране на обстановката и настроението през 
този сезон. 

различни по големина 
и цвят основи, 
разредени темперни 
бои, обла и плоска 
четка, съд с вода 

Методич
еско 
ръковод
ство 

IV/31. ИМТ 61. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Притежава диференцирани представи за видовете 
превозни средства и характерните им особености според 
тяхното предназначение. 

РЛ 30, материали за 

рисуване 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 
ИМТ 62. Знам и 

мога – 
проследяван
е на 
постиженият
а 

•Има изградена представа за характера на 
изобразителната задача – да декодира форми с 
определен цвят с графичен материал. 
•Проявява наблюдателност и устойчивост на вниманието. 

РЛ 30, материали за 

рисуване 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

IV/32. ИТ 63. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Умее да изкъсва и апликира различни по големина, 
форма и цвят корони на пролет- ните дървета. 
•Проявява усет за хармонично съчетаване на цветовете, 
за постигане на компози- ционно и цветово равновесие 
в апликацията, като включва допълнителни образи в 
пролетната обстановка. 

РЛ 31, оперативен 
материал, 
материали за 
рисуване 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о с. 

 
ХВ 64. Знам и 

мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Умее да разпознава творбите на изобразителното 
изкуство от изделията на грънчар- ството и 
килимарството. 
•Проявява интерес и емоционално отношение към 
изобразителното изкуство и художествените занаяти. 

РЛ 32 Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

V/33. ИТ 65. Весели 
игри в двора 
на детската 

•Създава елементарна сюжетна композиция по лични 
впечатления и преживявания. 

•Стреми се да предаде на фигурите подходящи движения с 

разнообразни по 
формат и размер 
основи, флумастери 

Методич
еско 
ръковод

 



градина оглед характера на веселите игри. и маслен пастел ство 

 
ИТ 66. Домашни 

птици и 
животни 

•Познава характерните особености на познати домашни 
животни и разкрива по какво си приличат и различават. 
•Прилага подходящи похвати по моделиране. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

V/34. ИТ 67. Как 
познатите об- 
рази стават 
различни 

•Притежава най-обща визуална представа за 
конструктивните особености на познати обекти от 
различни предметни сфери. 
•Умее да създава изображения по асоциация от 
конкретна геометрична форма с графичен материал. 

РЛ 33, флумастери, 
маслени пастели 

Методич
еско 
ръковод
ство 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 
ИТ 68. Довърши 

рисунка- та по 
даден начален 
образ 

•Притежава визуална представа за обекти от различни 
предметни сфери и техните особености. 
•Умее да създава сюжетна рисунка по асоциация от 
даден начален образ с графични материали и техники на 
изпълнение по избор. 

материали за рисуване Методич
еско 
ръковод
ство 

V/35. ИМТ 69. Скрити образи •Притежава най-обща визуална представа за 
характерните особености на симетрични образи от 
различни предметни сфери. 
•Притежава умения за работа с графични материали. 

РЛ 34, материали за 

рисуване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИМТ 70. Домашни 

птици 

•Владее основните похвати по моделиране – овалване, 
разточване, изтегляне, изостря- не, извиване, прищипване 
и декориране. 
•Притежава умения за изграждане на пластични образи в 
определена последовател- ност. 

РЛ 11, едноцветен 
пластичен 
материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

V/36. ИТ 71. 
Празнична 
кар- тичка 

•Проявява усет за постигане на композиционно и цветово 
равновесие при подреждане и апликиране на готово 
изрязаните декоративни елементи в определено 
пространство. 
•Разбира предназначението на празните картички и 
изразява емоционално отношение към творбите на 
приложното изкуство. 

готова конструкция на 
картичка- та – 
хоризонтална и 
вертикална, единична 
или прегъната на 
две, оперативни 
материали, 
материали за 
рисуване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 
ИТ 72. Фантазен 

образ 

•Способно е да изгражда фантазен образ чрез 
комбиниране на части от различни познати обекти от 
действителността с графичен материал. 

РЛ 35, графичен 

материал 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 

 



 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ 
„МУЗИКА“ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА А И Б 

 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

IX/1. Вм 

МИ 

1. Ставай, 
за градина 
пригот- ви 
се! 

•Адаптира се към участие в музикални дейности. 
•Включва се с интерес в певческата дейност. 

РЛ 1, песни:„Ставай, за градина 
приготви се!”, 
„Здравей, детска градина”,„Тръгва 
детския ни влак” песни и пиеси по 
избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 Вм 

МИ 

2. 
Лятото 
си отива 

•Адаптира се към участие в музикални дейности. 
•Включва се с интерес в певческата дейност. 

песни:„Ставай, за градина 
приготви се!”, 
„Здравей, детска градина”, 
“Есенни листа”,„Танц на 
облаците” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IX/2. Вм 

МИ 

3. 
Музикални
те пиеси, 
които 
помня и 
обичам 

•Взема участие в музикалните дейности. 
•Изслушва с внимание музикалните творби. 

РЛ 2, пиеси по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
М
И 

4. Песните, 
които помня 
и обичам 

•Взема участие в музикалните дейности. 
•Включва се с интерес и желание в певческата 
дейност. 

РЛ 3, игри:„Познай по 
мелодията”,„Кълвач”, песни по 
избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/5. Вж 
Вм 
МИ 

5. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Установяване на умението да изслушва с интерес 
и внимание музикалните пиеси. 
•Установяване на умението за изпълнение на 
музикални игри и на ритмични 

движения. 

РЛ4, пиеси:„Игра на 
кончета”,„Кучето Джаф”, 
„Ежко”,„Безгрижната 
кукувичка” игри по 
избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 Вж 
Вм 
МИ 

6. Знам и 
мога – 
проследява
не на 

• Установяване на умението да изслушва с 
интерес и внимание музикалните пиеси. 

•Установяване на умението за изпълнение на 
музикални игри и на ритмични движения. 

пиеси:„Игра на кончета”,„Кучето 
Джаф”,„Ежко”, 
„Безгрижната 
кукувичка”, игри по 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



постижения
та 

избор 

X/4. Вж 7. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Установяване на умението за възпроизвеждане на 
мелодия според индиви- дуалните възможности. 

песни по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 Вж 8. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Установяване на умението за възпроизвеждане на 
мелодия според индиви- дуалните възможности. 

песни по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/5. МИ 9. Приказка, 
раз- казана с 
песен 

•Характеризира звученето на музика, като използва 1 
– 2 определения. 

•Пресъздава с подходящи движения характера на 
музиката. 

песни:„Чудо ряпа”,„Вълкът от 
приказките”, игра:„Дядовата 
ръкавичка” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
ж 
М
И 

10. 
Есенно 
настрое
ние 

•Характеризира звученето на музика, като използва 1 
– 2 определения. 

•Пресъздава съдържанието и характера на музиката 
с подходящи движения. 

песен: ”Есенни 
листа”, 
пиеса:„Танц на 
облаците” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/6. В
ж 
В
м 

11. Есенна 
звуко- ва 
картина 

•Свири подражателно на детски ударни 
музикални инструменти равни тонови 
трайности. 
•Свири с желание на детските музикални 
инструменти. 

РЛ 5, табло„Буря“, песен:„Чудо 

ряпа” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 Вж 12. 
Съпровод с 
детски 
музикал- ни 
инструмент
и 

•Свири подражателно на детски ударни 
музикални инструменти равни тонови 
трайности. 
•Свири с желание на детските музикални 
инструменти. 

РЛ 6, игра:„Малки музиканти”, 
песни и пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



X/7. В
ж 
В
м 

13. 
Музиката 
е различна 

•Възпроизвежда различно настроение в 
музикални творби – весело, радостно, тъжно. 
•Открива разлики в характера на музиката при 
съпоставка на отделни 

творби. 

РЛ 7, табла:„Музиката е 
различна”,„Марш”,„Валс”, песни 
по избор, пиеси:„Марш”(Р. 
Шуман),„Валс” 
– изпълнение на акордеон, Хорце 
–„Дилив- 
дилив гайда“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 МИ 
Вм 

14. Измисли 
дви- жения 
според 
музиката 

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

•Отразява двигателно темпови промени. 
• Открива разлики в характера на музиката и ги 
пресъздава с различни движения. 

песни по избор 
пиеси:„Марш”(Р. Шуман),„Валс”– 
изпълнение на акордеон, Хорце –
„Дилив-дилив гайда“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XI/8. МИ 
Вм 

15. 
Музика за 
танци 

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

•Отразява двигателно темпови промени. 
•Изпълнява ритмично танцовите движения. 

РЛ 8, песен:„Валс”(английска 
песен), пиеси:„Валс” 
– изпълнение на акордеон, Хорце 
–„Дилив-дилив гайда“,„Ръченица”– 
изпълнение на гъдулка 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 МИ 
Вм 

16. Аз 

танцувам 

•Изпълнява на фона на звучаща музика 
движения в кръг, в редица и по двойки. 
•Отразява двигателно темпови промени. 

песен:„Валс”(английска песен), 
пиеси:„Ръченица” 
– изпълнение на гъдулка, 
Хорце –„Дилив-дилив гайда“, 
модерни ритми 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XI/9. МИ 
Вм 
ЕМ
И 

17. 
Музикалн
и 
инструмен
ти. 
Акордеон 

•Визуално и слухово разпознава музикалния 
инструмент акордеон. 

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

РЛ 9, песни по избор, 
пиеси:„Валс”– изпълне- ние на 
акордеон,„Ръченица”– 
изпълнение на 
акордеон,„Марш“ – 
изпълнение на акордеон, 
табла:„Акордеон”,„Валс”,„Ръчен
ица” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 МИ 
Вм 
ЕМ
И 

18. Какво 
може 
акордеонъ
т 

•Характеризира звученето на музика, като използва 1 
– 2 определения. 

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

игра:„Познай по мелодията” 
песни по избор, пиеси:„Валс”– 
изпълнение на 
акордеон,„Ръченица”– 
изпълнение на акордеон, 
„Марш“ – изпълнение на 
акордеон, табла: 
„Акордеон”,„Валс”,„Ръченица” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XI/10. МИ 
Вм 
ЕМ
И 

19. 
Високи и 
ниски 
тонове 

•Рзграничава високи и ниски тонове на основата на 

съпоставяне. 

РЛ 10, игра„Гъбки”, песни по 
избор, пиеси: Из„Ун- гарски танц 
№ 9, ми минор”,„Старинна 
френска песен”,„Къщичка за 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



птици” 

 МИ 
Вм 
ЕМ
И 

20. Народни 
музи- кални 
инструмен- 
ти. Кавал 

•Разпознава визулно и по тембъра (звучността) 

кавала в солово изпълнение. 

РЛ 11, песен„Зажени се кавалче”, 
песни по избор, пиеса:„Право 
хоро”– изпълнение на кавал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

XI/11. Вж 21. 
Писмо 
до Дядо 
Коледа 

•Проявява отношение към новогодишните обредни 
празнувания и желание да се включва в 
организиране на средата и празнуването. 

песни:„Писмо”,„Коледно 
звънче”,„Коледни 
меденки”,„Снежинки”(муз. Н. 
Николаев), пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 МИ 
Вм 
ЕМ
И 

22. 
Познай 
по 
мелодият
а! 

•Рзграничава високи и ниски тонове на основата на 

съпоставяне. 

РЛ 12, игри:„Музика в 
шише”,„Познай по 
мелодията” 
пиеси: Из„Унгарски танц № 9, ми 
минор”,„Ста- ринна френска 
песен”,„Къщичка за птици”, 
песни: 
„Писмо”,„Коледно 
звънче”,„Коледни меденки”, 
„Снежинки”(муз. Н. Николаев) 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XII/12. В
м 
В
ж 

23. 
Музиката 
и зимните 
праз- ници 

•Проявява отношение към новогодишните обредни 
празнувания и желание да се включва в 
организиране на средата и празнуването. 
•Реагира емоционално при изпълнение на песните. 

песни:„Писмо“,„Станенине, 
господине”,„Коледно звън- 
че”,„Коледни 
меденки”,„Снежинки”(муз. Н. 
Николаев), пиеси:„Дядо 
Коледа”,„Снежинки”(муз. Кл. 
Дебюси) 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
м 
В
ж 

24. 
Коледа 
наближ
ава 

•Проявява отношение към новогодишните обредни 
празнувания и желание да се включва в 
организиране на средата и празнуването. 
•Реагира емоционално при изпълнение на песните. 
• Познава най-общо съдържанието и 
символите на обичаите Коледа и Сурваки. 

песни:„Писмо“,„Станенине, 
господине”,„Коледно 
звънче”,„Коледни 
меденки”,„Снежинки”(муз. 
Н. Николаев), пиеси:„Дядо 
Коледа”,„Снежинки” 
(муз. Кл. Дебюси) 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XII/13. В
м 
В
ж 

25. Да 
посрещ- 
нем 
Коледа с 
музика 

•Проявява отношение към новогодишните обредни 
празнувания и желание да се включва в 
организиране на средата и празнуването. 
•Реагира емоционално при изпълнение на песните. 
• Познава най-общо съдържанието и 
символите на обичаите Коледа и Сурваки. 

РЛ 13, игра:„Гатанките на кълвача”, 
песни:„Коледарска 
песен”,„Писмо”,„Станенине, 
господине”,„Коледно 
звънче”,„Коледни меденки”, 
пиеса:„Дядо Коледа” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



 МИ 
В
м 
В
ж 

26. 
Коледните 
песни 

•Проявява отношение към новогодишните обредни 
празнувания и желание да се включва в 
организиране на средата и празнуването. 
•Реагира емоционално при изпълнение на песните. 
• Познава най-общо съдържанието и 
символите на обичаите Коледа и Сурваки. 

игра:„Гатанки с песни” 
песни:„Коледарска 
песен”,„Писмо”,„Станенине, 
господине”,„Чудна 
звезда”,„Коледно звънче”, 
„Коледни меденки”, пиеса:„Дядо 
Коледа” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XII/14. В
м 
В
ж 

27. 
Коледен 
концерт 

•Проявява отношение към новогодишните обредни 
празнувания и желание да се включва в 
организиране на средата и празнуването. 
•Реагира емоционално при изпълнение на песните. 
• Познава най-общо съдържанието и 
символите на обичаите Коледа и Сурваки. 

песни:„Коледарска 
песен”,„Писмо”,„Станенине, 
господине”,„Чудна 
звезда”,„Коледно звънче”, 
„Коледни меденки” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
м 
В
ж 

28.„Звезд
а 
Витлеемс
ка” 

•Характеризира звученето на музика, като използва 1 
– 2 определения. 

•Проявява отношение към новогодишните обредни 
празнувания и желание да се включва в 
организиране на средата и празнуването. 
•Реагира емоционално при изпълнение на песните. 
• Познава най-общо съдържанието и 
символите на обичаите Коледа и Сурваки. 

РЛ 14, песни:„Коледарска 
песен”,„Писмо”, 
„Станенине, господине”,„Чудна 
звезда”,„Коледно 
звънче”,„Коледни 
меденки”,„Звезда Витлеемска” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XII/15. В
м 
В
ж 

29. 
Новогодишн
и песни 

•Характеризира звученето на музика, като използва 1 
– 2 определения. 

•Проявява отношение към новогодишните обредни 
празнувания и желание да се включва в 
организиране на средата и празнуването. 

песни:„Здрава, здрава 
годинчица”,„Сурва, весела 
година”(муз. Н. 
Николаев),„Сурвакари”(муз. Х. 
Агасян), песни и пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 В
м 
В
ж 

30. Нова 
година е! 

•Характеризира звученето на музика, като използва 1 
– 2 определения. 

•Проявява отношение към новогодишните обредни 
празнувания и желание да се включва в 
организиране на средата и празнуването. 

песни:„Здрава, здрава 
годинчица”,„Сурва, весела 
година”(муз. Н. 
Николаев),„Сурвакари”(муз. Х. 
Агасян), песни и пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

I/16. Вм 
ЕМ
И 
Вж 

31. 
Музикалн
и 
инструмен

•Разпознава визулно и по тембъра (звучността) 
пианото в солово изпълне- ние 
•Преживява емоционално съдържанието на 
творбите. 

РЛ 15, песен„Ранна зима” 
пиеси:„Марш”, Р. Шуман,„Валс”, Ф. 
Шопен,„Прис- пивна песен”, В. 
Стоянов, клавирни пиеси по 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



ти. Пиано избор 

 Вм 
ЕМ
И 
Вж 

32. Какво 
може 
пианото 

•Характеризира звученето на музика, като използва 1 
– 2 определения. 

•Определя и сравнява емоционалното 
съдържание на различни пиеси за пиано. 

песен„Ранна зима” 
пиеси:„Марш”, Р. Шуман,„Валс”, Ф. 
Шопен,„Прис- пивна песен”, В. 
Стоянов, клавирни пиеси по 
избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

I/17. В
м 
В
ж 

33. Рожден 

ден 

•Характеризира звученето на музика, като използва 1 

– 2 определения. 

РЛ 16, песни:„Рожден 
ден”,„Сладоледен рожден 
ден”,„Мечо рожденик” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
м 
В
ж 

34. 
Музиката 
и зимата 

•Разпознава музикално произведение от посочени 
две музикални произве- дения и го свързва със 
заглавието му. 

песни:„Ранна зима”– муз. Д. 
Христов,„Зима”– муз. П. 
Хаджиев,„Зима”– муз. М. 
Шоселова 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

I/18. МИ 
В
м 
В
ж 

35. Избери 
под- 
ходящото 
име 

•Разпознава музикално произведение от 
посочени две произведения и го свързва 
правилно със заглавието му. 
• Открива разлики в характера на музиката при 
съпоставяне на отделни творби. 

РЛ 17, музикална игра:„Избери 
име”, песни: 
„Зима”– муз. П. 
Хаджиев,„Зима”– муз. М. 
Шоселова, 
пиеси:„Танц”,„Гоненица” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 МИ 
В
м 
В
ж 

36. 
Приказки, 
разказани 
с музика 

•Храктеризира звученето на музика, като използва 1 

– 2 определения. 

песни:„Зима”– муз. П. 
Хаджиев,„Зима”– муз. М. 
Шоселова,„Чудо ряпа”,„Вълкът от 
приказките”, пиеса„Храбрият 
оловен войник” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

I/19. В
м 
В
ж 

37. 
Музиката 
разказва 

•Внимателно изслушва от началото до края 

произведението. 

песни:„Зима”– муз. П. 
Хаджиев,„Зима”– муз. М. 
Шоселова, пиеси:„Храбрият 
оловен войник” 
„Кого срещнала житената 
питка”(„Заека”,„Вълка”, 
„Мечката”,„Лисицата”) 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
м 
В
ж 

38. На 
концерт 
сме. Да 
слушаме! 

•Съпоставя настроението в творби с различно 

емоционално съдържание. 

РЛ 18, песни по избор, 
пиеси:„Кого срещнала 
житената 
питка”(„Заека”,„Вълка”,„Мечкат
а”, 
„Лисицата”) 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



II/20. В
м 
В
ж 

39. Горска 
дис- 
котека 

•Разпознава визулно и по тембъра (звучността) 
пианото в солово изпълне- ние. 
•Преживява емоционално съдържанието на 
творбите. 

песни:„Снежинки”,„Хей, 
бодливко”,„Горска диско- тека”, 
„Кого срещнала житената 
питка”(„Заека”, 
„Вълка”,„Мечката”,„Лисицата”) 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 В
м 
В
ж 

40. 
Музиката 
и 
животните 

•Преживява емоционално съдържанието на 

творбите. 

песни:„Снежинки”,„Горска 
дискотека”,„Две петлета”– муз. П. 
Хаджиев,„Къде спят децата на 
животните”,„Седем лунички”, 
пиеси:„Кого срещ- нала житената 
питка”(„Заека“,„Вълка“,„Мечката“, 
„Лисицата“),„Скарали се две 
петлета”– муз. Ал. 
Райчев,„Персони с дълги уши” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

II/21. МИ 
В
м 
В
ж 

41. Звукова 
кар- тина„В 
гората” 

•Свири подражателно на детски ударни 
музикални инструменти равни тонови 
трайности. 
• Пресъздава звукоизобразителни интонации с 
детски музикални инструменти. 

РЛ 19, игра„Инструменти 
близнаци”, песни: 
„Снежинки”,„Горска дискотека”, 
табло„В гората” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
м 
В
ж 

42. Песни 

гатанки 

•Свири с желание на детски музикални инструменти. 
•Свири подражателно на детски ударни 
музикални инструменти равни тонови 
трайности. 

песни:„Песни гатанки”(крава, 
прасе, овца, мечка), пиеси по 
избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

II/22. В
м 
В
ж 

43. Добрата 
Баба Марта 

•Пресъздава настроението на песните. 
•Свири с желание на детски музикални инструменти. 

песни:„Добрата Баба 

Марта”,„Мартеничка” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
м 
В
ж 

44. 
Пролетта 
наближа
ва 

•Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. 
•Развива изпълнителски умения за пеене и 
свирене с детски музикални инструменти. 
•Свири с желание на детски музикални инструменти. 

песни:„Здравей, пролет”– муз. М. 
Шоселова, 
„Добрата Баба 
Марта”,„Мартеничка”, 
пиеса:„Пролет”– муз. А. 
Вивалди 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

II/23. МИ 
В
м 
В
ж 

45. 
Празникът 
на мама 
наближава 

•Пресъздава настроението на песните. 
•Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. 
•Артистично и изразително изпълнява песните. 

песни:„Братче и 
сестриче”,„Празникът на 
мама”,„Здравей, пролет”– муз. 
М. Шоселова, 
„Мартеничка” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



 МИ 
В
м 
В
ж 

46. Да се 
подгот- вим 
за мартен- 
ските 
тържества 

•Пресъздава настроението на песните. 
•Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. 

песни:„Празникът на 
мама”,„Здравей, пролет”– муз. М. 
Шоселова,„Братче и 
сестриче”,„Мартеничка” пиеси по 
избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/24. МИ 
В
м 
В
ж 

47. 
Пролетта 
пристига с 
песен 

•Пресъздава настроението на творбите с подходящи 
движения. 

•Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. 

РЛ 20, песни:„Жабешка 
песен”,„Пролет иде”– муз. 
Маестро Г. Атанасов,„Празникът 
на мама”, 
„Здравей, пролет”– муз. М. 
Шоселова,„Братче и 
сестриче”,„Мартеничка” 
пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 МИ 
В
м 
В
ж 

48. 
Пролет и 
песни 

•Пресъздава настроението на творбите с подходящи 
движения. 

•Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. 

песни:„Жабешка песен”,„Пролет 
иде”– муз. Маестро Г. 
Атанасов,„Празникът на 
мама”,„Здравей, пролет” 
– муз. М. Шоселова,„Братче и 
сестриче” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

III/25. МИ 
В
м 
В
ж 

49. 
Пролетнит
е празници 
и музиката 

•Пресъздава настроението на творбите с подходящи 
движения. 

•Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. 

песни:„Жабешка песен”,„Пролет 
иде”– муз. Маестро Г. 
Атанасов,„Здравей, пролет”– 
муз. М. 
Шоселова 
пиеса„Пролет”– муз. А. Вивалди 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 МИ 
Вм 
ЕМ
И 
Вж 

50. 
Музикалн
и 
инструмен
ти. 
Цигулка 

•Разпознава визулно и по тембъра (звучността) 
цигулката в солово изпъл- нение. 

РЛ 21, пиеси: Из„Унгарски танц 
№ 9, ми минор”, изпълнение на 
цигулка,„Персони с дълги уши”, 
„Полетът на бръмбара”, песни по 
избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/26. МИ 
Вм 
ЕМ
И 
Вж 

51. Как се 
свири на… 

•Разпознава визулно и по тембъра (звучността) 
акордеона, пианото и кавала в солово изпълнение. 

игра„Инструменти близнаци” 
пиеси: инструментални пиеси за 
акордеон, пиано, кавал, тъпан – 
по избор, песни по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 МИ 
Вм 
ЕМ
И 
Вж 

52. Бързо и 
бав- но в 
музиката 

•Различава бързо и бавно в музиката при 
съпоставяне на творби в различно темпо. 

песен„Кончета”– популярна 
мелодия, пиеси:„Игра на 
кончета”– П. И. Чайковски,„Ежко“, 
„Гоненица”,„Приспивна песен”– В. 
Стоянов 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/27. Вж 53. На 
концерт 
сме. Да 
пеем! 

•Характеризира звученето на музика, като използва 1 
– 2 определения. 

•Разпознава музикално произведение от посочени 
две музикални произве- дения и го свързва със 
заглавието му. 

песни по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 МИ 
В
м 
В
ж 

54. 
Познай 
по 
мелодият
а 

•Разпознава музикално произведение от посочени 
две музикални произве- дения и го свързва със 
заглавието му. 

игра„Познай по мелодията”, 
инструментални пиеси и 
песни, които децата познават 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/28. МИ 
В
м 
В

55. 
Пролетни 
обичаи 

•Развива певчески умения и артистичност при 
изпълнението си. 

•Пресъздава настроението на творбите с подходящи 
движения. 

песни по избор, игра„Гатанки с 
песни”, песни: 
„Здравей, пролет”– муз. М. 
Шоселова,„Пролет иде”– муз. 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



ж •Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. Маестро Г. Атанасов,„Ой, Лазаре”, 
„Цветница”,„Великденче” 

 МИ 
Вм 
ЕМ
И 
Вж 

56. 
Познай 
инструме
нта 

•Разпознава визулно и по тембъра (звучността) 
пианото, цигулката, кавала в солово изпълнение. 

РЛ 22, игри:„Инструменти 
близнаци”,„Познай 
инструмента”,„Познай по 
гласа”(Кой стои зад теб), пиеси 
за пиано, цигулка, кавал по 
избор, песни:„Ой, 
Лазаре”,„Цветница”,„Великден
че” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/29. В
м 
В
ж 

57. Чук-
чук, 
яйчице 

•Свързва характера на музикалните творби със 

съответните празници. 

песни:„Чук-чук, 
яйчице”,„Великденска песен”, 
„Великденско петле”,„Ой, 
Лазаре”,„Цветница”, 
„Великденче” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 МИ 
В
м 
В
ж 

58. Великден 

е! 

•Свързва характера на музикалните творби със 

съответните празници. 

игра„Наум и на глас” 
песни:„Чук-чук, 
яйчице”,„Великденска песен”, 
„Великденско петле”,„Ой, 
Лазаре”,„Цветница”, 
„Великденче” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/30. МИ 
В
м 
В
ж 

59. 
Пролетен 
музикале
н 
календар 

•Свързва характера на музикалните творби със 

съответните празници. 

музикални игри:„Гатанки с 
песни”,„Познай по мело- дията”, 
песни:„Ой, 
Лазаре”,„Цветница”,„Великденче”, 
„Лаленце се люлее”,„Чук-чук, 
яйчице”,„Великденска 
песен”,„Великденско петле”, творби 
по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 МИ 
ВмВ
ж 

60. 
Пролетен 
музикале
н 
календар 

•Има обобщена представа за пролетните фолклорни 

обичаи. 

игра„На театър” 
песни:„ Песен за пролетта”,„Ой, 
Лазаре”,„Цветни- 
ца”,„Великденче”,„Лаленце се 
люлее”,„Чук-чук, 
яйчице”,„Великденска 
песен”,„Великденско петле”, 
творби по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/31. МИ 
Вм 
ЕМ
И 
Вж 

61. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Установяване на уменията за: 
– разпознаване на изучавани творби; 
– разпознаване на музикални инструменти; 
– разпознаване на музикални игри; 
– изпълнение на ритмични движения. 

РЛ 23, творби по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 МИ 
Вм 
ЕМ
И 
Вж 

62. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Установяване на уменията за: 
– разпознаване на изучавани творби; 
– разпознаване на музикални инструменти; 
– разпознаване на музикални игри; 
– изпълнение на ритмични движения. 

творби по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



IV/32. Вж 63. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

 

•Установяване на уменията за: 
– възпроизвеждане на мелодия според 

индивидуалните възможности; 
– подражателно изпълнение с детските музикални 

инструменти. 

творби по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 Вж 64. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Установяване на уменията за: 
– възпроизвеждане на мелодия според 

индивидуалните възможности; 
– подражателно изпълнение с детските музикални 

инструменти. 

РЛ 24, творби по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/33. Вм 
ЕМ
И 
Вж 

65. Да 
марширу- 
ваме 

•Пресъздава настроението на творбите с маршови 

движения. 

маршови песни и инструментални 

пиеси 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 Вм 
ЕМ
И 
Вж 

66. Аз 
марши- 
рувам 

•Пресъздава настроението на творбите с маршови 

движения. 

маршови песни и инструментални 

пиеси 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/34. В
м 
В
ж 

67. 
Песни за 
първи 
юни 

•Развива певчески умения и артистичност при 
изпълнението си. 

•Пресъздава настроението на творбите с подходящи 
движения. 

•Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. 

песен„Първи юни”, песни по 

избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
м 
В
ж 

68. 
Децата 
празну
ват 

•Развива певчески умения и артистичност при 
изпълнението си. 

•Пресъздава настроението на творбите с подходящи 
движения. 

•Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. 

песен„Първи юни” 
песни и пиеси по избор от 
репертоара за изпъл- нение и 
възприемане 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/35. В
м 
В
ж 

69. Да 
посрещ- 
нем 
лятото с 
песни 

•Познава, възприема и възпроизвежда с интерес 
и желание творбите от репертоара за 
възприемане и изпълнение. 

песен„На море”, песни и 
пиеси по избор от 
репертоара за изпълнение и 
възприемане 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 В
м 
В
ж 

70. 

Велосипед 

•Познава, възприема и възпроизвежда с интерес 
и желание творбите от репертоара за 
възприемане и изпълнение. 

песни:„На 
море”,„Велосипед”,„Сапунени 
балон- чета”, песни и пиеси по 
избор от репертоара за 
изпълнение и възприемане 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/36. МИ 
В
м 
В
ж 

71. 
Музикалн
и гатанки 

•Разпознава и назовава произведения от 
репертоара за слушане и изпъл- нение. 

песни:„На 
море”,„Велосипед”,„Сапунени 
балон- чета”, песни и пиеси от 
репертоара за изпълнение и 
възприемане 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 МИ 
В
м 
В
ж 

72. Да 
посрещ- 
нем 
лятото с 
песни 

•Изявява предпочитание към определени музикални 

творби. 

песни:„На 
море”,„Велосипед“,„Сапунени 
балон- чета“, песни и пиеси по 
избор от репертоара за 
изпълнение и възприемане 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 

 



ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „КОНСТРУИРАНЕ И 
ТЕХНОЛОГИИ“ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА А И Б 

 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За 
учителя 

IX/1. КМ, 

Т 

1. Лодка •Изработва по указанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва елементи. 
•Оценява по зададени 2 – 3 критерия изработени 
модели и ги включва в игрови дейности. 
•Сравнява пътнически, товарни и превозни средства. 

РЛ 1, оперативен материал – 
лепило, под- ходящ 
конструктивен материал, 
камъчета, пръчици и 
мидички 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник с 
текстове, игри и песни 
за дeцата от втора 
група от детската 
градина. София: Булвест 
2000, 2009 г. (по- 
нататък в изложението 
сборник) 

IX/2. КМ, 

Т 

2. 
Играе
м 
заедно 

•Сравнява пътнически, товарни и превозни средства. 
•Разбира и следва поетапно демонстрирани 
указания при създаване на модел. 
•Оценява по зададени 2 – 3 критерия изработени 
модели и ги включва в 

игрови дейности. 

оперативен конструктивен 
материал, построяване на 
пътнически, товарни и пре- 
возни средства, гараж за 
леки автомобили, гараж за 
камиони и строителна 
техника, игра„Строим и 
играем заедно” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/3. ОМ
СС, 
Т, 
КМ, 
ГИ 

3. Знам и 
мога – 
прос 
ледяване 
на 
постиже
ни ята 

•Изработва по указанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва елементи. 
•Съединява отрязани с ножица елементи чрез 
залепване. 

• Има представа за устройства за 
информация и комуникация – телевизор, 
компютър. 
•Стреми се да пази, чисти и подрежда дрехите, 
обувките си по указание. 

•Изслушва и избира едно от няколко възможни 
решения. 

РЛ 21, РЛ 22, оперативен 
материал – лепило, 
допълнителни 
конструктивни материали, 
дрехи, играчки 

Книга за учителя 

X/4. ОМ
СС, 
ГИ 

4. Знам и 
мога – 
прос 
ледяване 
на 
постиже

•Подбира прибори за хранене. 
•Подрежда местата за занимания, игра, сън и 
хранене с помощта на възрастен. 
•Изслушва и избира едно от няколко възможни 
решения. 

•Има представа за лично участие в общите дейности 

РЛ 2, оперативен 
материал – лепило, 
салфетки и прибори за 
хранене, игра 
„Подреждаме и сервираме” 

Книга за учителя  



ни ята на групата. 
•Свързва чрез нанизване и промушване. 

X/5. КМ 5. 
Кошниц
а за 
пазар 

•Изработва по указанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва елементи. 
•Оценява по зададени 2 – 3 критерия изработени 
модели и ги включва в 

игрови дейности. 

РЛ 3, оперативен 
материал – лепило, 
играчки или изображения 
на плодове, зеленчуци, 
игра„На пазар през 
есента” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

X/6. ГИ 6. 
Плодов
е от 
хартия 

•Изслушва и избира едно от няколко възможни 
решения. 

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

РЛ 4, оперативен материал - 
лепило, дебел конец за 
окачване, кламери 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За 
учителя 

X/7. КМ, 
ОМ
СС 

7. 

Портмон

е 

•Изработва по указанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва елементи. 
•Различава хартия, текстилни и природни материали 
в различни изделия. 

•Реже с ножица хартия по очертана права линия. 

РЛ 5, оперативен материал 
– лепило, изрязани 
хартийки за попълване на 
портмонето, играчки или 
изображения на плодове и 
зеленчуци, игра„На пазар 
през есента” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XI/8. КМ, 
ОМ
СС 

8. 
Таралеж 
от листа 

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

•Изработва по указанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва елементи. 
•Свързва чрез нанизване и промушване. 

РЛ 23, оперативен 
материал – лепило, 
есенни листа, кламер, 
игра„В горската дъбрава” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

XI/9. ГИ, 
ОМ
СС 

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

•Свързва чрез нанизване и промушване. 

РЛ 24, РЛ 25, оперативен 
материал – ласти- ци, 
игра„Ние сме мечета в 
гората” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

XI/10. КМ, 

ГИ 

10. 
Нашият 
квартал 

•Разбира и следва поетапно демонстрирани 
указания при създаване на модел. 
•Има представа за лично участие в общите дейности 
на групата. 

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

РЛ 6, оперативен материал – 
лепило, допълнителни 
конструктивни елементи за 
игри„Живеем в един 
квартал”,„Грижим се за 
нашия квартал” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

XI/11. КМ, 

ГИ 

11.Наш
ият 
квартал 

•Разбира и следва поетапно демонстрирани 
указания при създаване на модел. 
•Има представа за лично участие в общите дейности 
на групата. 

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

РЛ 26, оперативен материал 
– лепило, допълнителни 
конструктивни елементи за 
игри„Живеем в един 
квартал”,„Грижим се за 
нашия квартал” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

 



XII/12. ГИ 12. 
Поддър 
жам 
дрехите 
си чисти 

•Стреми се да пази, чисти, подрежда, облича и 
съблича дрехите и обувките си по указание. 
•Подрежда местата за занимания, игра, сън и 
хранене с помощта на възрастен. 
•Изслушва и избира едно от няколко възможни 
решения. 
•Има представа за лично участие в общите дейности 
на групата. 

оперативен материал – 
четки за дрехи, четки за 
обувки и други 
почистващи средства, 
игра„Готови за дежурства“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

XII/13. ГИ, 
ОМ
СС 

13. 
Украса за 
елха 

•Изслушва и избира едно от няколко възможни 
решения. 

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

•Свързва чрез нанизване и промушване. 

РЛ 7, оперативен 
материал – лепило, 
новогодишни песни и 
кратки стихчета 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

XII/14. КМ 14. 

Гирлянди 

•Разбира и следва поетапно демонстрирани 
указания при създаване на модел. 
•Изработва подуказанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва 

елементи. 

РЛ 8, оперативен материал - 
лепило, дебел конец за 
окачване, кламери 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За 
учителя 

XII/15. ГИ 15. 
Хранилка 
на двора 

•Изслушва и избира едно от няколко възможни 
решения. 

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

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

оперативен материал – 
пластмасова купа или стара 
чиния, ябълки, трохи хляб, 
су- рови слънчогледови 
ядки, овес, фъстъци, овесена 
каша 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

I/16. ОМС

С 

16. 
Подаръ 
ци за 
имен 
ден 

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

•Реже с ножица хартия по очертана права линия 
и съединява отрязаните елементи чрез 
залепване. 

РЛ 9, оперативен 
материал – лепило, 
декоративни панделки, 
песни и кратки стихчета за 
поздравления 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 



I/17. КМ
, 
ГИ, 
Т 

17. 
Настолен 
театър 

•Разбира и следва поетапно демонстрирани 
указания при създаване на модел. 
•Изработва по указанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва елементи. 
•Има представа за лично участие в общите дейности 
на групата. 

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

РЛ 10, оперативен 
материал – лепило, 
играчките в игровия кът, 
подходящи за настолен 
театър, театрализирани 
етюди от телевизионния 
екран„Царю, честити”, 
„Царят, царицата и вещицата” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

I/18. КМ 18. Куче •Разбира и следва поетапно демонстрирани 
указания при създаване на модел. 
•Изработва по указанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва 

елементи. 

РЛ 11, оперативен материал – 
лепило, хар- тиен плик, 
театрализирани 
етюди„Кучето, най-добрият 
приятел“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

I/19. Т 19. 

Автобус 

•Сравнява пътнически, товарни и превозни средства. 
•Има представа за устройства за информация и 
комуникация – телевизор, компютър. 

РЛ 12, оперативен 
конструктивен материал 
– построяване на 
пътнически, товарни и 
превозни средства, гараж 
за леки авто- мобили, 
гараж за камиони и 
строителна техника, 
игра„Спазвам правила“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

II/20. КМ 20. 

Слънце 

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

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

РЛ 13, оперативен 
материал – лепило, дебел 
конец за окачване, 
кламери 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

II/21. КМ, 
ОМ
СС 

21. 
Животни 
във 
водата 

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

•Изработва по указанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва елементи. 
•Свързва чрез нанизване и промушване. 

РЛ 14, оперативен 
конструктивен материал 
– лепило, конструктивни 
материали, игра 
„Животът на морското дъно“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

II/22. КМ, 
ОМ
СС 

22. 
Мартени 
ци гъбки 

•Свързва чрез нанизване и промушване. 
•Разбира и следва поетапно демонстрирани 
указания при създаване на модел. 
•Изработва по указанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва 

елементи. 

РЛ 15, оперативен материал 
– лепило, бели и червени 
конци, песни и стихчета за 
Баба Марта 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

 

 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За 
учителя 

II/23. КМ, 
ОМ
СС 

23. 
Подарък 
за мама 

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

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

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

РЛ 16, оперативен 
материал – лепило, 
декоративна панделка, 
стихчета и песни за мама 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

III/24. ОМ
СС, 
ГИ 

24. 
Пролетна 
украса 

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

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

•Съединява отрязани с ножица елементи чрез 
залепване. 

•Свързва чрез нанизване и промушване. 

РЛ 17, оперативен материал 
– лепило, дебел конец за 
нанизване, кламери, песни и 
стихчета за пролетта 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

III/25. ОМ
СС, 
КМ 

25. 
Очаква 
ни гости 

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

•Съединява отрязани с ножица елементи чрез 
залепване. 

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

РЛ 18, оперативен материал 
– лепило, подходящи перца 
от птици, стихчета за 
прелетните птици, игра„Ние 
вече сме тук“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

III/26. Т 26. На 
улица
та 

•Сравнява пътнически, товарни и превозни средства. 
•Има представа за устройства за информация и 
комуникация – аудиоустрой- ства, компютър. 

оперативен конструктивен 
материал – пос- трояване на 
пътнически, товарни и 
превозни средства, гараж за 
леки автомобили, гараж за 
камиони и строителна 
техника, налични материали 
по БДП, игра„Спазвам 
правила” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

III/27. Т 27. 
Превоз 
ни 
средства 

•Сравнява пътнически, товарни и превозни средства. 
•Има представа за устройства за информация и 
комуникация – аудиоустрой- ства, компютър. 

оперативен конструктивен 
материал – пос- трояване на 
пътнически, товарни и 
превозни средства, гараж за 
леки автомобили, гараж за 
камиони и строителна 
техника, налични материали 
по БДП, игра„Спазвам 
правила“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

 



III/28. ОМ
СС, 
ГИ 

28. 
Пчелич 
ки 

•Реже с ножица хартия по очертана права линия. 
•Съединява отрязани с ножица елементи чрез 
залепване. 

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

РЛ 19, оперативен 
конструктивен материал 
– лепило, елементи за 
построяване на кошери, 
песни и стихчета, игра„Ние 
сме неуморни труженици“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 

IV/29. ГИ 29. 
Украся 
ване на 
яйца 

•Стреми се да пази, чисти, подрежда, облича и 
съблича дрехите и обувките си по указание. 
•Изслушва и избира едно от няколко възможни 
решения. 

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

оперативен материал – 
варени яйца, лепило, листа от 
дървета, храсти и цветя за 
украса на яйцата, поставки за 
съхраняване на готовите яйца, 
песни и стихчета за Великден 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, сборник 



Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За 
учителя 

IV/30. ГИ 30. 
Пролетно 
почиства
не 

•Подрежда местата за занимания, игра, сън и 
хранене с помощта на възрастен. 
•Подбира прибори за хранене. 
•Стреми се да пази, чисти, подрежда, облича и 
съблича дрехите и обувките си по указание. 
•Изслушва и избира едно от няколко възможни 
решения. 

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

оперативен материал – 
различни видове дрехи, 
може и изображения, 
салфетки, прибори за 
хранене, кърпи за 
почистване на игровия кът, 
игри„Готов за дежурство по 
хранене”,„Готов за дежурство 
по игров кът”, 
„Готов за дежурство в 
гардеробната”,„Готов за 
дежурство по занимания” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/31. ОМ
СС, 
Т, 
КМ, 
ГИ 

31. Знам 
и мога – 
прос 
ледяване 
на 
постиже
ни ята 

•Изработва по указанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва елементи. 
•Съединява отрязани с ножица елементи чрез 
залепване. 

•Има представа за устройства за информация и 
комуникация – телевизор, аудиоустройства. 
•Стреми се да пази, чисти и подрежда дрехите, 
обувките си по указание. 

•Изслушва и избира едно от няколко възможни 
решения. 

РЛ 27, РЛ 28, оперативен 
материал – лепило, 
допълнителни 
конструктивни материали, 
дрехи, играчки 

Книга за учителя 

IV/32. ОМ
СС, 
ГИ, 
КМ 

32. Знам 
и мога – 
прос 
ледяване 
на 
постиже
ни ята 

•Изслушва и избира едно от няколко възможни 
решения. 

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

•Свързва чрез нанизване и промушване. 
•Оценява по зададени 2 – 3 критерия изработени 
модели и ги включва в игрови дейности. 

РЛ 20, оперативен 
материал – лепило, 
разноцветни хартии, 
ваза/саксия за украса, 
игра„В занималнята е 
подредено и красиво“ 

Книга за учителя 

V/33. КМ, 
ОМ
СС 

33. 
Хвър 
чило 

•Изработва по указанията на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва елементи. 
•Свързва чрез нанизване и промушване. 
•Реже с ножица хартия по очертана права линия. 

оперативен материал – 
лепило, дебел конец 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/34. ГИ 34. 
Грижи за 
цветята 

•Подрежда местата за занимания, игра, сън и 
хранене с помощта на възрастен. 
•Изслушва и избира едно от няколко възможни 
решения. 

оперативен материал – 
цветята в групата и/или на 
двора, инструменти за 
обгрижва- не на цветята 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



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

V/35.  35. 
Сладо 
лед 

•Изработва по указания на учителя модел, като 
изрязва, сгъва и залепва елементи. 
•Оценява по зададени 2 – 3 критерия изработени 
модели и ги включва в 

игрови дейности. 

оперативен материал – 
лепило, допъл- нителни 
хартиени отпадъци, 
игра„На празника“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/36. ГИ 36. 
Събирам 
билки 

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

•Изслушва и избира едно от няколко възможни 
решения. 

оперативен материал – 
билки, игра„Раз- познавам 
билките и ги съхранявам“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 

 



 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКА 
КУЛТУРА“ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА А И Б 

 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За детето За учителя 

IX/1. ЕП
ДД 
ИД
Д 
ФД 

1. Отново заедно •Извършва двигателна дейност по свой избор. 
•Инициира провеждането на подвижни игри. 

ходене, бягане, 
катерене 
подвижни игри 
(ПИ) 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
ИД
Д 
ФД 

2. Лятото си 

отива 

•Може да се придвижва ходене и бягане със смяна на 
посоката. 

•Катери се по катерушка, като стъпва на всеки напречник с 
два крака. 

ходене, бягане, 

катерене 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

3. Игри на 

открито 

•Изпълнява общорозвиващи упражнения (ОРУ). 
•Придвижва се разпръснато с ходене и бягане със 
смяна на посоката и темпото на придвижване. 

ходене, бягане 
ПИ„Ти 
гониш”,„Замръзванка“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

IX/2. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

4. В детската 

градина! 

•Придвижва се с ходене и бягане със смяна на посоката при 
сигнал. 

•Може да се строява в колона и редица. 
•Демонстрира умения за хвърляне на малка плътна топка 
(торбичка) с една ръка над рамо. 

ходене, строяване 
ПИ„Строй се 
бързо”,„Кой ще хвърли 
най-далече?“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

5. Играя в 
детската 
градина! 

•Демонстрира умения за ходене и придвижване в група. 
•Строява се в колона, редица и в кръг. 
•Участва с желание в подвижни игри. 

ходене, придвижване 
в колона, редица 
ПИ„Смяна на 
местата“,„Гърнета“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 



 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

6. Подвижни 

игри 

•Участва в организирана двигателна дейност. 
•Изпълнява ЕПДД. 
•Проявява емоционална удовлетвореност от игрова 
двигателна дейност. 

•Подава и лови гумена топка. 

придвижване с ходене, 
строяване ПИ„На теб, на 
мен“,„Топката пътува“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

X/3. ЕПДД 7. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Придвижва се чрез лазене от коленна опора до 
определена цел. 

•Придвижва се чрез подскоци на два крака. 

задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 ФД 8. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Умее да координира движенията си с тези на останалите 

деца и следва инструкции. 

задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 ФД 9. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Бяга 40 м за време. задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

X/4. ФД 10. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Хвърля малка плътна топка с тегло 80 гр. с лява и дясна 

ръка над рамо. 

задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 ФД 11. Знам и 
мога – 
проследява
не на 

•Скача на дължина от място с два крака. задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 



постижения
та 

ръководств
о 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 

12. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Разпознава естествено-приложни движения. задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

X/5. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

13. Пожарникари •Демонстрира умения за придвижване с ходене и бягане 
към определена цел. 

•Придвижва се в коридор, пренася предмет. 
•Катери се по гимнастическа стена. 

ходене, бягане, 
строяване в колона 
ПИ„Пожарникари“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

14. Скок , 

подскок 

•Придвижва се с ходене и бягане със смяна на посоката при 
сигнал. 

•Изпълнява подскоци с два крака на място и придвижване с 
подскоци. 

•Демонстрира умения за строяване в колона и спазване на 
правила. 

ходене, строяване в 
колона 
ПИ„Дама“,„Скачане в 
чували“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

15. Подвижни 

игри 

•Може да бяга в различни посоки. 
•Изпълнява скок на дължина от място. 
•Проявява емоционална удовлетвореност от игрова 
двигателна дейност. 

•Хвърля малка плътна топка с една ръка над рамо. 

ходене, бягане, 
строяване и 
престрояване 
ПИ„Надскачане“,„Кой ще 
хвърли 
най-далече?“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

X/6. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

16. Плодове, 
зелен чуци 

•Придвижва се с ходене и бягане. 
•Придвижва се разпръснато и към определена цел. 

ходене, бягане 
ПИ„Плод или зеленчук“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

17. В гората •Придвижва се в колона с ходене и бягане. 
•Прекрачва малки препятствия. 
•Провира се през обръч. 

ОРУ, ходене, строяване, 
прекрачва- не, 
провиране 

Методич
еско 
ръковод
ство 



 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

18 .Подвижни 

игри 

•Използва естествено-приложни движения за 
комплексно развитие на двигателните качества. 
•Спазва правила, проявява емоционална удовлетвореност 
от участието в подвижни 

игри. 

ходене, бягане, 

строяване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

X/7. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

19. Кой съм аз? •Придвижва се с бягане към определена цел. 
•Провира се под гимнастическа пейка. 
•Проявява желание за участие в организирана двигателна 
дейност. 

•Участва в игри с пренасяне. 

ходене, бягане, 
строяване, 
провиране 
ПИ„Кой съм аз?“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

20. С топката •Изпълнява ОРУ с общо въздействие. 
•Изпълнява подаване на гумена топка с търкаляне 
по двойки и на зигзаг към определена цел. 

ходене, бягане, 
търкаляне на топка, 
зигзаг, ОРУ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

21. Като 

зайчетата 

•Придвижва се с ходене и бягане със смяна на посоката 
след сигнал. 

•Строява се в кръг и се престроява в колона, • Формира 
умения за скок в дълбочина – от ниско на високо и 
демонстрира умения за скачане от високо на ниско. 

ходене, бягане, скок от 
ниско на високо, скок от 
високо на ниско, ОРУ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XI/8. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

22. Плодове и 

цветове 

•Придвижва се с ходене и бягане. 
•Придвижва се с подскоци на два крака. 
•Изпълнява комбинации от двигателни действия в 
подвижните игри, проявява съобразителност и 
бързина. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване ПИ„Плод 
или цвят“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

23. Хлябът е 

важен! 

•Изпълнява ОРУ. 
•Строява се в колони и редици, придвижва се с бягане до 
определена цел. 

•Включва се в игри с пренасяне. 

ходене, бягане, 
строяване подвижни 
състезателни игри с 
пренасяне 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 



 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

24. Подвижни 

игри 

•Изпълнява ОРУ с общо въздействие. 
•Включва се с желание в игри, проявява емоционално 
отношение. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване ПИ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XI/9. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

25. Следвай 

знаците 

•Може да ходи и бяга с различно темпо. 
•Придвижва организирано с водач. 
•Придобива представа за пътна маркировка. 

ходене, бягане, сигнал, 
строяване, маркировка 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

26. Като 
някои жи 
вотни 

•Демонстрира ловкост и гъвкавост при изпълняване на 
физически упражнения. 

•Придвижва се с подражателни движения. 
•Следва инструкции. 

ходене, бягане , ОРУ, 
подскок, изтег- ляне по 
гимнастическа пейка от 
лег 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

27. Игри на 

открито 

•Изпълнява двигателна дейност по свой избор с 
оздравителна насоченост. 

•Придвижва се в група. 
•Назовава подходящо облекло за спорт на открито. 

ходене, бягане Методич
еско 
ръковод
ство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

ХI/10. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

28. Станционна 
комби нация 

•Придвижва се с равновесно ходене върху гимнастическа 
пейка. 

•Хвърля малка плътна топка в цел с една ръка над рамо. 
•Изпълнява провиране под и прекатерване на 
гимнастическа пейка. 

ОРУ, строяване, 
престрояване, 
равновесно ходене, 
хвърляне, 
провиране, 
прекатерване 

Методич
еско 
ръковод
ство 



 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

29. През зимата •Изпълнява ОРУ. 
•Придвижва се с ходене и бягане. 
•Строява се и се престроява от кръг в колона и обратно 
след инструкции. 

ходене, бягане, 
строяване, пре- 
строяване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

30. Като 

зайчетата 

•Умее да ходи и бяга в кръг. 
•Изпълнява подскоци с два крака. 
•Бяга продължително време с промяна на интензивността. 

бягане, ходене, 
строяване, подскок, 
ПИ„Скачане с 
чували“,„Опашки“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XI/11. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

31. Спазвам 

правила 

• Придвижва се с ходене и бягане със смяна на 
посоката на обозначени със знаци места, в коридор и при 
сигнал. 
•Придобива представи за безопасно придвижване. 
•Разпознава знак„стоп“. 

строяване, ходене, 

бягане, ОРУ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

32. Игри на 

открито 

•Изпълнява двигателна дейност с оздравителна насоченост. 
•Изпълнява комбинации от ЕПД. 

ходене, бягане Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

33. Ден и нощ •Търкаля гумена топка в коридор. 
•Участва в двигателни задачи за ловкост, съобразителност 
и концентрация на внима- нието. 
•Изпълнява комбинации от ЕПД. 

ОРУ, строяване, 
ходене, бягане 
ПИ„Ден и нощ“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XII/12. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

34. За да сме 

здрави 

•Придобива представи за значението на спорта за 
здравето. 

•Изпълнява общоразвиващи упражнения с тояжки. 
•Изпълнява придвижване на зиг-заг. 

ОРУ, бягане, ходене, зиг-

заг, тояжки 

Методич
еско 
ръковод
ство 



 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

35. Да 
прескоча 
поточето 

•Изпълнява комплекс от ОРУ, придвижва се с ходене и 
бягане с промяна на темпото и посоката. 
•Изпълнява равновесно ходене по гимнастическа пейка. 
•Затвърдява подскок с два крака на място и скок на 
дължина от място. 

строяване, ходене, 
бягане, подскок, 
прескок 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

36. Игри на 

открито 

•Придобива представаа за значението на игрите на открито 
за здравето. 

•Назовава облекло, необходимо за зимни игри на открито. 
•Извършва двигателна дейност по свой избор. 

ходене, бягане, скачане, 
екипировка, здраве 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

XII/13. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

37. Пощальони •Придвижва се с ходене и бягане в права посока и на 
зигзаг. 

•Прескача ниско препятствие. 
•Спазва правила, участва с желание в спортни игри. 

строяване, ОРУ, 
ходене, бягане, 
състезателни игри, 
правила 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

38. Зимни игри •Затвърдява представите за облекло, необходимо за зимни 
игри. 

•Придвижва се при затруднени условия. 
•Участва в дейности със закаляващо въздействие. 

ходене, закаляващи 

процедури 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

39. Подвижни 

игри 

•Строява се в колона и редица. 
•Проявява емоционално удовлетвореност от извършването 
на двигателна дейност. 

строяване, 
престрояване, ходене, 
бягане 

Методич
еско 
ръковод
ство 

XII/14. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

40. Да танцуваме •Изпълнява комбинация от ЕПД с музикален съпровод. 
•Формира метроритмичен усет. 

ОРУ, ходене, 
бягане, скачане 
ПИ„Папагал” 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

41. Лети, лети •Разнообразява и работи за усъвършенстването на ЕПД в 
игрови условия. 

•Подава с две ръце отдолу и лови гумена топка. 

ходене, бягане, 
подскок, правила 
ПИ„Замръзванка“,„Лет
и, лети“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 



 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

42. Игри в снега •Ходи при затруднени условия. 
•Инициира двигателна дейност. 
•Придобива представи за условията, които са 
необходими за практикуване на зимни спортове. 

ходене, скачане, бягане Методич
еско 
ръковод
ство 

XII/15. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

43. Да 
помогнем на 
мама 

•Изпълнява ОРУ, като координира движенията си с тези на 
останалите деца. 

•Демонстрира умения за работа в екип и точност при 
изпълнение на упражненията. 

ходене, бягане, 
строяване, състеза- 
телни игри 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

44. Мечета •Изпълнява комплекс от ОРУ с натоварване на различни 
мускулни групи. 

•Проявява желание за участие в игри с лазене и провиране 
през обръч. 

•Прекатерва гимнастическа пейка. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване, 
престрояване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

45. Право в целта •Придвижва се в права посока и на зиг-заг. 
•Хвърля малка плътна топка в далечина и във вертикална 
цел с една ръка над рамо. 

•Проявява емоционална удовлетвореност от участието 
в организирана двигателна дейност. 

ходене, бягане, 
строяване, търкаля- не, 
хвърляне, зигзаг 

Методич
еско 
ръковод
ство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

I/16. ЕПД
Д 
СПД
Д- 
ФД 
ИД
Д 

46. Обичам да 
спор тувам 

•Изпълнява различни видове бягане, ходене и 
строяване в условията на подвижни игри. 
•Изпълнява комплекс от ОРУ с топка. 

ОРУ, бягане, 
ходене, скачане, 
упражнения с уред, 
ПИ„Топката пътува“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 



 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

47. Във водата •Разпознава и назовава водни спортове и необходимите 
аксесоари за тях. 

•Изпълнява скок в дълбочина (от високо на ниско). 
•Развива съобразителност и ловкост в подвижни игри. 

ПИ„Едно, две, три – 
морето спи“, скок в 
дълбочина 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

48. Подвижни 

игри 

•Изпълнява комбинация от ЕПД в условията на подвижни 
игри. 

•Изпълнява ОРУ с общо въздействие. 
•Координира движенията си с тези на останалите 
участници при изпълнение на двигателна дейност. 

ходене, ОРУ, 
строяване, гимнасти- 
ческа стена 

Методич
еско 
ръковод
ство 

I/17. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

49. Нека да 

танцуваме 

•Строява се и се престроява от кръг в редица и обратно. 
•Изпълнява комбинация от движения с музикален 
съпровод. 

ходене, бягане, 
строяване, пре- 
строяване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

50. Игри със 
съпротив ление 

•Изпълнява ОРУ с общо въздействие. 
•Разбира двигателни задачи, спазва правила. 
•Играе, като се грижи за собствената си безопасност и за 
тази на другите. 

ходене, бягане 
ПИ със съпротивление 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

51. Снежни игри •Стреля в далечина със снежна топка. 
•Включва се в дейности при зимни условия. 
•Участва в закалителни процедури. 
•Разпознава и назовава зимни спортове. 

хвърляне, игри в снега, 

ходене 

Методич
еско 
ръковод
ство 

I/18. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

52. Зима е – да 
играем на 
открито 

•Извършва двигателна дейност със закаляващо 
въздействие. 

•Търкаля снежни топки с различна големина. 
•Знае и прилага правила за безопасност при игри в снега. 

ходене, бягане, 

търкаляне 

Методич
еско 
ръковод
ство 



 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

53. В 

библиотеката 

•Проявява бързина и точност в условията на подвижни 
игри. 

•Прескача ниски препятствия с два крака. 
•Участва в състезателни игри с пренасяне. 
•Стреми се към постижения. 

ходене, бягане, игри с 

пренасяне 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

54. С моя 
приятел – 
кучето 

•Придвижва се с ходене и бягане със смяна на посоката. 
•Хвърля малка плътна топка в далечина. 
•Лази от колянна опора до определена цел. 

ходене, бягане, хвърляне, 

лазене 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

I/19. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

55. Играя с 

приятели 

•Подава гумена топка по двойки с тупкане между децата. 
•Търкаля топка в тунел. 
•Подава топка с две ръце над глава. 

подаване с тупкане, 
ходене, бягане, 
строяване 
ПИ„Топката пътува“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

56. Подвижни 

игри 

•Работи за развиване на двигателните качества. 
•Спазва основни изисквания и правила. 
•Подава медицинска топка (1кг) с две ръце. 

ходене, бягане 
ПИ„Замръзванка“,„Бездо
мник“, 
„Топката пътува“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

57. Като 
някои жи 
вотни 

•Изпълнява комбинации от ЕПД. 
•Развива двигателните качества и физическата 
дееспособност. 

ОРУ, ходене, 
бягане, скачане, 
катерене 

Методич
еско 
ръковод
ство 

II/20. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

58. На кого 
да се 
обадя? 

•Катери се по гимнастическа стена, като стъпва с един крак 
на всеки напречник. 

•Използва ЕПД в условията на подвижни игри. 

ОРУ, катерене, 
ходене, бягане, 
строяване, 
състезателни игри 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

59. Игри на 

открито 

•Придобива представа за опасности през зимата. 
•Придвижва се при затруднени условия. 
•Изпълнява двигателна дейност по свой избор. 
•Затвърдява представите за зимна екипировка. 

ходене, бягане, опасност Методич
еско 
ръковод
ство 

 



 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

60. Игри с топка •Повишава физическата си дееспособност. 
•Търкаля и пренася топка в условията на подвижни игри. 
•Прескача с два крака ниски препятствия. 

ОРУ, строяване, 
престрояване, ходене, 
бягане, търкаляне на 
топка, пренасяне на 
топка 

Методич
еско 
ръковод
ство 

II/21. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

61. Трябва да 
побър зам 

•Бяга в коридор до определена цел за време. 
•Развива двигателните качества. 
•Придвижва се с ходене назад. 
•Повишава физическата дееспособност. 

строяване, бягане, 
пренасяне 
ПИ„Първа помощ“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

62. Наводнение •Изпълнява комбинация от ЕПД. 
•Катери се, като стъпва с един крак на всеки напречник. 
•Бяга в права посока да определена цел за време. 

ОРУ, ходене, 
бягане, катерене 
ПИ„Пътуващият 
сал“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

63. Намери си 

място 

•Придвижва се с ходене и с подскоци. 
•Развива метроритмичен усет. 
•Проявява емоционална удовлетвореност от участието в 
двигателни задачи. 

ОРУ, ходене, бягане, 

подскок 

Методич
еско 
ръковод
ство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

II/22. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

64. Бели и 
червени като 
мартеничките 

•Изпълнява ОРУ с комплексно въздействие. 
•Изпълнява ЕПД в условията на подвижни игри. 
•Придвижва се с подскоци до определена цел. 

ОРУ, ходене, бягане, 

подскок 

Методич
еско 
ръковод
ство 



 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

65. Подвижни 

игри 

•Изпълнява ЕПД в условията на подвижни игри. 
•Хвърля гумена топка с две ръце. 
•Координира действията си с действията на останалите 
при извършване на двигателна дейност. 

ОРУ, строяване, 
ходене, бягане 
ПИ„Внимавай, 
ястребът идва!“, 
„Ловци и патици“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

66. Игри на 

открито 

•Изпълнява двигателна дейност по свой избор. 
•Назовава различни спортове и условията, които са 
необходими за практикуването им. 

•Участва в двигателна дейност с оздравителна насоченост. 

ходене, скачане, бягане Методич
еско 
ръковод
ство 

II/23. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

67. В магазина •Иползва ЕПД в състезателни игри. 
•Стреми се към постижения и себедоказване. 

ходене, бягане, 
строяване, скачане, 
прескок 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

68. Пролетни 

цветя 

•Разнообразява комбинациите от ЕПД в условията на 
подвижни игри. 

•Демонстрира емоционална удовлетвореност от участитето 
в подвижни игри. 

ходене, бягане, 
строяване, ПИ„Търси 
водача си“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

69. Игри на 

открито 

•Извършва двигателна дейност по свой избор. 
•Придвижва се организирано с водач. 
•Демонстрира емоционална удовлетвореност от участието в 
двигателна дейност. 

ходене, бягане, 

подскачане 

Методич
еско 
ръковод
ство 

III/24. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

70. Лъвски скок •Изпълнява ОРУ с общо въздействие, като 
координира движенията си с тези на останалите 
участници. 
•Изпълнява скок на дължина от място. 
•Подава медицинска топка с две ръце над глава. 

ОРУ, ходене, бягане, 
медицинска топка, 
скок на дължина 

Методич
еско 
ръковод
ство 



 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

71. Като птиците •Изпълнява разучени комбинации от ЕПД. 
•Бяга до определена цел след сигнал. 
•Спазва правила. 

ОРУ, ходене, 
бягане 
ПИ„Търси 
водача си“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

72. 
Разходка 
на открито 

•Придвижва се в група с водач. 
•Прекатерва ниски препятствия. 
•Проявява емоционална удовлетвореност от участието в 
двигателна дейност. 

ходене, бягане, 
прекатерване, 
прекрачване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

III/25. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

73. Спорт за 

здраве 

•Изпълнява комплекс от ОРУ. 
•Придобива представа за стадион и спортовете, които се 
упражняват там. 

•Развива бързина. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване, лека атлетика 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

74. Подвижни 
игри със 
съпротивление 

•Изпълнява ОРУ. 
•Проявява съобразителност, ловкост при участието в 
подвижни игри. 

•Проявява емоционална удовлетвореност от участието в 
двигателна дейност. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване 
ПИ„Квачка и 
пиленца“,„Избутай от 
обръча“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

75. Игри на 

открито! 

•Изпълнява ОРУ. 
•Изпълнява двигателна дейност по свой избор. 
•Инициира провеждането на подвижни игри. 

ОРУ, ходене, бягане, 
катерене, 
прекатерване 

Методич
еско 
ръковод
ство 

III/26. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

76. На улицата •Изпълнява ОРУ с общо въздействие. 
•Придвижва се с ходене и бягане със смяна на посоката и 
темпото. 

•Придвижва се с триколка и тротинетка, като спазва пътна 
маркировка. 

ОРУ, ходене, бягане, 
придвижване с 
триколка, тротинетка, 
завой 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 

77. Катерене, 
лазене и 
провиране 

•Изпълнява ОРУ. 
•Строяване се и се престроява. 
•Катери се по гимнастическа стена. 
•Провира се под гимнастическа пейка. 
•Повишава физическата дееспособност. 

ОРУ, ходене, 
строяване, състеза- 
телни игри с бягане 
провиране, катерене 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 



ИД
Д 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

78. Тенис на маса •Разпознава спорта тенис на маса и необходимите уреди 
и съоръжения за провежда- нето му. 
•Търкаля топче за тенис в коридор с ракета. 
•Проявя емоционална удовлетвореност от участието в 
двигателна дейност. 

ОРУ, ходене, бягане, 
ракета, топче за тенис 
ПИ„Без да падне“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

III/27. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

79. Пролетни 

цветя 

•Изпълнява комплекс от ОРУ с цветя. 
•Участва в състезателни игри с прескачане на ниски 
препятствия с два крака и хвърля- не на малка плътна 
топка в цел. 
•Развива двигателните качества. 
•Проявява съобразителност и точност в състезателни игри. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване, хвърляне, 
състезателни игри 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

80. Кой къде се 

движи 

•Изпълнява ОРУ с комплексно въздействие. 
•Придвижва се с бягане за постижение, като се ориентира 
пътна маркировка. 

•Спазва правила. 

ОРУ, ходене, бягане, 

ориентиране 

Методич
еско 
ръковод
ство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

81. Мога и това •Изпълнява ОРУ. 
•Изпълнява двигателни задачи, като координира 
движението на горни и долни крайници. 
•Следва инструкции. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване, ляво-
дясно, напред-назад 

Методич
еско 
ръковод
ство 



III/28. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

82. Какво 

намерих 

•Работи за повишаване на физическата дееспособност. 
•Развива бързина в подвижни игри. 
•Проявява емоционална удовлетвореност от участието в 
игрова дейност. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване, 
престрояване, 
състезателни игри 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
ИД
Д 
ФД 

83. Бързи сме •Придвижва се с ходене и бягане с промяна на посоката и 
темпото. 

•Бяга разпръснато с промяна на посоката. 
•Хвърля гумена топка с две ръце над въже. 

ОРУ 
ПИ“Замръзванка“,„П
рехвърли топката“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

84. 
Разходка 
на открито 

•Изброява екипировка, необходима за излет в планината. 
•Придобива представа за безопасно придвижване и 
опасности в планината. 

•Придвижва се организирано с водач. 

ходене, прекрачване Методич
еско 
ръковод
ство 

IV/29. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

85. Великденски 

игри 

•Придвижва се разпръснато с ходене и бягане. 
•Придвижва се в права посока и на зигзаг до определена 
цел. 

•Проявява емоционална удовлетвореност от участието в 
двигателна дейност. 

ОРУ, ходене, бягане, 
зигзаг 
ПИ„ Открий 
великденските яйца“, 
„Пренеси яйцето“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

86. Като 
някои жи 
вотни 

•Изпълнява ОРУ с комплексно въздействие. 
•Демонстрира умения за катерене, лазене (от коленна 
опора) и провиране. 

•Спазва правила за безопасност. 

ОРУ, катерене, лазене, 
провиране, 
състезателни игри 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

87. Подвижни 

игри 

•Изпълнява ОРУ. 
•Затвърдява ЕПД с комбинация от придвижване с подскоци, 
бягане, провиране. 

•Развива двигателните качества в условия на подвижни 
игри. 

ОРУ, ходене, бягане, 
провиране 
ПИ„Скачане с 
чували“ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

IV/30. ЕП
ДД 
СП
ДД 

88. 

Велосипедисти 

•Придвижва се с триколка в коридор до определена цел. 
•Придвижва се с триколка на зигзаг. 
•Спазва правила за безопасност при движение по 
пътищата. 

правила за 
безопасност, пътна 
маркиравка, 

Методич
еско 
ръковод



ФД 
ИД
Д 

•Следва пътна маркировка. придвижване в 
коридор, завой 

ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

89. Подвижни 

игри 

•Повишава физическата дееспособност. 
•Развива двигателните качества. 
•Разбира и спазва правила. 

ОРУ, подвижни игри Методич
еско 
ръковод
ство 

 

 



 
Mесе

ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

90. 
Разходка 
на открито 

•Придвижва се организирано с водач. 
•Изброява необходимата екипировка за разходки (походи) 
в планината. 

•Разпознава табели от планинската маркировка. 

ходене, 
обозначителни 
табели, екипировка 

Методич
еско 
ръковод
ство 

IV/31. ЕПДД 91. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Прескача ниски препятствия с два крака. 
•Търкаля топка в права посока и на зигзаг. 
•Строява се в редица и колона. 

задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 ФД 92. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Бяга 40 м за време. задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 ФД 93. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Скача на дължина от място с два крака. задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

IV/32. ФД 94. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Хвърля малка плътна топка с тегло 80 гр. с лява и дясна 

ръка над рамо. 

задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

 ФД 
СП
ДД 

95. Знам и 
мога – 
проследява

•Разпознава пособия за спорт. задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес

 



не на 
постижения
та 

ко 
ръководств
о 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ИД
Д 

96. Знам и 
мога – 
проследява
не на 
постижения
та 

•Различава спортни дейности, провеждани при зимни 

условия. 

задачи за проследяване 
на постиже- нията 

Книга за 
учителя 
Методичес
ко 
ръководств
о 

V/33. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

97. Подвижни 

игри 

•Изпълнява ОРУ. 
•Извършва двигателна дейност по избор, с частична 
организация от учителя, спазва правила за безопасност. 
•Взаимодейства с връстниците си безопасно. 

ходене, бягане, 
строяване, прена- 
сяне, ОРУ 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

98. Да 
нахраним 
животните 

•Изпълнява комбинации от ЕПД. 
•Стреми се към постижение. 
•Взаимодейства с връстници. 

ходене, бягане, 
скачане, катерене, 
пренасяне 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

99. Бързи, 
смели, 
сръчни 

•Участва в игри за развиване на двигателните качества. 
•Строява се и се престроява. 
•Спазва правила, стреми се към постижение. 

ОРУ, състезателни игри 
с пренасяне, 
прескачане, бягане, 
провиране 

Методич
еско 
ръковод
ство 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресур
си 

За 
детето 

За учителя 

V/34. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 

100. Боряно, 

борянке 

•Разпознава българска фолклорна музика. 
•Изпълнява две последователни стъпки. 
•Изпълнява люш с ляв и десен крак. 

ОРУ, ходене, люш, дясно-

ляво 

Методич
еско 
ръковод
ство 



ИД
Д 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

101. С топката •Участва в организирана двигателна дейност за 
повишаване на физическата дееспо- собност. 
•Прехвърля топка с две ръце над въже. 
•Изпълнява удар с удобен крак към футболна врата. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване 
ПИ„Прехвърли 
топката“, футбол 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

102. 
Станционна 
комбинаци
я 

•Разбира и следва инструкции. 
•Изпълнява катерене по гимнастическа стена. 
•Придвижва се с равновесно ходене по гимнастическа 
пейка. 

•Прескача ниски препятствия с два крака. 

ОРУ, ходене, бягане, 
катерене, 
равновесно ходене, 
прескок 

Методич
еско 
ръковод
ство 

V/35. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

103. За билки •Придвижва се с в група с водач. 
•Придобива представа за подходяща екипировка за 
планина. 

•Спазва правила за безопасност. 

ходене, бягане, 
екипировка, лекови- ти 
растения 

Методич
еко 
ръкомод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

104. Подвижни 

игри 

•Изпълнява ОРУ с общо въздействие. 
•Инициира провеждането на подвижни игри. 
•Демонстрира емоционална удовлетвореност от участието в 
двигателна дейност. 

ОРУ, ходене, бягане, 

правила 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

105. Бързоходци •Изпълнява ОРУ. 
•Придвижва се с ходене в права посока до определена цел. 
•Придвижва се назад в права посока. 

ходене, бягане, подскок, 
ляво-дясно, напред-
назад 

Методич
еско 
ръковод
ство 

V/36. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 

106. Децата 

празнуват 

•Усъвършенства ЕПД в условията на състезателни игри. 
•Строява се и се престроява. 
•Показва бързина, ловкост и гъвкавост. 
•Стреми се към постижение. 

състезателни и подвижни 

игри 

Методич
еско 
ръковод
ство 



ИД
Д 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

107. С топката •Води топка чрез търкаляне в права посока. 
•Води топка с тояжка. 
•Води топка с крак в права посока. 

ОРУ, ходене, бягане, 

водене на топка 

Методич
еско 
ръковод
ство 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

108. Здравей, 

лято! 

•Извършва двигателна дейност по свой избор. 
•Инициира провеждането на подвижни игри. 

ходене, бягане, 

строяване, 

Методич
еско 
ръковод
ство 
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Разпределение по образователното съдържание по направление„Български език и 
литература“ за трета ДГ а и трета ДГб 

 

Mесец/ 
седмица Ядро Тема № 

Очаква
ни 

резулта
ти  

Ресурси 

За детето За 

учите
ля 

IX/1. СР 

ЗК 

1. Аз съм 
от… 

• Назовава държавата, града и улицата, на която 
живее. 
• Разбира и взема участие в разговори, 
свързани с познатата тема и нагледните 
опори. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна книжка 
„Моята приказна пътечка 
към българския език и 
литература“, с. 3; цветни 
моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

СР 2. През 
веселото лято 

• Взема активно участие в диалогична 
комуникация по познатата тема и нагледните 
опори. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика 

познавателна книжка 
„Моята приказна пътечка 
към българския език и 
литература“, с. 4; цветни 
моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

IX/2. СР 

ЗК 

3. Кога какво 
казваме 

• Участва в диалог, като използва адекватни 
речеви модели. 
• Проявява култура на речево общуване. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна книжка, с. 
5; текстове и 
илюстративен материал 
за диалогично общуване 
и за нормите при 
извършването му и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

4. Есен/Румяна 
Златилова 

• Възприема стихотворението„Есен“ от Румяна 
Златилова. 
• Разпознава епизод от стихотворението. 
• Изразява отношението си към постъпките на 
герой от стихотворението – детето. 
• Изпълнява изразително стихотворението„Есен“. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна книжка, с. 
6; цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

X/3. СР 5. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Назовава роднинските връзки в своето семейство 
и мястото, където живее. 
• Назовава имената на възрастни в детската 
градина, която посещава (град, село). 
• Разбира инструкции и обяснява своите действия. 
• Участва в диалог по познати теми. 

познавателна книжка, с. 
7; цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
Сборник 

 



СР 

Р 

ЗК 

ГПР 

6. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Описва подробно дадена играчка. 
• Назовава правилно външни характеристики 
(цвят, големина, форма). 
• Говори правилно, ясно и отчетливо. 
• Говори за лични събития в настоящето, 
миналото и бъдещето, като използва 
правилни глаголни форми. 

познавателна книжка, с. 
8; цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
Сборник 



 
Mесец/ 

седмица Ядро Тема № 
Очакван

и 
резултат

и  

Ресурси 

За детето За 

учите
ля 

X/4. ВЛП 

 

ПЛП 

7. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Възприема стихотворения, приказки и разкази. 
• Определя ролята на героите от познатите 
литературни произведения. 
• Преразказва по дадени опори кратка приказка. 
• Избира и играе роли на герои от познати 
литературни произведения. 

познавателна книжка, с. 
9; цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
Сборник 

ВЛП 8. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Изразява отношението си към постъпките на даден 
герой. 
• Избира и играе роли на герои от познати 
литературни произведения. 

познавателна книжка, с. 
10; цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
Сборник 

X/5. СР 

ГПР 

ЗК 

9. Две 
семейства 

• Разбира и взема участие в разговори, свързани с 
позната тема и нагледни опори. 
• Структурира прости разширени изречения по 
нагледни опори. 
• Използва прости разширени изречения в 
комуникативна ситуация. 
• Активно употребява антоними. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна книжка, с. 
11; цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

СР 

ЗК 

10. 
Плодородна 
есен 

• Слуша и разбира поставените от педагога въпроси. 
• Отговаря на въпросите на педагога. 
• Задава въпроси по познатата тема. 
• Описва кошничката. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна книжка, с. 
12; научнопопулярни 
текстове за есента, 
илюстративен материал и 
др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

X/6. ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

11. Болните 
играчки/Ана 
Попова 

• Възприема приказката„Болните играчки“ от Ана 
Попова. 
• Назовава героите от приказката. 
• Разбира съдържанието на приказката. 
• Изразява отношението си към постъпките на герой 
от приказката. 
• Преразказва приказката„Болните играчки“. 
• Измисля игри по приказката. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна книжка, с. 
13, текст на приказката, 
иг рачки (лекарски 
комплект) и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

 



СР 

 

Р 

ЗК 

12. Зайковите 
хитринки 

• Взема активно участие в разговори, свързани с 
познатата тема и нагледните опори. 
• Описва подробно зайчетата. 
• Назовава правилно характеристики и 
недостатъци на животни, като използва 
определения. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна книжка, с. 
14, цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

X/7. СР 

ГПР 

ЗК 

13. Въдичари • Разбира и взема участие в разговори, свързани с 
познатата тема и нагледните опори. 
• Структурира прости разширени изречения по 
нагледни опори. 
• Използва прости разширени изречения в речева 
комуникация. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна книжка, с. 
15; цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очакван

и 
резултати  

Ресурси 

За детето За 

учителя 

 ЗК 14. Играя със 
звуковете в 
думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 16; цветни 
моливи, оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

XI/8. СР 15. Разходка • Назовава държавата, града и улицата, на която 
живее. 
• Разбира и взема участие в разговори, свързани с 
темата. 
• Описва подробно даден предмет. 

познавателна книжка, 
с. 17; цветни моливи и 
др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СР 

Р 

ГПР 

ЗК 

16. Вкусно 
ми е 

•Взема адекватно участие в разговори, свързани с 
познатата тема и нагледните опори. 
• Назовава правилно характеристики на храни, като 
използва определения. 
• Съгласува по род и число прилагателни и 
съществителни имена. 
• Структурира прости разширени изречения по 
нагледни опори. 
• Използва прости разширени изречения в речева 
комуникация. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна книжка, 
с. 18; текстове по 
темата, оперативен 
материал, графичен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

XI/9. СР 

Р 

17. Детска 
въртележка 

• Взема активно участие в разговори, свързани с 
темата и нагледните опори. 
• Описва подробно даден предмет – играчка 
самолет. 
• Назовава правилно характеристики на предмети, 
като използва определения. 
• Разбира и включва лексика по конкретната тема. 

познавателнакнижка,с.1
9, научнопопулярен 
текст за различни 
превозни средства, 
графичен материал, 
моделина превозни 
средства и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

ВЛП 

ПЛП 

18. Вълкът и 
седемте 
козлета/Бра- 
тя Грим 

• Възприема приказката„Вълкът и седемте козлета“ 
от Братя Грим. 
• Описва според основните моменти в приказката 
литературни герои. 
• Разпознава и открива пропуснат епизод от 
приказката. 
• Изразява отношението си към постъпките на герои 
от приказката. 
• Преразказва приказката„Вълкът и седемте 
козлета“ от Братя Грим. 

познавателна книжка, 
с. 20, текст на 
приказката и др. 

Методическо ръководство, 
допълни телни текстови 
материали и снимки, 
илюстрации, 
Книга за учителя, 
Сборник 



XI/10. ЗК 19. Играя със 
звуковете в 
думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 21, цветни 
моливи, оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, картинки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

ЗК 20. Играя със 
звуковете в 
думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 22, цветни 
моливи, оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, картинки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 

 



 
Mесец/ 

седмица 
Ядро Тема № 

Очаква
ни 

резулта
ти  

Ресурси 

За детето За учителя 

XI/11. ВЛП 21. Златното 
момиче – 
народна 
приказка 

• Възприема народната приказка„Златното 
момиче“. 
• Описва според основните моменти в 
произведението литературни герои. 
• Разпознава епизод от приказка. 
• Изразява отношението си към постъпките на 
героите от приказката. 

познавателна 
книжка, с. 23, текст 
на приказката, 
модели на героите, 
графични 
материали и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и илюстрации, 
Книга за учителя, 
Сборник 

ВЛП 

ПЛП 

22. Златното 
момиче – 
народна 
приказка 

• Разпознава приказката „Златното момиче“. 
• Разбира съдържанието на приказката. 
• Преразказва приказката. 

познавателна 
книжка, с. 24, текст 
на приказката и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и илюстрации, 
Книга за учителя, 
Сборник 

XII/12. ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

23. Рожден 
ден/Георги 
Струмски 

• Слуша с желание стихотворението „Рожден ден“ 
на Георги Струмски. 
• Проявява интерес към главния герой и определя 
настроението му. 
• Изразява отношението си към постъпките на 
героите от стихотворението. 
• Изпълнява стихотворението наизуст иизразява 
настроението в него чрез интонацията си. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 25, 
цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и илюстрации, 
Книга за учителя, 
Сборник 

ЗК 24. Играя със 
звуковете в 
думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 26, 
цветни моливи, 
оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

XII/13. СР 

Р 

ЗК 

25. Моите 
желания до 
Дядо Коледа 

• Разбира и взема участие в разговори, свързани с 
любимата тема за Дядо Коледа. 
• Описва подробно играчка, която желае за 
подарък. 
• Назовава правилно характеристики на играчки, 
като използва определения. 
• Използва ясен и правилен език за описване на 
познати събития. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 

познавателна 
книжка, с. 27, 
играчки за куклен 
театър, оперативен 
материал (кар 
тинки на подаръци 
– кукла, ракета, 
робот, влак и др.), 
цветни моливи и 
др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки и 
илюстрации, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 



да развие фината моторика. 

ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

26. Дядо Ко- 
леда/Любов 
Георгиева 

• Активно възприема стихотворението „Дядо 
Коледа“ от Любов Георгиева. 
• Разпознава епизод от познато литературно 
произведение. 
• Изпълнява изразително стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 28, текст 
на стихотворението 
и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картички и 
илюстрации, 
Книга за учителя, 
Сборник 

XII/14. ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

27. Звездо- 
лет/ 
Ели Томинска 

• Възприема стихотворението „Звездолет“ от Ели 
Томинска. 
• Описва според основните моменти в 
стихотворението звездолета. 
• Изразява отношението си към постъпките на 
героите от стихотворението. 
• Измисля игри по стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 29, текст 
на стихотворението 
и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и илюстрации и 
модели, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаква

ни 
резулта

ти  

Ресурси 

За детето За учителя 

 ВЛП 

ЗК 

28. Скиорче/ 
Мария 
Георгиева 

• Слуша с желание стихотворението „Скиорче“ от 
Мария Георгиева. 
• Описва според основните моменти в 
стихотворението литературни герои. 
• Разпознава епизоди от стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 30, текст 
на стихотворението 
и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки и 
илюстрации, Книга за учителя, 
Сборник 

XII/15. ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

29. Сурваки/ 
Чичо Стоян 

• Слуша с желание стихотворението „Сурваки“ от 
Чичо Стоян. 
• Разпознава епизоди от стихотворението. 
• Изразява отношението си към стихотворението и 
към постъпките на героя от него. 
• Изпълнява изразително стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 31, текст 
на стихотворението, 
цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки и модели, 
Книга за учителя, 
Сборник 



ГПР 30. Играя с 
думи и 
изречения 

• Конструира отговори с дума или с изречение. 
• Моделира дума или изречение. 
• Разбира разликата между дума и изречение. 

познавателна 
книжка, с. 32, 
цветни моливи, 
оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и илюстрации, 
оперативен материал, 
Книга за учителя, 
Сборник 

I/16. СР 31. Откъде 
идват книж- 
ките 

• Разбира и взема участие в разговори, свързани с 
темата. 
• Проявява култура на речево общуване, като 
изслушва събеседника. 
• Проявява положително отношение към 
книжките. 

познавателна 
книжка, с. 33, 
цветни моливи, 
различни книжки и 
др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, книжки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

ЗК 32. Играя със 
звуковете в 
думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за 
да развие фината моторика.. 

познавателна 
книжка, с. 34, 
цветни моливи, 
оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

I/17. СР 33. Вече 
оздравях 

• Взема активно участие в диалогична 
комуникация, свързана с познатата тема. 
• Описва подробно даден предмет. 

познавателна 
книжка, с. 35, 
подходящи 
текстове по темата 
– за предпазване от 
заболявания и 
укрепване на 
здравето и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

ЗК 34. Еднакви 
картинки 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Разпознава и използва информация, поставена на 
стените (имена). 

познавателна 
книжка, с. 36, 
цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки 

 



 
Mесец/ 

седмица Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурс
и 

За детето За 
учителя 

I/18. СР 

Р 

ЗК 

35. Мода за 
деца 

• Слуша и разбира поставените от педагога въпроси по 
темата за детско модно ревю. 
• Отговаря на въпросите на педагога. 
• Задава въпроси по познатата тема. 
• Описва подробно облекло. 
• Назовава правилно характеристики на облекло, като 
използва определения. 
•Използва ясен и правилен език за описване на познати 
събития – детско модно ревю. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 37, игра 
за обличане на 
кукли, цветни 
моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

ЗК 36. Еднакви 
картинки 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 

познавателна 
книжка, с. 38, 
цветни моливи, 
оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

I/19. ВПЛ 37. 
Въртележка 
от приказки 

• Възприема познати приказки. 
• Описва според основните моменти в приказките 
литературни герои. 
• Разпознава епизод от позната приказка. 
• Изразява отношението си към литературно 
произведение и към постъпките на героите от него. 

познавателна 
книжка, с. 39, 
текстове на 
приказки, и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и илюстрации, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

ПЛП 38. 
Въртележка 
от приказки 

• Преразказва позната приказка. 
• Измисля игри по позната приказка. 

познавателна 
книжка, с. 39, 
текстове на 
приказки, игри от 
комплекта, цветни 
моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

II/20. ЗК 39. Играя 
със 
звуковете в 
думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 40, 
цветни моливи, 
оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

 



ВЛП 

ЗК 

40. Зимен 
сън/Ели 
Томинска 

• Активно възприема стихотворението „Зимен сън“ от 
Ели Томинска. 
• Описва според основните моменти в 
стихотворението литературни герои. 
• Разпознава епизод от стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 41, текст 
на стихотворението, 
цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и илюстрации и 
снимки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

II/21. ЗК 41. Играя 
със 
звуковете в 
думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 42, 
цветни моливи, 
оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За детето За учителя 

 ВЛП 

ПЛП 

Р 

42. Лекарка/ 
Иван Милев 

• Възприема стихотворениет о„Лекарка“ от Иван 
Милев. 
• Описва според основните моменти в произведението 
герой – лекарката. 
• Разпознава епизод от стихотворението. 
• Изразява отношението си към постъпките на героите 
от стихотворението. 
• Измисля игри по стихотворението. 
• Назовава правилно характеристики на професии, 
като използва определения. 

познавателна 
книжка, с. 43, текст 
на стихотворението, 
цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки и 
снимки, Книга за учителя, 
Сборник 

II/22. ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

43. Левски/ 
Цветан 
Ангелов 

• Възприема стихотворението „Левски“ от Цветан 
Ангелов. 
• Описва според основните моменти встихотворението 
литературния герой – Васил Левски. 
• Разпознава епизод от стихотворението. 
• Изразява отношението си към постъпките на герой от 
стихотворението – Васил Левски. 
• Изпълнява изразително стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 44, текст 
на стихотворението, 
цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

ЗК 44. Играя 
със 
звуковете в 
думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 45, 
цветни моливи, 
оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

II/23. ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

45. Подаръци 
от Баба 
Марта/ Петя 
Йорданова 

• Слуша с радост стихотворениет о„Подаръци от Баба 
Марта“ от Петя Йорданова. 
• Описва според основните моменти встихотворението 
литературния герой – Баба Марта. 
• Разпознава епизод от стихотворението. 
• Изпълнява изразително стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 46, 
художествен 
текст, 
научнопопулярен 
текст – легендата 
за мартеницата, 
графичен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки и 
илюстрации, 
Книга за учителя, 
Сборник 

ГПР 46. Играя 
с думи и 
изречения 

• Конструира отговори с дума или с изречение. 
• Моделира дума или изречение. 
• Разбира разликата между дума и изречение. 

познавателна 
книжка, с. 47, 
цветни молив, 
оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки, 
Книга за учителя, 
Сборник 



III/24. ВЛП 

ПЛП 

Р 
ЗК 

47. 
Лястовичк
а/ Ели 
Томинска 

• Възприема цялостно стихотворението „Лястовичка“ 
от Ели Томинска. 
• Описва според основните моменти в 
стихотворението литературни герои. 
• Изпълнява изразително стихотворението. 
• Назовава правилно характеристики на предмети, 
като използва определения. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 48, текст 
на стихотворението, 
цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и илюстрации, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СР 

Р 

ЗК 

48. Трети 
март 

•Разбира и взема участие в диалогична комуникация, 
свързана с темата за Трети март. 
• Назовава правилно характеристики на събитие – 
честване на Трети март, като използва 
определения. 
•Използва ясен и правилен език за описване на познато 
събитие – честване на Трети март. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 49, 
цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 

 



 
Mесец/ 

седмица Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За детето За учителя 

III/25. ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

49. Най-
прекрасният 
път/ Надя 
Кехлибарева 

• Активно възприема стихотворението 
„Найпрекрасният път“ от Надя Кехлибарева. 
• Разпознава епизод от стихотворението. 
• Съпреживява радостното настроение на лирическия 
герой. 
• Изпълнява изразително стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 50, 
текст на 
стихотворението, 
цветни моливи и 
др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки и снимки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

ГПР 50. Пролетна 
разходка 

• Съставя прости разширени изречения по нагледна 
опора. 
• Използва прости разширени изречения. 

познавателна 
книжка, с. 51, 
цветни моливи и 
др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови материали 
и снимки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

III/26. ЗК 51. Еднакви 
картинки 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Разпознава и използва информация, поставена на 
стените (дати). 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 52, 
цветни моливи, 
оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки и снимки, 
календари, 
Книга за учителя, 
Сборник 

ГПР 

ЗК 

52. Играя 
с думи и 
изречения 

• Конструира отговори с дума или с изречение. 
• Моделира дума или изречение. 
• Разбира разликата между дума и изречение. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 53, 
цветни моливи, 
оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови материали 
и картинки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

III/27. ВЛП 53. Снежанка 
и седемте 
джуджета/ 
Братя Грим 

• Възприема приказката „Снежанка и седемте 
джуджета“ от Братя Грим. 
• Описва според основните моменти в приказката 
литературни герои. 
• Разпознава епизод от приказката. 
• Изразява отношението си към постъпките на герои 
от приказката. 

познавателна 
книжка, с 54, текст 
на приказката, 
модели на героите 
и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови материали 
и илюстрации, 
Книга за учителя, 
Сборник 

ВЛП 

ПЛП 

54. Снежанка 
и седемте 
джуджета/ 
Братя Грим 

• Разпознава приказката„Снежанка и седемте 
джуджета“ от Братя Грим. 
• Преразказва приказката„Снежанка и седемте 
джуджета“ от Братя Грим. 
• Измисля игри по приказката. 

познавателна 
книжка, с. 54, 
текст на 
приказката, 
декори и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови материали 
и илюстрации, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 



III/28. ВЛП 

ПЛП 

55. Пъстър 
Великден/ 
Катя 
Иванова 

• Възприема с интерес приказката „Пъстър Великден“ 
от Катя Иванова. 
• Описва според основните моменти в приказката 
литературни герои. 
• Разпознава епизод от приказката. 
• Изразява отношението си към постъпките на героите 
от приказката. 
• Преразказва приказката. 

познавателна 
книжка, с. 55, 
подходящи 
текстове за 
празника, 
графичен 
материал по 
избор, модели на 
поставки за яйца и 
др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и илюстрации и 
снимки, 
Книга за учителя, 
Сборник 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За детето За учителя 

 ВЛП 56. Защо 
стоножкат
а има сто 
крачета/ 
Радой 
Киров 

• Възприема приказката „Защо стоножката има сто 
крачета“ от Радой Киров. 
• Описва според основните моменти в приказката 
литературен герой. 
• Разпознава епизоди от приказката. 
• Изразява отношението си към постъпките на героите 
от приказката. 

познавателна 
книжка, с. 56, текст 
на приказката, 
цветни моливи и 
др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки и 
илюстрации, Книга за учителя, 
Сборник 

IV/29. ГПР 

ЗК 

57. 
Играя с 
думи и 
изречения 

• Конструира отговори с дума или с изречение. 
• Моделира дума или изречение. 
• Разбира разликата между дума и изречение. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 57, 
цветни моливи, 
оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СР 

Р 

ЗК 

58. 
Пътешестви
я 

• Разбира и взема участие в разговори, свързани с 
темата за пътешествия. 
• Описва подробно даден предмет – топка. 
• Използва ясен и правилен език за описване на познати 
събития – пътешествия. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 58, 
текст по темата, 
цветни моливи, 
илюстративен 
материал, модели 
на авто 
мобили – 
полицейска кола, 
ракета и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

IV/30. ВЛП 

ЗК 

59. Слън-
човото 
цвете/ 
Кирил 
Писарски 

• Слуша активно и възприема приказката„Слънчовото 
цвете“ от Кирил Писарски. 
• Описва според основните моменти в приказката 
литературен герой – слънчовото цвете. 
• Разпознава епизод от приказката. 
• Преразказва приказката. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 59, текст 
на приказката, 
цветни моливи и 
др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и илюстрации, 
Книга за учителя, 
Сборник 

ГПР 60. 
Играя с 
думи и 
изречения 

• Конструира отговори с дума или с изречение. 
• Моделира дума или изречение. 
• Разбира разликата между дума и изречение. 

познавателна 
книжка, с. 60, 
цветни моливи, 
оперативен 
материал и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

IV/31. СР 61. Знам и 
мога 
(проследяв
ане на 
постижени

• Назовава държавата, населеното място, където живее 
(село, град, улица). 

познавателна 
книжка, с. 61, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
Сборник 



ята) 

СР 

Р 

62. Знам и 
мога 
(проследяв
ане на 
постижени
ята) 

• Активно участва в диалогична комуникация и 
проявява култура на речево общуване. 
• Описва подробно – облекло. 
• Назовава правилно качества/характеристики и 
недостатъци на лица, предмети, като използва 
определения. 
• Използва ясен и правилен език за описване на познати 
събития. 

познавателна 
книжка, с. 62, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
Сборник 

 

 



 
Mесец/ 

седмица Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За детето За 

учителя 

IV/32. ЗК 

ГПР 

63. Знам и 
мога 
(проследяв
ане на 
постижени
ята) 

• Изговаря правилно думи с правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Разпознава информация, поставена на стените (имена). 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 
• Съгласува по род и число прилагателните и 
съществителните имена. 
• Използва прости разширени изречения. 
• Разбира разликата между дума и изречение. 

познавателна книжка, с. 
63, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
Сборник 

ВЛП 

ПЛП 

64. Знам и 
мога 
(проследяв
ане на 
постижени
ята) 

• Възприема кратки произведения от художествената 
литература. 
• Описва според основните моменти в произведението 
литературни герои. 
• Разпознава епизод от познато литературно 
произведение. 
• Изразява отношението си към литературно 
произведение и към постъпките на героите от него. 
• Изпълнява изразително конкретен художествен текст. 
• Измисля игри по познати литературни произведения. 

познавателна книжка, с. 
64, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
Сборник 

V/33. ЗК 65. 
Еднакви 
картинки 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Разпознава и използва информация, поставена на 
стените (имена). 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна книжка, с. 
65, цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

СР 

Р 

ГПР 

66. В 
книжарн
ицата 
– проект 
за 
книжка 

• Разбира и взема участие в разговори, свързани с 
темата за книжарницата. 
• Назовава правилно характеристики на лица и 
предмети, като използва определения. 
• Съставя прости разширени изречения по нагледна 
опора. 
• Използва прости разширени изречения. 

познавателна книжка, с. 
66, любими детски 
книжки, донесени от 
децата, текст на 
стихотворението, цветни 
моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и книжки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

 



V/34. СР 

Р 

ГПР 

ЗК 

67. 
Весели 
истории 

• Разбира и взема участие в разговори, свързани с 
темата за веселите истории. 
• Описва подробно патето и кучето. 
• Назовава правилно характеристики на предмети 
и животни, като използва определения. 
• Съгласува по род и число прилагателни и 
съществителни имена. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна книжка, с. 
67, текстове и 
илюстративен материал 
по темата и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 

ГПР 

ЗК 

68. Кога се 
случва 
това 

• Конструира отговори с дума или с изречение. 
• Моделира дума или изречение. 
• Използва прости разширени изречения. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна книжка, с. 
68, цветни моливи и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и картинки, 
Книга за 
учителя, 
Сборник 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За детето За учителя 

V/35. СР 

Р 

ГПР 

ЗК 

69. В 
зоопарка 

• Взема участие в разговори, свързани с познатата 
тема за зоопарка. 
• Назовава правилно характеристики на животни и 
храни, като използва опреде ления. 
• Съгласува по род и число прилагателни и 
съществителни имена. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 69, 
текстове за 
животни, 
стихотворението 
„Африка“ от Ат. 
Душков, 
графичен 
материал по 
избор, модели на 
животни (магаре, 
слон, тигър, 
маймуна, кит, 
крава, пингвин, 
орел), игра от 
комплекта игри и 
др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови материали 
и картинки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

70. Отгатни 
що е то 

• Възприема кратки произведения от художествената 
литература – гатанки. 
• Изпълнява изразително гатанки. 
• Съставя описателни гатанки по образец на педагога. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 70, 
цветни моливи и 
др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови материали 
и картинки, 
Книга за учителя, 
Сборник 

V/36. ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

71. Първи 
юни/Ангелин
а Жекова 

• Възприема стихотворениет о„Първи юни“ от 
Ангелина Жекова. 
• Съпреживява настроението на лирическия герой. 
• Изпълнява изразително стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 71, 
текст на 
стихотворението, 
графични 
материали и др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови материали 
и картинки, снимки, Книга за 
учителя, 
Сборник 

СР 

ГПР 

ЗК 

72. Идвай, 
лято 

• Разбира и взема участие в разговори, свързани с 
позната тема за лятото. 
• Съставя прости разширени изречения по нагледна 
опора. 
• Използва прости разширени изречения. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна 
книжка, с. 72, 
цветни моливи и 
др. 

Методическо ръководство, 
допълнителни текстови 
материали и снимки и 
илюстрации, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 

 



Разпределение на образователното съдържание по направление „Физическа култура“ за трета ДГ а и трета ДГб 

 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

IX/1. ЕПДД 
ИДД 
ФД 

1. Хайде да 
спортуваме 

• Включва се с желание във физически упражнения и 
спорт. 
• Знае предназначението на различни видове облекло. 
• Спазва хигиенни норми. 
• Може да се строява в колона, редица и кръг. 

Общоразвиващи 
упражнения (ОРУ), бягане, 
ходене, 
игри „Рибарска мрежа“ и 
„Ти гониш“ 

Методическо 
ръководство за 
реализиране на 
образователното 
съдържание в 3. 
подготвителна група 
в детската градина 
и в училището, 
София, 2018 г. 

ЕПДД 
ИДД 
ФД 

2. Ние сме гъвкави 
и ритмични 

• Може да се придвижва чрез ритмувано ходене и бягане. ходене, бягане, аеробика Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

3. Играта е 
радост 

• Демонстрира умения за ходене и бягане. 
• Престроява се от колона в редица. 
• Участва с желание в игри с топка в ръце. 

ходене, бягане, строяване, 
подвижни игри с топка 

Методическо 
ръководство 

IX/2. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

4. Топката е 
послушна 

• Демонстрира умения за ходене и бягане странично с 
догонваща крачка. 
• Престроява се в кръг. 
• Изпълнява спортно-подготвителни игри с топка в крака. 

ходене и бягане странично, игри 
„Послушна топка”, „Удар по 
висяща топка” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

5. Играем на 
стената 

• Демонстрира умения за ходене и бягане в коридор. 
• Престроява се в колона. 
• Участва с желание в игра с топка с крака. 

ходене и бягане в коридор, 

игри 
„Щафета на стена”, „Подаване 
със стена”, 
„Подаване в колона със стена”, 
„Смелият футболист“ 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

6. Уцели 
мишената 

• Демонстрира умения за ходене и бягане с високо 

повдигане на коленете. 
• Може да скача на височина. 
• Може да хвърля и да лови топка. 
• Демонстрира умения за подаване на топка. 

ходене и бягане с висока 
повдигане на краката, игри 
„Улучи топката”, „Кой ще 
хвърли по-далеч”, „Топка 
през обръч” 

Методическо 
ръководство 

X/3. ЕПДД 7. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Демонстрира умения за придвижване чрез ходене по 
пейка. 
• Демонстрира умения за придвижване чрез провиране 
през обръчи. 

задачи за проследяване на 
постиженията 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

1
2

3
 



• Демонстрира умения за придвижване чрез бягане в 
колона, между препятствия (зиг-заг). 



 

Mесе
ц/ 
седми
ца 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурс

и 

За 

детето 

За учителя 

 ФД 8. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Демонстрира умения за бягане на 40 м за постижение. задачи за проследяване 
на постиженията 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

ФД 9. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Демонстрира умения за скачане – скок на дължина от 
място. 

задачи за проследяване 
на постиженията 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/4. ФД 10. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Демонстрира умения за хвърляне на плътна топка. задачи за проследяване 
на постиженията 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

ФД 11. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Демонстрира умения за хвърляне на малка топка в хоризонтална 
цел. 
• Демонстрира умения за хвърляне на малка топка във вертикална 
цел. 

задачи за проследяване на 
постиженията, работни 
листове от книгата за 
учителя 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 

12. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Разпознава: 
– строй за организиране на децата при изпълнение на 

общоразвиващи упражнения; 
– естествено-приложни движения; 
– спортове и спортни пособия, които са необходими за 

практикуването им. 

задачи за проследяване на 
постиженията, работни 
листове от книгата за 
учителя 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/5. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

13. Ловци без 
топка 

• Може да скача от ниско на високо на два крака. 
• Включва се с желание в спортно-подготвителни игри, 
обвързани с различни спортове – футбол, хандбал. 
• Усвоява умения от футбола и умения за точност. 

ловене, организиране на 
обсада, 
игра „Подай през вратата” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

14. Паралелен 
слалом 

• Може да скача от ниско на високо с отскачане от един 
крак. 
• Усвоява елементи от футбола. 
• Назовава двигателното качество бързина и го 
демонстрира. 

изпълняване на паралелен 
слалом, 
игра „Дразнеща 
гоненица” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

15. Подаваме си 
топката 

• Може да бяга в различни посоки. 
• Проявява развитие на бързина. 
• Изпълнява спортно-подготвителни игри, свързани със 
спортове, в които се използва топка. 
• Може да подава топка с ръка – елементи от баскетбол, 

изпълняване на пас, игри 
„Ъглова топка”, 
„Улови топката” 

Методическо 
ръководство 

 



хандбал, волейбол. 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

X/6. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

16. Топка във 
вратата 

• Бяга в различно темпо. 
• Умее да стреля с топка в цел. 
• Овладява елементи от различни спортове – волейбол, 
хандбал. 

подаване под въже, подаване 
на топка през обръч 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

17. Играем в кръг • Може да се построява в кръг. 
• Може да подава и лови гумена топка и да се придвижва. 
• Включва се в спортно-подготвителни игри, свързани със 
спортове, в които се използва топка. 
• Може да подава топка с ръка – елементи от баскетбол, 
хандбал, волейбол. 
• Разбира правила и команди и ги спазва. 

Игри „Опиши кръга”, „Подай 
и отиди на неговото място” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

18. Движение за 
здраве 

• Притежава гъвкавост и ловкост – използва естествено-приложни 
движения за комплексно развитие на двигателните качества. 
•Може да ударя топката с крака. 
•Съблюдава и изисква от другите да спазват правила и норми 
в игровата дейност. 

игри „Голф с крак”, „Улучи 
топката” 

Методическо 
ръководство 

X/7. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

19. Играем 
заедно 

•Подава с ръце и крака топка по двойки. 
•Притежава гъвкавост и ловкост. 
•Проявява чувство за екипност и проявява обща солидарност 
към принципите на честна игра. 

хвърляне, игра „Топка в 
другото поле” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

20. Играем 
честно 

• Може да ходи в коридор над и между ниски препятствия. 
• Може да отскача от един и два крака при из-пълняване на 
различни скокове. 
• Знае значението и спазва правилата за „честни игри“. 

ходене, скачане, игри 
„Рибарска мрежа”, 
„Неподвижна топка”, „Съдия на 
футбол” 

Методическо 

ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

21. С топката 
сме бързи 

• Притежава бързина и сила. 
• Демонстрира умения за спазване на правила за„честна 
игра”. 

свободни игри с топка Методическо 
ръководство 

XI/8. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

22. Подай с две 
ръце 

• Умее да прилага различни видове ходене. 
• Бяга със смяна на темпото. 
• Проявява умения за изпълняване на упражнения с топка. 
• Изпълнява комбинации от двигателни действия в 
подвижните игри. 

ходене, бягане, подвижни 
игри с топка 

Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурс

и 

За 

детето 

За учителя 

 ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

23. Подай с 
една ръка 

• Умее да хвърлятопкавертикалноихоризонтално. 
• Може дасестроявавколонииредици. 
• Включвасевигри, свързанисовладяване наелементиотспортове, при 
коитосеизползватопка– волейбол, баскетбол, хандбал. 

игри „Топка над въже”, 
„Подхвърли на високо” 

Методическо 

ръководство 

ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

24. Топка 
през обръч 

• Може да хвърля топка с една и две ръце в цел. 
• Оценява точността на себе си и на партньора си. 
• Включва се с желание в игри, свързани с овладяване на елементи от 
спортове, при които се използва топка – волейбол, баскетбол, 
хандбал. 

хвърляне, 
игра „Топка през обръч” 

Методическо 
ръководство 

XI/9. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

25. Ние сме 
партньори 

• Умее да подава топката на партньор. 
• Може да ходи и бяга с различно темпо. 
• Различава положително и отрицателно поведение на играчите в 
игри. 

ходене, 
хвърляне, игра 
„Ден и нощ”, 
подвижни игри 
с топки 

Методическо 
ръководство 

ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

26. Улови 

първи 
• Демонстрира ловкост и гъвкавост при изпълняване на 
физически упражнения. 
• Може да лови топка с две ръце. 
• Участва активно в игри с топка – хандбал, баскетбол. 

Игри „Улови първи”, 
„Жонглиране” 

Методическо 
ръководство 

ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД

27. Стрелям 
точно 

• Може да стреля точно с топка. 
• Ходи и бяга на различни части на ходилото. 

хвърляне, бягане, 
игри „Обсада”, „Крепост” 

Методическо 
ръководство 

 



Д 

XI/10. ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

28. Мога да 
дриблирам 

•Може да бяга по права линия. 
•Може да скача с двата крака. 
•Може да дриблира с топка. 

бягане, скачане, 
дриблиране, 
игра „Слалом”, 
щафетни игри с водене на 
топка 

Методическо 
ръководство 

ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

29. 
Описваме 
кръг 

• Умее да ходи и бяга в кръг. 
• Може да скача на един крак – ляв и десен. 
• Демонстрира усъвършенствано водене на топка с ръка – овладява 
елементи от спортове, в които се използва топка. 

бягане, ходене, строяване, 
скачане 
игри „Опиши кръг”, 
„Осморки” 

Методическо 
ръководство 

ЕП
ДД 
СП
ДД 
ФД 
ИД
Д 

30. Тупкаща 
топка 

• Може да води топката на различни височини с ръка. 
• Строява се в редица и колона и обратно. 
• Демонстрира подобрена бързина. 

строяване, водене на топка, 

игри 
„Тупкаща топка”, „Улови 
топката” 

Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

XI/11. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

31. Спазваме 
правилата 

•Може да оценява себе си и партньора си. 
•Разбира значението на„честната игра“. 
•Проявява умения за работа в екип. 
•Разпознава и спазва команди и правила. 

Игри „Рибарска мрежа”, 
„Съдия на баскетбол” 

Методическо 

ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

32. Всички сме 
отбор 

• Проявява усъвършенствана ловкост и точност. 
• Разбира понятието„честна игра“. 
• Овладява елементи от спортове, в които се използва топка. 

свободна игра с топка Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

33. Търкалям 
топка 

•Умее да бяга с разминаване. 
•Изпълнява умело равновесно ходене. 
•Проявява гъвкавост и ловкост. 

ОРУ, бягане, ходене, 
игри „Намери другаря си”, 
щафетна игра 

Методическо 
ръководство 

XII/12. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

34. Тупкаща 
топка 

• Може да се строява и престроява – в редица, колона и кръг 
с топка. 
• Изпълнява упражнения за сила на горните крайници. 
• Развива усет към топката. 

строяване, упражнения за 
развиване на сила, 
игри „Тупкаща топка”, 
„Кой ще хвърли по-
високо” 

Методическо 

ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

35. Да укротим 
топката 

• Може да бяга на зигзаг. 
• Изпълнява подскоци на два крака. 
• Умее да води топката. 
• Може да се катери и да скача. 

водене на топка по 
права линия, водене на 
топка на зиг-заг, скачане 
на стълбичка, бягане 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

36. Хвърлям 
топка 

• Може да се построява в колона. 
• Умее да подава топка над рамо. 
• Умее да подава и лови гумена топка по двойки – с 
партньор. 

строяване, хвърляне, 
игри „Подай през 
вратата”, 
„Ъглова топка”, „Игра на 
стена” 

Методическо 
ръководство 

XII/13. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

37. Водя топка по 
права линия 

• Може да се строява в редица и колона. 
• Проявява ловкост. 
• Може да води топка с една ръка – с търкаляне, с дрибъл. 
• Участва в игри за овладяване на елементи от спортове, в 
които се използва топка – баскетбол, хандбал. 

водене на топка в коридор, 
игра „Топка в лагера”, 
щафетна игра с водене на 
топка 

Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

38. Водя топка и 
описвам фигури 

• Може да се построява в колона. 
• Може да описва кръг и осморка с топка в ръка. 
• Умее да води топка. 
• Бяга за издръжливост. 

строяване, игри „Направи 
фигура”, 
„Опиши кръг”, 
„Огледало” 

Методическо 

ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

39. Водим топка 
по двойки 

• Може да хвърля, лови, подава и води топка по двойки. 
• Скача на дължина със засилване с два крака на място. 

хвърляне, подаване, 
ловене, скачане, 
игри „Пас”, „Аз на теб, ти 
на мен” 

Методическо 

ръководство 

XII/14. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

40. Водя топка 
и стрелям във 
врата 

• Води топка по права линия и стреля във вратата. 
• Води топка на заг-заг и стреля във вратата. 
• Изпълнява скок от ниско на високо с отскачане с два крака 
от място. 

скачане, упражнения с 
топка, 
игри „Уцели обръча”, 
„Петльов бой” 

Методическо 

ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

41. Бягаме в 
различни 
посоки 

• Ходи и бяга на различни части на ходилото. 
• Бяга с различно темпо и в различни посоки. 
• Може да скача на дължина. 

ходене, скачане на 
дължина, 
игри „Защити крепостта“, 
„Обсада“ 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

42. Играем 
честно 

• Проявява умения да оценява себе си и партньора си. 
• Демонстрира умения за работа в екип. 
• Изпълнява точно упражнения. 

Игри „Правилознание в 
хандбала”, 
„Защити крепостта” 

Методическо 
ръководство 

XII/15. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

43. Вкарвам 
голове 

• Проявява ловкост. 
• Разбира същността на понятието„честна игра“. 
• Разбира и спазва правила в игрите. 
• Овладява елементи от хандбал. 

свободна игра с топка, 
игри „Правилознание – 
хандбал” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

44. Играя с 
тояжка 

• Умее да изпълнява двутактови упражнения. 
• Може да подскача на два крака. 
• Демонстрира развитие на взривна сила. 

упражнения с тояжка, 
игра „Котка и мишка” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

45. Бягай и 
скачай 

• Изпълнява различни видове бягане, ходене и скачане в игри 
според указания и команди. 
• Може да подава топка с две ръце над глава. 

бягане, ходене, скачане, 
игри „Послушна топка”, 
„Подхвърлени топки” 

Методическо 
ръководство 

 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурс
и 

За 
детето 

За учителя 

I/16. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

46. Гъвкави и 
ловки сме 

• Демонстрира точност и ловкост при изпълнение на физически 
упражнения и спортни занимания. 

игри „Топки в лагера”, 
„Топки в кръг” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

47. Играем с 
топка над 
въже 

• Проявява ловкост по време на физически занимания и 
спорт. 
• Може да се придвижва странично с догонваща крачка. 
• Изпълнява упражнения за овладяване на умения за игра с 
топка. 

ходене, игри „Топка над 
въже”, „Топка през обръч” 

Методическо 

ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

48. Водач на 
шейна 

• Може да ходи и бяга в сняг. 
• Проявява умения при управление на шейна. 
• Развива сила и издръжливост. 

ходене, бягане, 
игра „Водач на шейна”, 
щафетни игри с 
шейни„Стигни първи“. 

Методическо 

ръководство 

I/17. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

49. Хвърли 
най-високо 

• Умее да хвърля топка с две ръце над глава. 
• Може да подава топка на партньор. 
• Изпълнява прескок на ниско препятствие на един крак. 

хвърляне, скачане 
игри „Пас”, „Жокери”, 
„Удар по мишена” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

50. Човек в 

снега 
• Може да хвърля топка и да стреля в цел. 
•Включва се с желание в различни дейности при зимни 
условия - прави снежен човек. 
•Участва в закалителни упражнения и процедури. 
•Проявява устойчивост на движенията в снега. 

хвърляне, игри в снега – 
подхвърляне на топка през 
обръч, правене на различни 
по големина топки. 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

51. Хвърли 
надалече 

• Умее да хвърля топка с две ръце отдолу. 
• Може да хвърля със смяна на ръцете. 
• Знае и прилага правила при игри с топка. 

игри „Крепост”, 
„Неподвижна топка”, 
хвърляне в цел 

Методическо 
ръководство 

I/18. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

52. Тояжка 
на двама 

• Проявява гъвкавост и ловкост при изпълняване на 
физически упражнения. 
• Изпълнява различни упражнения с уред, които оказват 
въздействие върху развитието на мускулните групи. 

ОРУ с тояжка от две деца Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

53. Дълбок 

сняг 

• Може да ходи и да бяга в колона в снега. 
• Изпълнява с желание подскоци в снега. 
• Участва с желание в закалителни процедури. 

ходене, бягане, 
игри „Копиране на тялото”, 
„Провиране под тунел” 

Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очакван

и 

резултат

и 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 ЕПДД 

СПДД 

ФД 

ИДД 

54. Аеробика • Проявява чувство за ритъм и такт при изпълняване на 
физически упражнения, гимнастика и танци. 

• Проявява гъвкавост и ловкост при изпълняване на 

физически упражнения и танци. 

• Включва се с желание във физически упражнения. 

аеробика с музика Методическо 
ръководство 

I/19. ЕПДД 

СПДД 

ФД 

ИДД 

55. Хокей • Може да ходи и да бяга в снега. 

• Проявява по-висока издръжливост при продължително 
изпълняване на физически упражнения. 

• Умее да стреля с топка в цел. 

• Проявява чувство на отговорност и солидарност при 
участие в щафетни и състазателни игри. 

ходене и бягане в трудни 

условия, 

щафетни игри със стик 
„Води по права“, 

„Опиши кръг“ 

Методическо 

ръководство 

ЕПДД 

СПДД 

ФД 

ИДД 

56. Скачай смело • Може да изпълнява три последователни подавания. 

• Скача на въже с два крака на място. 

• Спазва правила и съблюдава за„честна игра”. 

скачане, хвърляне, 

свободна игра, 

игра „Съдия” 

Методическо 

ръководство 

ЕПДД 

СПДД 

ФД 

ИДД 

57. Снежно хълмче • Преодолява малки височини в зимни условия. 

• Включва се с желание в различни дейности при зимни 

условия - прави и търкаля различни по големина 

снежни топки. 

• Изпълнява закалителни процедури. 

прескачане, игри „Пренеси 

снежната топка”, „Снежко”, 

„Търкаляне на обръч” 

Методическо 
ръководство 

II/20. ЕПДД 

СПДД 

ФД 

ИДД 

58. Моето въже • Може да скачасвъже на два крака. 

• Описва различни фигурисбягане. 

• Участва в игри, свързани с овладяване на елементи от 
лека атлетика. 

бягане, скачане, теглене на 
въже, игри 

„Ловци”, скачане на въже 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 

СПДД 

ФД 

ИДД 

59. Скок подскок • Може да прескача препятствие на височина от 20 см с 
два крака. 

• Демонстрира развитие на взривната сила на долни 
крайници. 

• Участва в игри, свързани с овладяване на еле-менти от 
лека атлетика, гимнастика. 

прескачане на ластик, 

игра „Зайчета” 

Методическо 
ръководство 

 



ЕПДД 

СПДД 

ФД 

ИДД 

60. Пързалям се 

бързо 

• Може да управлява шейна. 

• Свободно се пързаля по склон. 

• Изпълнява с желание закалителни процедури. 

• Знае и спазва правила. 

Игри „Весела пързалка”, 
„Стани водач” 

Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

II/21. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

61. Лазя и се 
провирам 

• Може да лази от лакътно-колянна опора по права линия. 
• Умее да се провира от колянна опора с неголяма тежест на 
гърба през различни отвори. 
• Демонстрира развитие на силата на горни крайници. 

придвижване чрез лазене, 
игра „Коридор”, 

Методическо 

ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

62. Комбинация • Може да се изтегля с две ръце по пейка. 
• Бяга на зиг-заг. 
• Катери се по гимнастическа стена. 
• Скача на един крак. 
• Изпълнява кълбо. 
• Участва в игри, свързани с овладяване на елементи от 
спортна гимнастика. 

станционна комбинация, 
игри с катерене, скачане, 
бягане 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

63. Ориентирам 
се 

• Може да подбира подходящо туристическо облекло през 
зимата. 
• Ориентира се в двора на детската градина. 
• Може да бяга в снежни условия. 
• Изпълнява с желание закалителни процедури. 

бягане, ориентиране, 
игри „Намери ринга”, 
„Ден и нощ” 

Методическо 
ръководство 

II/22. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

64. Въртя обръч 
около кръста 

• Може да върти обръч около кръста – проявява гъвкавост. 
• Демонстрира оригиналност при изпълняване на 
елементи с обръч. 
• Проявява ловкост и гъвкавост при изпълнение на 
физически упражнения. 

въртене на обръч, 
търкаляне на обръч 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

65. Акробат • Изпълнява равновесно ходене по различни ширини. 
• Проявява ловкост и гъвкавост. 
• Преминава различни дължини по тясна пътека. 
• Овладява елементи от гимнастика. 

равновесно ходине, игри 
„Премини реката”, 
„Кенгуру”, „Премини 
внимателно” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

66. Свободно 
спускане 

• Може да управлява шейна. 
• Умее да се спуска безопасно по склон – спиране, 
изкачване. 
• Изпълнява с желание закалителни процедури. 

щафета по двойки, 
игра „Аз съм по-
бърз“ 

Методическо 
ръководство 

II/23. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

67. Послушна 
тояжка 

• Изпълнява с умение двутактови упражнения. 
• Може да изпълнява прескок на ниски препятствия на два 
крака. 
• Демонстрира развитие на взривна сила. 

изпълняване на прескоци, 
упражнения с тояжка 

Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурс

и 

За 

детето 

За учителя 

 ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

68. Комбинация • Може да се изтегля с две ръце. 
• Бяга на зиг-заг. 
• Скача на един крак. 
• Изпълнява кълбо. 

станционна комбинация, 
упражнения с бягане 
скачане и изтегляне 

Методическо 

ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

69. Гимнастик • Изпълнява правилно двутактови упражнения с уред и без 
уред. 
• Изпълнява упражнения по двойки. 
• Проявява ловкост и гъвкавост при изпълнение на 
различни физически и спортни дейности. 
• Овладява елементи от спортна гимнастика. 

ОРУ с обръч и тояжка Методическо 

ръководство 

III/24. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

70. Топче върху 
масата 

• Може да подхвърля топчето с ръка и ракета. 
• Може да тупка топче на маса. 
• Може да тупка топка на земята. 
• Демонстрира ловкост. 

хвърляне и ловене на малка 
топка, игри 
„Тупни се топче”, 
„Хвърли на високо”, 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

71. Търкалям 
топче 

• Може да търкаля топче с ръка и ракета. 
• Демонстрира ловкост и гъвкавост. 
• Овладява елементи от спортове с малка топка. 

игри „Търкулни се топче”, 
„Тунел” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

72. Топче и 
ракета 

• Изпълнява правилно удари с ракета. 
• Развива ловкостта и гъвкавостта си. 
• Проявява координация в движенията си. 

игра по двойки, 
игра „Щафета на стена” 

Методическо 
ръководство 

III/25. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

73. Лекоатлет • Може да бяга в права посока. 
• Умее да предава щафета. 
• Знае и прилага при бягане заемане на висок и от нисък 
старт. 
• Демонстрира бързина. Участва в игри за развиване на 
бързина. 

бягане, упражнения за 
развиване на бързина, 
игри „Предай щафета”, 
„Старт”, „Слалом” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

74. Подскочи, 
топчице! 

• Може да подхвърля топка на различна височина. 
• Може да тупка топка. 
•Демонстрира ловкост и гъвкавост при изпълняването на 
физически и спортни упражнения. 

хвърляне, 
игри „Хвърли на високо”, 
„Тупни силно” 

Методическо 
ръководство 

 



ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

75. Търкули 
топчица 

• Може да търкаля топка с ръка. 
• Може да търкаля топка с ракета. 
• Демонстрира ловкост, гъвкавост и координация при 
изпълнението на физически дейности и упражнения. 

щафетни игри 
„Търкаляне на тенис 
топка“, „Ракета и 
топка“ 

Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очакван

и 

резултат

и 

Ресурс
и 

За 
детето 

За учителя 

III/26. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

76. Ракета и 
топка 

• Може да прехвърля мрежа. 
• Умее да изпълнява удари по топка. 
• Демонстрира координация на движенията при 
изпълнението на физически упражнения. 

хвърляне и ловене, игра 
„Подай”, „Щафета на 
стена”, игра по двойки 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

77. Игра по 
двойки 

• Може да прехвърля с топка мрежа. 
• Проявява ловкост, гъвкавост и координация. 
• Спазва указания и правила по време на игри по двойки. 

игра на мрежа, игри по 
двойки 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

78. В ритъм с 
музиката 

•Изпълнява ритмични движения с музикален съпровод. 
•Проявява ловкост, гъвкавост и координация на движенията, при 
изпълняване на физически упражнения – аеробика. 

аеробика с музика Методическо 
ръководство 

III/27. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

79. Подхвърлям 
перцето на 
високо 

•Може да подхвърля перце с ръка и с ракета на различна 
височина. 
•Проявява ловкост и гъвкавост. 

подхвърляне на перце на 
различна височина и в 
далечина 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

80. С ракета и 
перце 

• Може да носи перце с ракета. 
• Умее да прехвърля мрежа в далечина. 
• Развива координация на движенията. 

щафетни игри, 
игра „Прехвърли 
мрежата” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

81. Играем по 
двойки 

• Може да прехвърля топка през мрежа. 
• Изпълнява правилно начален удар. 
• Проявява ловкост, гъвкавост и координация. 

игри на мрежа, игри по 
двойки. 

Методическо 
ръководство 

III/28. ЕПДД 

СПДД 

ФД 

ИДД 

82. Гимнастик • Изпълнява правилно двутактови упражнения с уред и 
без уред. 

• Изпълнява упражнения по двойки. 

• Проявява ловкост и гъвкавост при изпълнение на 
различни физически и спортни дейности. 

ОРУ с обръч и тояжка Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 ЕПДД 

СПДД 

ФД 

ИДД 

83. Колоездач • Може да води топка по права линия и в коридор. 

• Проявява координация на движенията. 

игри „София – Бургас”, 

„Бързи педали” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 

СПДД 

ФД 

ИДД 

84. Опасен завой • Управлява велосипед с описване на фигури. 

• Управлява велосипед на зиг-заг. 

• Демонстрира координация на движенията при 

изпълняване на физически упражнения. 

бягане, хвърляне, 

упражнения за 

координация, 

игри „Слалом”, 
„Осморка”, „Кръг” 

Методическо 
ръководство 

IV/29. ЕПДД 

СПДД 

ФД 

ИДД 

85. Светофар • Придвижва се, като спазва правилата за уличното движение. 

• Ориентира се по знаци при движение по маршрут. 

• Знае и спазва правила за безопасно управление на 

велосипед. 

игри „Светофар”, „Изкачи 

хълма”, „Стигни до града” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 

СПДД 

ФД 

ИДД 

86. Първенец • Управлява велосипед в права линия. 

• Описва завой. 

• Може да пренася предмети на кратки разстояния. 

• Проявява ловкост. 

• Знае и спазва правила за безопасно поведение на пътя. 

игри „Обиколка на 

България”, „Рицари”, 

„Управление по двойки” 

Методическо 

ръководство 

ЕПДД, 

ИДД, ФД 

87. Шофьори • Може да управлява автомобил по права линия и в 
коридор. 

• Проявява координация на движенията си. 

Игри „Аз съм шофьор”, 

„Съобразена скорост”, „Път с 
предимство” 

Методическо 

ръководство 

IV/30. ЕПДД, 

ИДД, ФД 

88. Рали • Управлява автомобил, като описва фигури. Управлява 
автомобил в пресечена местност. 

• Знае и спазва правила за уличното движение. 
• Съблюдава правила за честна игра. 

игри „Светофар”, 
„Спазвай скоростта”, 

„Завой”, „Състезание” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
ФД 

89. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Демонстрира умения за придвижване чрез: 
– ходене между препятствия; 
– бягане в коридор, между препятствия. 
• Демонстрира умения за: 
– хвърляне и улавяне на малка топка; 
– за катерене. 

задачи за проследяване 
на постиженията 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очак

вани 

резу

лтат

и 

Ресурс
и 

За 
детето 

За учителя 

 ФД 90. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Демонстрира умения за бягане на 40 м за 
постижение. 

задачи за проследяване 
на постиженията 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/31. ФД 91. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Демонстрира умения за скачане – скок на дължина 
от място. 

задачи за проследяване 
на постиженията 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

ФД 92. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Демонстрира умения за хвърляне на плътна топка. задачи за проследяване на 
постиженията 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

ФД 93. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Демонстрира умения за хвърляне на малка топка в 
хоризонтална цел. 
• Демонстрира умения за хвърляне на малка топка във 
вертикална цел. 

задачи за проследяване 
на постиженията 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/32. ЕПДД 
СПДД 
ИДД 

94. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Разпознава: 
– движения при изпълнение на общоразвиващи 

упражнения; 
– естествено-приложни двигателни действия; 
– спортове и спортни пособия, които са необходими 

за практикуването им. 

задачи за проследяване на 
постиженията, работни 
листове от книгата за 
учителя 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

95. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Разпознава: 
– движения при изпълнение на общоразвиващи 

упражнения; 
– естествено-приложни двигателни действия; 
– спортове и спортни пособия, които са необходими 

за практикуването им. 
• Проявява умения за включване в подвижни игри и 
оценява своето участие в тях. 

задачи за проследяване на 
постиженията, работни 
листове от книгата за 
учителя 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

96. Играем голф • Може да държи правилно стика. 

• Може да изпълнява удари с топка по права линия и 
в далечина. 

хвърляне – удар в 
далечина 

Методическо 
ръководство 



V/33. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

97. С топка в целта • Изпълнява удари от различни разстояния в цел. 
• Развива прецизност и координация при 
излълняване на физически упражнения. 

хвърляне, игри „Топка в 
цел”, „Победител” 

Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очакван

и 

резултат

и 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

98. Дразнеща 
гоненица 

• Бяга за издръжливост. 
• Може да се строява в колони и редици. 
• Изпълнява упражнения за развиване на бързина. 

игри „Дразнеща 
гоненица”, „Кой пръв ще 
стигне” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

99. Ловци и зайци • Може да бяга и да скача. 
• Може да хвърля плътна топка (1 кг). 

бягане, хвърляне, скачане, 
игри „Ловци и зайци”, 
„Петльов бой”, 
„Топка в цел” 

Методическо 

ръководство 

V/34. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

100. Ориенти- 
рам се 

• Разпознава посоките на земята. 
• Реагира на команди. 
• Проявява координация при изпълняването на различни 
физически упражнения. 

основни познания в 
ориентирането в двора на 
детската градина 

Методическо 

ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ИДД 

101. Туризъм • Разбира и изпълнява команди. 
• Проявява умения за групово придвижване в планината. 
• Знае специфичните особености на придвижването в 
планината. 

основни познания в 
туризма – в двора на 
детската градина 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ИДД 

102. Играта е 
радост 

• Разпознава и прилага по време на игра изучени 
елементи от футбола. 

игра „Двустранна среща 
по футбол” 

Методическо 
ръководство 

V/35. ЕПДД 
СПДД 
ИДД 

103. Обсада • Разпознава и прилага по време на игра изучени 
елементи от баскетбола. 

игра „Двустранна среща по 
баскетбол” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

104. Колоездач • Може да управлява велосипед по права линия и да 
описва фигури. 

игри „Майсторско 
управление”, „Спазване на 
правилата за движение по 
пътищата” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

105. Рали • Може да управлява велосипед по права линия и да 
описва фигури. 

игри „Майсторско 
управление”, „Спазване на 
правилата за движение по 
пътищата” 

Методическо 
ръководство 

 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очакван

и 

резултат

и 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

V/36. ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

106. Аеробика • Проявява чувство за ритъм и такт. 
• Демонстрира гъвкавост и ловкост. 

аеробика с музика Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

107. Детска 
олимпиада 

• Демонстрира изучените елементи от обхванатите 
спортове. 
• Строява се и се престроява. 
• Показва бързина, ловкост и гъвкавост. 

спортен празник, щафетни и 
подвижни игри. 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 
ИДД 

108. Лято мое • Децата получават указания за летните месеци – 
разходки, туризъм, плуване. 
• Изпълняват релаксиращи упражнения. 

подвижни игри на 

музикален фон. 

Методическо 

ръководство 

 

 



 

Разпределение на образователното съдържание по направление 

„Изобразително изкуство“ за трета ДГ а и трета ДГб 

 

Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

IX/1. И
МТ 

1. Да играем 
заедно –  
рисуване 

• Притежава обща визуална представа за различните видове 
плодове и зеленчуци и умее да ги различава. 
• Умее да рисува и оцветява образи чрез защриховане с графичен 
материал. 

познавателна 
книжка„Моята приказна 
пътечка към 
изобразителното 
изкуство“, с. 3, графични 
материали 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

И
МТ 

2. Впечатления от 
лятото – рисуване 

• Притежава изобразителна подготовка по рисуване с графичен 
материал. 
• Умее да изразява лични впечатления и преживявания с 
графични изразни средства, като използва подходящо 
композиционно и цветово решение. 
• Предава възрастовите различия между родител и дете при 
създаване на рисунка. 

графични материали Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

IX/2. И
МТ 

3. Десен за 
плат на кукла 
– рисуване 

• Проявява умение за ритмично разполагане на познати 
декоративни елементи в определено пространство и хармонично 
да подбира и съчетава цветовете. 
• Умее да използва нова смесена техника – батик. 

графични материали Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

Х
В 

4. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Притежава обща представа за особеностите на художествените занаяти 
– грънчарство и килимарство. 
• Разграничава произведения на художествените занаяти по 
използваните материали, с които са създадени, и по 
предназначението им. 

познавателна книжка, с. 
4 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

X/3. Х
В 

5. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Разпознава творбите на живописта и ги разграничава от тези на 
скулптурата и на графиката по използвания изобразителен 
материал и начин на изграждане на формата. 

познавателна книжка, 
с. 5, репродуцирани 
художествени творби 

Книга за 
учителя 
Методическо 
ръководство 

И
МТ 

6. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Умее да работи с графични материали. 
• Открива и рисува с графични материали липсващи елементи в 
изображения. 

познавателна 
книжка, с. 6 и 7, 
разноцветни 
графични 
материали 

Книга за 
учителя 
Методическо 
ръководство 

 



X/4. И
МТ 

7. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Проявява умения за моделиране на познати обекти от 
действителността, различни по вид, големина, форма и цвят. 
• Притежава усет за постигане на композиционно равновесие при 
подреждане на натюрморт от моделираните плодове и зеленчуци. 

познавателна книжка, 
с. 8, едноцветен 
пластичен материал 

Книга за 
учителя 
Методическо 
ръководство 

ИТ 8. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Проявява умение да изрязва, подрежда и апликира познати 
обекти от действителността, различни по вид, големина, 
форма и цвят. 
• Притежава усет за постигане на композиционно и цветово 
равновесие в апликацията. 

познавателна книжка, 
с. 9, двуцветни основи, 
оперативен материал 

Книга за 
учителя 
Методическо 
ръководство 

X/5. И
МТ 

9. Букет от 
есенни листа – 
рисуване 

• Има изградена представа за характера на новата 
изобразителна техника – щамповане, печатане. 
• Проявява творческа самостоятелност при интерпретиране на 
натурата. 

познавателна книжка, 
с. 10 – 11, темперни 
бои, различни по 
форма есенни листа 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

 И
МТ 

10. Есенна гора – 
рисуване 

• Притежава най-обща визуална представа за конструктивните 
особености и на цветовете на различните по вид есенни дървета. 
• Използва различни пособия при работа с темперни бои. 
• Притежава знания за промените в природата през есента. 

познавателна книжка, 
с. 12 – 13, темперни 
бои и пособия за 
работа 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

X/6. И
МТ 

11. Фигура на дете 
– 
моделиране 

• Владее основните похвати по моделиране – овалване, 
разточване, разрязване и изтегляне, прилепване и др. 
• Устойчиво моделира човешка фигура в определена 
последователност. 

познавателна книжка, 
с. 14, едноцветен 
пластичен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

И
Т 

12. 
Моделиране 
на образ на 
горско 
животно – 
лисица 

• Моделира по-сложен по конструкция образ, съставен от различни 
по големина и форма части. 
• Познава и прилага подходящи похвати по моделиране за 
предаване на характерните особености на познати образи. 
• Може да изобразява характерна поза или движение. 

познавателна книжка, 
с. 15, едноцветен 
пластичен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

X/7. И
МТ 

13. Натюрморт – 
Есенни цветя – 
рисуване от 
натура 

• Умее самостоятелно да наблюдава, анализира и съпоставя моделите от 
натура и да ги пресъздава. 
• Изразява емоционално и оценъчно отношение към резултатите от 
изобразителната дейност и удовлетвореност от собствените си 
постижения. 
• Използва и съчетава различни изобразителни материали – пастел и 
боя. 
• Съчетава различни линии при създаването на рисунки. 

познавателна книжка, 
с. 16 – 17, четки, 
темперни бои, 
пастели 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

ХВ 14. Вълкът и 
седемте козлета – 
илюстрация 

• Има изградена най-обща представа за особеностите на детската 
илюстрация. 
• Умее да пресъздава образи и епизоди от позната приказка в 
една или серия от рисунки с графични материали. 
• Изразява емоционално и оценъчно отношение към героите от 
приказката с помощта на цветове, детайлизация и декорация. 

познавателна книжка, 
с. 18, разноцветни 
графични материали 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

XI/8. ИТ 15. Улица с къщи 
– 
апликиране 

• Умее да изрязва и апликира различни по конструкция, големина, 
форма и цвят архитектурни обекти в един план, фризово. 
• Подбира подходящи изразни средства – композиция, цветови 
съчетания и форма с оглед на личните си наблюдения и 
впечатления. 
• Умее за апликира елементи с различна форма. 

двуцветни основи, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

И
Т 

16. Един 
слънчев и 
студен есенен 
ден – рисуване 

• Пресъздава характерните особености на познати обекти в 
природната среда. 
• Разпознава промените в природата през есента и ги пресъздава в 
рисунка. 

готово разредени 
темперни бои, обла 
четка 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 



• Използва цветовете като средство за предаване на определено 
настроение в пейзажа – весело или мрачно. 

XI/9. И
МТ 

17. Пътят до 
детската градина 
– рисуване 

• Демонстрира изобразителни възможности за работа с графични 
материали итехники на изпълнение. 
• Проявява наблюдателност и устойчивост на вниманието. 
• Повтаря по контурни линии изображения и ги оцветява, без да 
излиза от контурите. 
• Рисува по представа – природна и социална среда. 

познавателна книжка, 
с. 19, раз- ноцветни 
графични материали 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 
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о 
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МТ 

18. 
Апликиране 
на образ на 
познато 
животно 

• Апликира по-сложен по конструкция образ, съставен от различни 
по големина и форма части. 
• Познава и прилага подходящи техники на апликиране за 
предаване на характерните особенос- ти на познати образи. 
• Апликира еднослойно и двуслойно. 

двуцветни основи в 
различни цветови 
варианти, различни по 
формат 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

XI/10. И
Т 

19. Черга – 
апликиране 

• Притежава декоративен усет, чувство за симетрия при изпълнение 
на декоративна задача. 
• Проявява комбинативно мислене в процеса на изобразяване със 
средствата на апликирането 

– еднослойно или двуслойно. 
• Проявява интерес и емоционално отношение към творбите на 
народните художествени занаяти. 
• Композира елементи за украшения и предмети за бита. 

познавателна книжка, 
с. 20 – 21, цветни 
основи, оперативен 
мате- риал, различни 
по вид, големина и 
цвят изрязани форми 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

И
Т 

20. Есенна гора – 
рисуване 

• Притежава най-обща визуална представа за конструктивните 
особености и цветовете на различните по вид есенни дървета. 
• Използва различни пособия и техники за работа с темперни бои. 
• Притежава знания за промените в природата през есента и ги 
пресъздава в творбите си. 

цветни основи, 
различни по формат и 
размер, готово 
разредени темперни 
бои, обла четка 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

XI/11. И
Т 

21. Нашата улица 
– 
рисуване 

• Изобразява различни по големина, форма и конструкция образи в 
определено пространство. 
• Проявява репродуктивно въображение при пресъздаване на 
познати обекти от действителността с графични изразни 
средства. 

цветни флумастери Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

И
Т 

22. Есен в 
родния край – 
апликиране 

• Притежава диференцирани представи за различните по вид, 
конструкция и цвят есенни дървета. 
• Умее да изгражда образите чрез изрязване, изкъсване и 
комбинирано на различни по големина и цвят форми, като ги 
апликира еднослойно и двуслойно. 
• Проявява емоционално и екологично отношение към красотата в 
природата през есента. 

познавателна книжка, 
с. 22 – 23, оперативен 
материал, флумастери 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

XII/12

. 

И
Т 

23. Превозни 
сред- ства – 
апликиране 

• Притежава визуална представа за различни по вид и конструкция 
превозни средства. 
• Проявява образно-конструктивно мислене и репродуктивно 
въображение в процеса на изобразяване със средствата на 
апликирането. 

познавателна книжка, 
с. 24 – 25, готово 
изрязани ленти и 
цветни хартии, 
различни по форма и 
големина 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

 



И
МТ 

24. Рисуване в 

мрежа 

• Проявява усет за симетрия и умение да се ориентира при работа в 
квадратна мрежа. 
• Проявява наблюдателност и устойчивост на вниманието при 
изпълнение на задачата с графичен материал. 
• Повтаря по пунктир изображение, без да излиза от контура. 
• Рисува фантазни образи по филми, приказки, музикални 
произведения. 

познавателна 
книжка, с. 26, 
графични 
материали 

 

XII/13. ИТ 25. Зимни 
игри (на 
пързалката) – 
рисуване 

• Предава характерни пози и движения на базата на личен опити, 
участие в житейски ситуации при зимни условия. 

познавателна книжка, 
с. 27, цветни графични 
и живописни 
материали (маслен 
пастел и акварел) 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресурси 
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 И
Т 

26. Животни в 
гората през 
зимата – 
рисуване 

• Създава образ на горско животно, като предава характерните му 
особености – конструкция, пропорции и локален цвят, и го 
включва в подходяща обстановка. 

графичен и живописен 
материал, двуцветни 
основи 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

XII/14. И
Т 

27. Зимни 
празници – 
рисуване 

• Създава сюжетна рисунка по памет и впечатление въз 
основа на лично участие в зимен празник или народен обичай. 
• Умее да подбира подходящи изразни средства и техники на работа. 

цветни флумастери и 
маслени пастели 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

И
МТ 

28. Моделиране на 
морски обитатели 
– релеф 

• Изгражда релеф, като използва подходящи похвати по моделиране. 
• Притежава познания за обитателите на водното царство и 
умение да ги пресъздава със средствата на релефната 
пластика. 

познавателна книжка, 
с. 28, едноцветен или 
разноцветен пластичен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

XII/15. И
Т 

29. Разделител 
за книга – 
рисуване 

• Притежава знания за особеностите на декоративния фриз. 
• Проявява декоративен усет, комбинативно и вариативно мислене. 
• Притежава умения за изпълнение на декоративни задачи с 
графичен материал. 

познавателна книжка, с. 
29, разноцветни 
графични материали 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

 30. Картичка за 
праз- ника – 
апликиране 

• Проявява усет за постигане на композиционно и цветово 
равновесие при подреждане и апликиране на изрязаните 
декоративни образи в определено пространство. 
• Изработва украшения, като комбинира различни материали. 

познавателна 
книжка, с. 31, 
оперативен 
материал, пастели, 
флумастери 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

I/16. ИТ 31. Как прекарах 
един ден от 
ваканци- ята – 
рисуване 

• Притежава умения за рисуване на фигурална композиция в 
съответна обстановка. 
• Изобразява собствените си преживявания с подходящи изразни 
средства с графичен материал. 
• Проявява образно мислене и репродуктивно въображение. 

различни по размер 
основи, графичен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

 32. Деца правят 
сне- жен човек – 
рисуване 

• Умее да работи с графични и живописни материали, като 
създава композиция от няколко човешки фигури в един или 
два плана. 
• Подбира и използва цветовете като изразно средство за 
характеризиране на зимната обста- новката и за предаване на 
весело настроение. 
• Използва и съчетава различни изобразителни материали – бои, 
моливи, пастели. 

графични и 
живописни 
материали 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

I/17. И
Т 

33. Дете с шейна – 
моделиране 

• Има изградена най-обща представа за конструкцията и 
пропорциите на човешката фигура. 
• Предава елементарно движение на фигурата. 
• Проявява визуално мислене и репродуктивно въображение. 

едноцветен пластичен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 



ИТ 34. Рисуване по 
анимационен 
филм – рисуване 

• Има изградена най-обща представа за особеностите на тази форма 
на работа по рисуване. 
• Предава собственото си емоционално и оценъчно отношение към 
любим анимационен филм с подходящи материали и изразни 
средства. 
• Рисува фантазни образи по анимационен филм. 

различни по големина 
основи за рисуване, 
графични материали 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

I/18. ИТ 35. Какво работят 
тат- ко и мама – 
рисуване 

• Изразява диференцираните си представи за различните професии. 
• Умее да изразява лични впечатления и образни представи с 
графичен материал, като подбира подходящо композиционно и 
цветово решение. 

различни по големина 
основи за рисуване, 
графични материали 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 
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 ИТ 36. Дете на ски – 
моделиране 

• Предава елементарно движение на човешка фигурата, като 
проявява визуално мислене и репродуктивно въображение. 

едноцветен пластичен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

I/19. ИТ 37. Подарък за теб 
– ваза с цветя – 
апли- киране 

• Умее да подрежда и апликира симетрично изрязаните образи 
върху цветна основа – ед- нослойно и двуслойно. 
• Притежава декоративен усет за постигане на композиционно и 
цветово равновесие в аплика- цията, за хармонично съчетаване на 
цветовете. 

познавателна книжка, с. 
32 – 33, оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

 38. С мама на 
разходка – 
моделиране 

• Устойчиво моделира двуфигурна разчленена композиция, като 
най-общо предава съотноше- нието между родител и дете чрез 
техния размер. 
• Проявява образно-пластично мислене и репродуктивно 
въображение. 

едноцветен пластичен 

материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

II/20. ИТ 39. Аз пазарувам – 
рисуване 

• Създава фигурална композиция в два плана, като предава 
възрастовите различия и движение на човешките фигури. 
• Пресъздава собствения си опит с подходящи изразни средства с 
графичния материал. 

графичен материал, 
различни по формат и 
размер основи 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

ХВ 40. Дете храни 
животно или 
птица – 
моделиране 

• Умее да разкрива характерни визуални особености на познати 
обекти от заобикалящата среда. 
• Създава двуфигурна разчленена композиция. 

едноцветен пластичен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

II/21. ИТ 41. Дете поднася 
цветя на мама – 
рисуване 

• Умее да рисува двуфигурна композиция в съответна обстановка, 
като предава възрастовите различия и движение чрез 
профилното им изображение. 

графичен материал Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

ИТ 42. Рисуване по 
асоциация от 
музикален мотив 
– рисуване 

• Пресъздава настроението на музикален мотив след 
прослушване с помощта на живописни изразни средства, като 
предава настроението с цветни петна и линии. 
• Рисува фантазен образ по музикално произведение. 

графичен материал Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

II/22. ХВ 43. Възприемане 
на творби, 
посветени на 
национални герои 

• Разглежда и възприема репродуцирани портретни изображения 
на видни национални герои, изпълнени с изразните средства на 
живописта, скулптурата и графиката. 
• Описва произведения на различни видове изобразителни изкуства. 

портрети на бележити 
българи, снимки на 
паметници, графични 
рисунки и др. 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

 



ИТ 44. Моят 
любим спорт 
– рисуване 

• Изразява лични впечатления и преживявания, като използва 
графични изразни средства, подбирайки подходящо 
композиционно и цветово решение. 
• Създава фантазен образ на тема спорт. 

графичен материал Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

II/23. ИТ 45. Картичка за 
празник – 
апликиране 

• Изработва поздравителна картичка, като подбира съответни на 
празника декоративни образи и мотиви (готово изрязани или 
изрязани от него) и ги апликира върху избраната от него основа. 
• Използва и съчетава различни изобразителни материали. 

познавателна книжка, 
с. 30, цветни 
флумастери, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

 И
Т 

46. Катерица – 
моделиране 

• Познава и прилага подходящи похвати по моделиране за 
предаване на характерните особено- сти на познати образи. 

едноцветен пластичен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

III/24. Х
В 

47. Добре 
дошли, 
приятели – 
рисуване 

• Притежава диференцирана представа за особеностите на цъфналите и 
разлистените пролетни дървета. 
• Използва цветовете като средство за предаване на пролетно 
настроение и за характеризиране на пейзажната обстановка. 
• Съчетава различни изобразителни материали и различни техники. 

познавателна книжка, с. 
34 – 35, акварелни и 
темперни бои, четки 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

И
Т 

48. Животните в 
гората – 
апликиране 

• Създава образ на диво животно, като предава характерните му 
особености със средствата на апликирането. 
• Моделира фантазен образ на основата на комбиниране на различни 
животни. 

познавателна книжка, 
с. 36 – 37, двуцветни 
основи, оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

III/25. И
МТ 

49. Здравей, 
пролет! – 
рисуване 

• Изобразява пролетен пейзаж, като изгражда рисунката цялостно 
в цветово отношение в нова смесена техника батик (маслен 
пастел и акварел). 

познавателна книжка, с. 
38, графичен и 
живописен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

И
Т 

50. Монотипия – 
рисуване 

• Може да създава монотипен отпечатък на познат обект върху 
прегънат на две блоков лист в определена последователност. 

познавателна 
книжка, с. 39, 
акварелни или 
темперни бои, четка 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

III/26. И
Т 

51. Да играем 
заедно – 
апликиране 

• Владее основните техники на работа при изграждане на 
плоскостна и релефна апликация в определена 
последователност. 
• Апликира фигура на дете, като комбинира различни по големина, 
форма и цвят части, изрязани от различни по форма хартия. 

познавателна книжка, 
с. 40 – 41, двуцветни 
основи, оперативен 
материал, флумастери 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

И
Т 

52. Пъстрокрили 
пеперуди – 
апликиране 

• Апликира образи на познати обекти, като използва различни 
техники на работа – специфични за плоскостно и релефно 
(пластично) апликиране – еднослойно и двуслойно. 

познавателна книжка, с. 
42 
– 43, оперативен 
материал, флумастери 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

III/27. И
Т 

53. Слон, зайче – 
моделиране 

• Моделира по-сложен по конструкция образ, съставен от различни 
по големина и форма части. 
• Прилага подходящи похвати по моделиране за предаване на 
характерните му особености. 

познавателна книжка, 
с. 44, едноцветен 
пластичен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

И
Т 

54. Рисуване на 
на- 
тюрморт„Плод

• Притежава най-обща визуална представа за живописта и един от 
жанровете – натюрморт. 
• Изгражда живописна рисунка по асоциация след разглеждане на 

познавателна 
книжка, с. 45, 
темперни бои, 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 



ове“ няколко творби на тема 
„Плодове“. 

четки учителя 

 

 



 

Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

III/ 28. ИТ 55. Пролетни 
празници 
(Цветница, 
Лазаровден, 
Еньовден) – 
рисуване 

• Създава сюжетна рисунка по памет или по впечатление на 
основата на лично участие в пролетен празни или народен 
обичай. 
• Умее да подбира подходящи изразни средства с оглед на 
замисъла, техниките и пособията за живописване. 
• Има представа за народни обичаи и свързаното с тях 
изобразително изкуство. 

темперни бои, обла 
четка, различни по 
формат и размер 
основи 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

ИТ 56. Излет в 
планината – 
рисуване 

• Създава рисунка по памет и/или по лични преживявания от 
участие в излет в планината или разходка в парка на два етапа. 
• Най-напред пресъздава природната обстановка, а след това 
изобразява фигурите на децата и другите обекти. 
• Използва цветове, характерни за пролетта. 

темперни бои, обла 
четка, различни по 
формат и размер 
основи 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

IV/29. ИТ 57. В 
зоологическата 
градина – 
моделиране 

• Притежава диференцирани представи за особеностите на дивите 
и домашните животни, като открива прилики и разлики между 
тях. 
• Прилага подходящи похвати по моделиране за предаване на 
техните характерни особености. 

едноцветен пластичен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

ИТ 58. Украса на 
керамичен съд – 
декоративно 
рисуване 

• Проявява усет за ритъм и симетрия при изграждане на 
декоративен фриз в затворена декора- тивна композиция с 
материали по избор. 

графичен материал Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

IV/30. ИТ 59. Моят град 

(село) – 
рисуване 

• Създава сюжетна композиция по памет и/или по впечатление 
в два-три плана с познати обекти – сгради и превозни 
средства, с графичен материал 

основи, различни по 
формат, графичен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

ИТ 60. Декоративно 
пано 
„Пролет“ – 
рисуване, 
апликиране 

• Изгражда декоративни образи в определена последователност, 
като проявява декоративен усет, усет за ритъм и симетрия. 
• Познава особеностите на декоративното пано и начина на 
неговото оформяне чрез комбини- ране на декорираните от 
децата основи с квадратна форма. 

„плочки“ с квадратна 
форма, материали за 
рисуване и апликиране 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

IV/31. ИТ 61. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Апликира образи, като комбинира познати геометрични форми 
– квадрат, правоъгълник, триъгълник и др. 
• Обогатява обстановката и апликираните образи, като рисува 
подробности и украса с флумастери. 

познавателна книжка, с. 
46 – 47, оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

 



ИТ 62. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Умее самостоятелно да наблюдава, анализира и пресъздава 
модели от натура с живописни материали и техники. 
• Проявява качествата наблюдателност и устойчивост на 
вниманието. 

темперни и акварелни 
бои 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

IV/32. ИТ 63. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията 
– моделиране – 
фигура на 
футболист) 

• Владее основните похвати по моделиране. 
• Моделира устойчиво човешка фигура в статична поза или 
раздвижена в определена последо- вателност, като най-общо 
предава пропорциите и конструктивните особености. 

едноцветен пластичен 
материал 

Книга за 
учителя 
Методическо 
ръководство с 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

 Х
В 

64. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Познава и назовава различните видове изобразително изкуство. 
• Разглежда и описва репродуцираните творби. 
• Разпознава творбите на изобразителното изкуство и да ги 
разграничава по вид – живопис, графика, скулптура. 
• Свързва произведенията на художествените занаяти със 
съответните народни обичаи. 
• Проявява интерес и емоционално отношение към изобразителното 
изкуство ихудожествените занаяти. 

познавателна книжка, с. 
48 – 49, цветни моливи 

Книги за 
учителя 
Методическо 
ръководство 

V/33. И
МТ 

65. Космос – 
скрити 
картини –
рисуване 

• Притежава познания за характера на този вид изобразителна 
задача – да оцветява форми с определен цвят. 
• Проявява наблюдателност и устойчивост на вниманието. 

познавателна книжка, с. 
50 – 51, графични 
материали 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

И
Т 

66. Пролетна 
картина – 
апликиране 

• Изобразява обекти и явления от действителността, като използва 
различни техники на работа по апликиране – изкъсване и 
изрязване. 
• Използва цветовете като средство за характеризиране на 
пролетната обстановка и за предава- не на пролетно настроение. 

двуцветни основи, 
различни по формат, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

V/34. И
Т 

67. Нарисувай 
твоята буквичка 
и я оцвети и 
украси – рисуване 

• Умее да рисува по-голяма първата буквичка на своето име с 
графичен материал, след което да пристъпи към нейното 
оцветяване чрез защриховане и украсяване с декоративни образи 
на цветя и други елементи. 

графичен материал Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

И
Т 

68. Историята 
не свършва 
дотук – 
рисуване и 
апликиране 

• Проявява познавателен интерес към света на комиксите. 
• Изпълнява изобразителна задача в определена последователност, 
като самостоятелно опреде- ля сюжета, композиционното и 
цветовото решение на заключителната рисунка. 

материали за 
апликиране и рисуване 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

V/35. И
Т 

69. Дърветата и 
четирите сезона – 
рисуване 

• Притежава визуална представа за промените в природата през 
четирите сезона. 
• Пресъздава изменения в природата със средствата на рисунка, 
като изпълява с темперни бои и съответни пособия четири дървета 
с различна конструкция и цвят на стъблата, а короните – в цветови 
съчетания, съобразени със сезона. 

темперни бои, четки Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

И
МТ 

70. Пъзел 
„Морско 
дъно“ 

• Притежава необходимите умения по апликиране. 
• Ориентира се при подреждане и апликиране на изрязаните форми в 
нарисуваната мрежа. 
• Проявява интерес към различни изобразителни дейности. 

познавателна книжка, с. 
52 – 53, четка и лепило 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 



V/36. ИТ 71. Празнична 
картичка – 
апликиране 

• Проявява усет за постигане на композиционно и цветово 
равновесие при подреждане и апликиране на изрязаните 
декоративни образи в определено пространство. 
• Разбира предназначението на празничните картички. 

оперативен материал, 
различни по 
конструкция и цвят 
основи 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

ИТ 72. Моделиране по 
собствен замисъл 

• Създава елементарен сюжет, като обединява познати обекти от 
действителността. 
• Използва подходящи техники на работа по моделиране. 

едноцветен пластичен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя 

 

 



 

Разпределение на образователното съдържание по направление 

„Конструиране и технологии“ за трета ДГ а и трета ДГб 

 

Mесец/ 
седмица Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

IX/1. ГИ 1. Отново в 
детската 
градина 

• Познава правила за запазване на дрехите чисти и 
спретнати. 
• Облича се и се съблича самостоятелно. 
• Ползва самостоятелно прибори за хранене, 
сервира и отсервира отделни ястия с помощта на 
възрастен. 

оперативен материал – четки за 
дрехи, четки за обувки и други 
почистващи средства, игра 
„Готови за дежурства“ 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник с 
тексто- ве, 
игри и песни за 
дeцата от трета 
група от 
детската 
градина. 
София: 
Булвест 2000, 
2009 (по-
нататък в 
изложението 
Сборник). 

КМ 2. Спомени от 
лятото 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, снимки или технически 
рисунки. 
• Изработва по образец и/или по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комбинира 
подходящи разнообразни материали и инструменти. 

познавателна книжка Моята 
приказна пътечка към 
конструирането и технологиите 
(с. 3), оперативен материал – 
лепило, подходящ конструктивен 
материал, камъчета, пръчици и 
мидички 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

IX/2. ГИ 3. Със сапунче 
и водичка 

• Познава правила за запазване на дрехите чисти и 
спретнати. 
• Облича се и се съблича самостоятелно. 
• Ползва самостоятелно прибори за хранене, 
сервира и отсервира отделни ястия с помощта на 
възрастен. 

оперативен материал – четки за 
дрехи, четки за обувки и други 
почистващи средства, игра 
„Готови за дежурство“ 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

ОМСС 4. Довиждане, 
крилати 
приятели 

• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 4, 
оперативен материал 
– лепило, ножица 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

 



X/3. КМ 5. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, снимки или технически 
рисунки. 
• Изработва по образец и/или по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комбинира 
подходящи разнообразни материали и инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени 
критерии собственоръчно направени модели и ги 
включва в игрови дейности. 

познавателна книжка с. 
5,„Дървото през различ- ните 
сезони“, оперативен материал – 
лепило, ножица, различни видове 
хартия и други допъл- нителни 
материали – тиксо, цветни моливи 

Книга за 
учителя 
Методическо 
ръководство 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурс
и 

За 
детето 

За учителя 

 ГИ, 
ОМ
СС 

6. Знам и 
мога 
(проследява
не на 
постижения
та) 

• Ползва самостоятелно прибори за хранене, сервира и 
отсервира отделни ястия с помощта на възрастен. 
• Следва указания при подреждане и поддържане на реда, 
чистотата и естетическия вид на занималнята. 
• Свързва, като използва допълнителни елементи, като 
пластилин, кламер, сламка и др. 
• Предлага идеи и участва в провеждането на малко 
състезание, игра или дейност в детската градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

познавателна книжка, с. 32, 
оперативен материал – кламери, 
сламки за сок, лепило, ножица, 
различни видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи 

Книга за 
учителя 

X/4. ОМ
СС, 
ГИ 

7. Знам и 
мога 
(проследява
не на 
постижения
та) 

• Познава правила за запазване на дрехите чисти и 
спретнати. 
• Облича се и се съблича самостоятелно. 
• Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и 
текстилни материали при изработване на модел или 
изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени 
материали по права, крива и начупена линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 6, 
оперативен материал 
– лепило, ножица, различни 
видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи 

Книга за 
учителя 

Т 8. Знам и 
мога 
(проследява
не на 
постижения
та) 

• Има представа за ролята на техниката в играчки с 
батерии, светлини, звук, компютри и др. 
• Различава устройства за комуникация и информация – 
телефони. 

познавателна книжка, с. 33, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– конец, цветни моливи 

Книга за 
учителя 

X/5. ГИ 9. 
Сервирам 
на 
другарчето 

• Следва указания при подреждане и поддържане на реда, 
чистотата и естетическия вид на занималнята. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

познавателна книжка, с. 7, 
оперативен материал 
– лепило, ножица, различни 
видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

КМ 10. Злато в 
полята 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, снимки или технически 
рисунки. 
• Изработва по образец и/или по собствен замисъл модели 
и изделия, като подбира и комбинира подходящи 
разнообразни материали и инструменти. 

познавателна книжка, с. 8, 
оперативен материал 
– лепило, ножица, различни 
видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 



X/6. КМ 11. Зъбки 
бели и 
здрави 

• Изработва по образец и/или по собствен замисъл модели 
и изделия, като подбира и комбинира подходящи 
разнообразни материали и инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови 
дейности. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 ОМСС 12. Прибиране 
на реколтата 

• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 9, 
оперативен материал 
– лепило, ножица, различни 
видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

X/7. КМ 13. Лекарска 
чанта 

• Изработва по образец и/или по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комбинира 
подходящи разнообразни материали и инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени 
критерии собственоръчно направени модели и ги 
включва в игрови дейности. 

познавателна книжка, с. 34, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, памук, 
спринцовки, лепенки и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

ГИ 14. Почистваме 
двора 

• Предлага идеи и участва в провеждането на малко 
състезание, игра или дейност в детската градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

оперативен материал – 
необходими ергономично 
съобразени инструменти за 
почистване на двора от листа, 
кошове, найлонови торби и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник, 
състезание „Кой 
ще почисти 
пръв“ 

XI/8. КМ 15. Къде живея • Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, от снимки или от технически 
рисунки. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

познавателна книжка, с. 10, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, ролки от 
тоалетна хартия, кутия за автопарк 
и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

 16. Кой остава в 
гнездото – 
бинокъл 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, снимки или технически 
рисунки. 
• Изработва по образец и/или по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комбинира 
подходящи разнообразни материали и инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени 
критерии собственоръчно направени модели и ги 
включва в игрови дейности. 

познавателна книжка, с. 35, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, ролки от 
тоалетна хартия, конец и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

 



XI/9. КМ 17. Нашият 
квартал – 
конструиране с 
изработени 
играчки 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, снимки или технически 
рисунки. 
• Изработва по образец или по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комбинира 
подходящи разнообразни материали и инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени 
критерии собственоръчно направени модели и ги 
включва в игрови дейности. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, ролки от 
тоалетна хартия, кутия за 
автопарк и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурс
и 

За 
детето 

За 
учителя 

 ОМСС 18. На гости 
в хралупата 

• Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и 
текстилни материали при изработване на модел или 
изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени 
материали по права, крива и начупена линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка с. 36, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, листа за 
хралупата и жълъди и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

XI/10. ГИ 19. 
Правилата 

• Познава правила за запазване на дрехите си чисти и 
спретнати. 
• Облича се и се съблича самостоятелно. 
• Ползва самостоятелно прибори за хранене, сервира и 
отсервира отделни ястия с помощта на възрастен. 
• Следва указания при подреждане и поддържане на реда, 
чистотата и естетическия вид на занималнята. 
• Предлага идеи и участва в провеждането на малко 
състезание, игра или дейност в детската градина. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, ролки от 
тоалетна хартия, щипки за пране, 
кръгове от цветни хартии и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

КМ 20. 
Есенно 
дърво 

• Изработва по образец и по собствен замисъл модели 
и изделия, като подбира и комбинира подходящи 
разнообразни материали и инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови 
дейности. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия, 
листа от дървета и храсти и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

XI/11. ОМСС 21. Децата по 
света 

• Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени 
материали по права, крива и начупена линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, 
хербаризи- рани листа и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

КМ 22. 
Есенно 
пано 

• Изработва по образец и по собствен замисъл модели 
и изделия, като подбира и комбинира подходящи 
разнообразни материали и инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови 
дейности. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия, 
листа от дървета и храсти, 
бобени зърна и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

XII/12. Т 23. 
Пресичам 
правилно – 
ориентиране 
по схема 

• Различава превозните средства спрямо мястото им на 
придвижване. 
• Има представа за ролята на техниката в играчки с 
батерии, светлини, звук, компютри и др. 

оперативен материал – 
конструктори, конструктивни 
играчки с батерии, светлини и 
звук, лепило, ножица, различни 
видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, хартия, природни 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 



и отпадъчни материали и др. 

ОМСС 24. Коледна 
украса. 
Висулка за 
елха 

• Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени 
материали по права, крива и начупена линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 
• Свързва, като използва допълнителни елементи, като 
пластилин, кламер, сламка и др. 

познавателна книжка с. 11, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия и 
др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очакван

и 

резултат

и 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

XII/13.  25. Подреждам 
празнична 
трапеза 

• Ползва самостоятелно прибори за хранене, 
сервира и отсервира отделни ястия с помощта на 
възрастен. 
• Следва указания при подреждане и поддържане на 
реда, чистотата и естетическия вид на занималнята. 
• Предлага идеи и участва в провеждането на 
малко състезание, игра или дейност в детската 
градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна 
дейност. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия и 
др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

ОМСС 26. Звезда на 
небето – звезда 
на елхата 

• Прави подходящ избор на хартия, картон, 
природни и текстилни материали при 
изработване на модел или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Свързва, като използва допълнителни елементи, като 
пластилин, кламер, сламка и др. 

познавателна книжка, с. 38, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия и 
др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

XII/14. КМ 27. Маска за 
новогодишния 
карнавал 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, снимки или технически 
рисунки. 
• Изработва по образец или по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комбинира 
подходящи разнообразни материали и 
инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени 
критерии собственоръчно направени модели и ги 
включва в игрови дейности. 

познавателна книжка, с. 39, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия и 
др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

ГИ 28. Помагам на 
птиците да 
презимуват 

• Предлага идеи и участва в провеждането на 
малко състезание, игра или дейност в детската 
градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна 
дейност. 

оперативен материал – 
пластмасова купа или стара 
чиния, ябълки, трохи хляб, 
сурови слънчогледови ядки, 
овес, фъстъци, овесена каша 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

 



XII/15. КМ 29. Конструиране 
на игрова 
ситуация – моето 
семейство 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, снимки или технически 
рисунки. 
• Изработва по образец и по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комбинира 
подходящи разнообразни материали и 
инструменти. 

оперативен материал – 
лепило, играчките в игровия 
кът, подходящи за настолен 
театър, театрализирани етюди 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

Т 30. Правим 
пътечка в снега 

• Различава превозните средства спрямо мястото на 
придвижване. 
• Има представа за ролята на техниката в играчки с 
батерии, светлини, звук, компютри и др. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и 
др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

I/16. ГИ 31. На улицата 
през зимата 

• Познава правила за запазване на дрехите чисти и 
спретнати. 
• Облича се и се съблича самостоятелно. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и 
др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурс
и 

За 
детето 

За 
учителя 

 КМ 32. Зимна 
приказка 

• Изработва по образец и по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комбинира 
подходящи разнообразни материали и 
инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени 
критерии собственоръчно направени модели и ги 
включва в игрови дейности. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия и 
др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

I/17. ГИ 33. 
Облеклото 
през зимата 

• Познава правила за запазване на дрехите чисти и 
спретнати. 
• Облича се и се съблича самостоятелно. 

познавателна книжка, с. 12 и с. 
13, оперативен материал – 
лепило, ножица, различни 
видове хартия и други 
допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни 
материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

КМ 34. Зимна буря 
– опасности 
през зимата 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, снимки или технически 
рисунки. 
• Изработва по образец и по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комбинира 
подходящи разнообразни материали и 
инструменти. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали 
и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

I/18. Т 35. Моделирам 
и конструирам 
– 
конструктивна 
игра 

• Различава превозните средства спрямо мястото на 
придвижване. 
• Има представа за ролята на техниката в играчки с 
батерии, светлини, звук, компютри и др. 
• Различава устройства за комуникация и информация – 
телефони. 

оперативен материал – 
контруктори с възмож- ности за 
конструиране на превозни 
средства, пътни знаци, път и пр. 
Както и лепило, ножица, различни 
видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, хартия, природни 
и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

КМ 36. Снежна 
къща 

• Изработва по образец или по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комбинира 
подходящи разнообразни материали и инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени 
критерии собственоръчно направени модели и ги 
включва в игрови дейности. 

познавателна книжка, с. 14, 
оперативен материал 
– лепило, ножица, различни видове 
хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
хартия, природни и отпадъчни 
материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 



I/19. ОМСС 37. Децата по 
света 
празнуват 

• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 15, 
оперативен материал 
– лепило, ножица, различни видове 
хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
хартия, природни и отпадъчни 
материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

КМ 38. 
Пожарникари 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, използва снимки или 
технически рисунки. 
• Изработва по образец и по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комбинира 
подходящи разнообразни материали и 
инструменти. 

познавателна книжка, с. 40, 
оперативен материал – 
конструктивни играчки, лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали 
и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

II/20. КМ 39. На пазар • Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, снимки или технически 
рисунки. 
• Изработва по образец и собствен замисъл модели и 
изделия, като подбира и комбинира подходящи 
разнообразни материали и инструменти. 

познавателна книжка, с. 41, 
оперативен материал – лепило, 
играчки или изображения на 
плодове, зеленчуци, игра „На 
пазар“ 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

ОМСС 40. 
Животните 
от фермата 

• Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени 
материали по права, крива и начупена линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 42, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали 
и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

II/21. КМ 41. Моето 
семейство – 
колаж от 
снимки 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, снимки или технически 
рисунки. 
• Изработва по образец и по собствен замисъл модели 
и изделия, като подбира и комбинира подходящи 
разнообразни материали и инструменти. 

познавателна книжка, с. 43, 
оперативен материал 
– лепило, ножица, различни видове 
хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
хартия, природни и отпадъчни 
материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

ОМСС 42. В 
пустинята 

• Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени 
материали по права, крива и начупена линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 16, 
оперативен материал 
– лепило, ножица, различни видове 
хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
хартия, природни и отпадъчни 
материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

II/22. Т 43. Ракета • Различава превозните средства спрямо мястото на 
придвижване. 
• Има представа за ролята на техниката в играчки с 
батерии, светлини, звук, компю- три и др. 
• Различава устройства за комуникация и информация – 
телефони. 

познавателна книжка, с. 17, 
оперативен материал – 
конструктивни играчки, играчки с 
батерии, звук и светлинни 
сигнали, лепило, ножица, 
различни видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, хартия, природни 
и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



ОМСС 44. Животни 
на полюса 

• Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени 
материали по права, крива и начупена линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 18, 
оперативен материал 
– лепило, ножица, различни видове 
хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
хартия, природни и отпадъчни 
материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

II/23. КМ 45. 
Мартеница 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, снимки или технически 
рисунки. 
• Изработва по образец и по собствен замисъл модели 
и изделия, като подбира и комбинира подходящи 
разнообразни материали и инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови 
дейности. 

познавателна книжка, с. 19, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове конци, 
хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни 
моливи, хартия, природни и 
отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 ГИ 46. 
Поздравите
лна 
картичка 

• Предлага идеи за поздравления за празник в детската 
градина. 
• Следва указания при подреждане и поддържане на реда, 
чистотата и естетическия вид на занималнята. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

познавателна книжка, с. 20, 
лепило, ножица, оперативен 
материал – необходими средства 
за почистване на игровия кът и на 
занималнята 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
състезание„Ко
й ще почисти 
пръв“ 

III/24. ОМСС 47. Щъркел • Прави подходящ избор на хартия, картон, природни 
и текстилни материали при изработване на модел 
или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени 
материали по права, крива и начупена линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 21, 
оперативен матери- ал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали 
и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ОМСС 48. За мама • Прави подходящ избор на хартия, картон, природни 
и текстилни материали при изработване на модел 
или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени 
материали по права, крива и начупена линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 22, 
оперативен матери- ал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали 
и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/25. Т 49. Играчки 
с батерии, 
светлини и 
звук 

• Различава превозните средства спрямо мястото на 
придвижване. 
• Има представа за ролята на техниката в играчки с 
батерии, светлини, звук, компютри и др. 
• Различава устройства за комуникация и информация – 
телефони. 

оперативен материал – 
конструктивни играчки с 
батерии, светлини и звук, 
лепило, ножица, различни видове 
хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни 
моливи, хартия, природни и 
отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ОМСС 50. Цветна 
пролет 

• Прави подходящ избор на хартия, картон, природни 
и текстилни материали при изработване на модел 
или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и хартиени 
материали по права, крива и начупена линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 44, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали 
и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/26. ОМСС 51. Моят модел 
от отпадъчен 
материал 

• Прави подходящ избор на хартия, картон, природни 
и текстилни материали при изработване на модел 
или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия ихартиени материали по 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия, 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



права, крива и начупена линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

природни и отпадъчни материали 
и др. 

ГИ 52. Пролетно 
почистване 

• Следва указания при подреждане и поддържане на реда, 
чистотата и естетическия вид на занималнята. 
• Предлага идеи и участва в провеждането на малко 
състезание, игра или дейност в детската градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

оперативен материал – 
необходими ергономично 
съобразени инструменти за 
почистване на двора от клони и 
листа, кошове, найлонови торби и 
др.; необходими средства за 
почистване на занималнята 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
състезание 
„Кой ще 
почисти пръв“ 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очакван

и 

резултат

и 

Ресурси 

За детето За учителя 

III/27. ГИ 53. Грижи за 
растенията 

• Следва указания при подреждане и поддържане на 
реда, чистотата и естетическия вид на занималнята. 
• Предлага идеи и участва в провеждането на 
малко състезание, игра или дейност в детската 
градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна 
дейност. 

оперативен материал – необходими 
ергономично съобразени 
инструменти за отглеждане на 
растения, за поливане, разрохкване 
на почвата и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник, 
състезание 
„Чие цвете е 
най-свежо“ 

ОМСС 54. Красотата в 
природата – 
пеперуда 

• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 23, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и 
др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/28. ОМСС 55. Цветни 
гирлянди 

• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 24, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ГИ 56. Пролетен 
букет 

• Следва указания при подреждане и поддържане на 
реда, чистотата и естетическия вид на занималнята. 
• Предлага идеи и участва в провеждането на 
малко състезание, игра или дейност в детската 
градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна 
дейност. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и 
др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/29. ОМСС 57. Великденско 
пиле 

• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 25, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, хартия, природни и 
отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



ОМСС 58. 
Пътешествието 
на капката 

• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 26, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, хартия, природни и 
отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/30. КМ 59. 
Конструктивна 
игра 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, снимки или технически 
рисунки. 
• Изработва по образец и по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комбинира 
подходящи разнообразни материали и 
инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени 
критерии собственоръчно направени модели и ги 
включва в игрови дейности. 

оперативен материал – 
конструктори, конструктивни 
играчки с батерии, светлини и звук, 
лепило, ножица, различни видове 
хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
хартия, природни и отпадъчни 
материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаква

ни 

резулта

ти 

Ресурси 

За детето За учителя 

 ОМСС 60. Жабка и 
муха 

• Прави подходящ избор на хартия, картон, 
природни и текстилни материали при 
изработване на модел или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 45, оперативен 
матери- ал – лепило, ножица, различни 
видове хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/31. ОМСС 61. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, снимки или 
технически рисунки. 
• Изработва по образец или по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комбинира 
подходящи разнообразни материали и 
инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени 
критерии собственоръчно направени модели и ги 
включва в игрови дейности. 

познавателна книжка, с. 27, оперативен 
материал – лепило, ножица, различни 
видове хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя 

КМ 62. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Познава правила за запазване на дрехите си чисти и 
спретнати. 
• Облича се и се съблича самостоятелно. 
• Ползва самостоятелно прибори за хранене, 
сервира и отсервира отделни ястия с помощта 
на възрастен. 
• Следва указания при подреждане и поддържане на 
реда, чистотата и естетическия вид на занималнята. 
• Предлага идеи и участва в провеждането на 
малко състезание, игра или дейност в детската 
градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна 
дейност. 

познавателна книжка, с. 28, оперативен 
материал – лепило, ножица, различни 
видове хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя 

IV/32.  63. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Прави подходящ избор на хартия, картон, 
природни и текстилни материали при 
изработване на модел или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 

познавателна книжка, с. 29, оперативен 
материал – лепило, ножица, различни 
видове хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя 



ОМСС 64. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Прави подходящ избор на хартия, картон, 
природни и текстилни материали при 
изработване на модел или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 30, оперативен 
материал – лепило, ножица, различни 
видове хартия 
и други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, природни 
и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя 

V/33. ОМСС 65. Моята 
книжка с 
картинки 

• Прави подходящ избор на хартия, картон, 
природни и текстилни материали при 
изработване на модел или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

оперативен материал – лепило, ножица, 
различни видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, цветни 
моливи, хартия, природни и отпадъчни 
материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаква

ни 

резулта

ти 

Ресурси 

За детето За учителя 

 ГИ 66. Пролетен 
бал – проект за 
изработване на 
корони 

• Предлага идеи и участва в провеждането на 
малко състезание, игра или дейност в детската 
градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна 
дейност. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/34. ГИ 67. Буквата на 
моето име 

• Предлага идеи и участва в провеждането на 
малко състезание, игра или дейност в детската 
градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна 
дейност. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ОМСС 68. Кой 
живее в 
ливадата 

• Прави подходящ избор на хартия, картон, 
природни и текстилни материали при 
изработване на модел или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
Сборник 

V/35. ОМСС 69. Дървото на 
сезоните 

• Прави подходящ избор на хартия, картон, 
природни и текстилни материали при 
изработване на модел или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ОМСС 70. В зоопарка • Прави подходящ избор на хартия, картон, 
природни и текстилни материали при 
изработване на модел или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

познавателна книжка, с. 31, оперативен 
материал – лепило, ножица, различни 
видове хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
хартия, природни и отпадъчни 
материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/36. ОМСС 71. Нашият 
детски 
празник 

• Предлага идеи и участва в провеждането на 
малко състезание, игра или дейност в детската 
градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна 
дейност. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



ОМСС 72. Нашият 
детски 
празник 

• Предлага идеи и участва в провеждането на 
малко състезание, игра или дейност в детската 
градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна 
дейност. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник 

 



 

Разпределение по образователно съдържание по направление „Математика“ за трета ДГ а и трета ДГб 

 

Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

IX/1. П
О, 
К
О 

1. 
Ориентир
ане. 
Сравнява
не 

• Определя мястото на обект. 
• Определя отдалечеността на два предмета спрямо себе си, като 
използва близо и далече. 
• Сравнява: 
два обекта по дължина и 
разпознава дълъг – къс; 
количеството в две предметни 
групи. 
• Открива и назовава общ признак за групиране. 

Познавателна 
книжка Моята 
приказна пътечка 
към математиката 
за трета група. 
София: Булвест 
2000, 2017, с. 3 (в 
текста ще се 
отбелязва 
познавателната 
книжка, с. …) 

Книга за учителя за 
трета възрастова 
група. София: 
Булвест 2000, 2018 
(в текста Книга за 
учителя), 
Методическо 
ръководство за… 
(Методическо 
ръководство), 
Сборник с текстове, 
игри и песни за 
децата от трета 
група на детската 
градина (в текста 
Сборник) 

КО 2. 

Групиране 

• Групира обекти по едно свойство (цвят, вид или големина). 
• Допълва група, като отчита признака за групиране. 
• Открива (диференцира) ново свойство за разделяне на обектите 
в група – повторна класификация. 
• Разпознава и диференцира еднакви и различни обекти. 

познавателната 
книжка, с. 4, игра 
„Пощальони“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

IX/2. КО 3. 
Повече, 
по-
малко, 
толкова 
– 
колкото 

• Сравнява количества на две предметни групи и установява 
отношенията„толкова – колкото“, 

„повече“, „по-малко“. 
• Разпознава и назовава простанственото местоположение на 
предмет чрез „върте – вън“. 
• Установява и определя пространствени отношения между два и 
повече обекти. 
• Разпознава лява, дясна ръка. 

познавателната 
книжка, с. 5, игра 
„Пощальони“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

КО 4. 
Числата 
едно и две 
и техните 
цифри 1 и 
2 

• Сравнява количествата на две предметни групи и установява 
едно от отношенията„толкова – колкото“, „повече“, „по-малко“. 
• Брои до две. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно и две към 
съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица. 

познавателната 
книжка, с. 6, 
игра„Товарен влак“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

 



X/3. КО 5. Знам и 
мога 
(проследяв
ане на 
постижени
ята) 

• Групира обекти и открива обект, който нарушава свойството за 
групиране. 
• Брои и съотнася количество от предметни групи и знаково-схематични 
модели – фигури с точки. 
• Съотнася количество и установява „толкова – колкото“ между 
предметни групи и знаково-схематичен модел. 

познавателната 
книжка, с. 7, игра 
„Рибари и рибки“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 И
, 
Р
Ф 

6. Знам и 
мога 
(проследя
ване на 
постижен
ията) 

• Сравнява и определя висок – нисък. 
• Разпознава геометричните фигури кръг, квадрат и триъгълник. 
• Подрежда три обекта във възходяш ред по образец. 

познавателната 
книжка, с. 8, игра 
„Палавници“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

X/4. ПО 7. Знам и 
мога 
(проследя
ване на 
постижен
ията) 

• Отрива обекти по техните местоположения в пространството. 
• Ориентира се по основните посоки, като използва: „нагоре – 
надолу“, „пред – зад“. 
• Определя отдалеченост на обект –„по-близко“, „по-далече“. 

познавателната 
книжка, с. 9, игра 
„Кой не е на 
мястото си“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

Р
Ф, 
В
О 

8. Знам и 
мога 
(проследя
ване на 
постижен
ията) 

• Разпознава геометричните фигури кръг, квадрат и триъгълник. 
• Разпознава ден от нощ. 
• Разпознава и назовава годишните сезони. 

познавателната 
книжка, с. 10, игра 
„Моите приятели“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/5. КО 9. Число 
три и 
цифра 3 

• Сравнява количествата на две предметни групи и установява 
едно от отношенията „толкова – колкото“, „повече“, „по-малко“. 
• Брои до три. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, две и три към 
съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица до три. 
• Подрежда обекти във възходящ и низходящ ред до три елемента. 

познавателната 
книжка, с. 11, игра 
„Самолети“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

КО 10. 
Число 
четири 
и 
цифра 
4 

• Сравнява количествата на две предметни групи и установява 
едно от отношенията„толкова – колкото“, „повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до четири. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, две, три и четири 
към съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица до четири. 
• Довършва редица от алгоритмичен тип, като редува два цвята. 

познавателната 
книжка, с. 12, игра 
„Цветни обръчи“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

X/6. ВО 11. Сезони • Разпознава и назовава годишните сезони. Ориентира се в тяхната 
последователност. 
• Разпознава части на денонощието и последователност от случки. 
• Брои до четири. 
• Сравнява две предметни групи (до четири предмета), като назовава: 
„поравно“, „повече“, „по-малко“. 

познавателната 
книжка, с. 13, игра 
„Сезони“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 



КО 12. 
Сравняв
ане 

• Сравнява количество в предметни групи и брои до четири. 
• Съотнася количества и цифри на числа до четири. 
• Открива обект в редица по неговото поредно място. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Моделира числата до четири чрез предметно-схематични модели. 
• Открива нарушен принцип за класификация (групиране). 

познавателната 
книжка, с. 14, игра 
„Кой не е от 
групата?“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

 

 



 

Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

X/7. Р
Ф, 
П
О 

13. 
Правоъг
ълник 

• Разпознава геометричните фигури кръг, квадрат и триъгълник. 
• Разпознава правоъгълник. 
• Преоткрива правоъгълника, кръга, квадрата и триъгълника в 
заобикалящата действителност. 
• Разпознава предмети с правоъгълна форма. 
• Ориентира се в подреждането на обекти в редици и колони в 
двумерно пространство. 
• Сравнява обекти спрямо формата, размера и техния брой. 

познавателната 
книжка, с. 15, игра 
„Геометрично 
домино“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

КО 14. Броя до 

4 

• Брои и отброява до четири. 
• Съотнася количества с цифри на числа до четири. 
• Подрежда редицата на числата до четири. 
• Открива обект в редица по неговото поредно място. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Моделира числата до четири с предметно-схематични модели. 

познавателната 
книжка, с.16, игра 
„Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

XI/8. И
, 
П
О 

15. 
Сравняван
е. Широк – 
тесен 

• Разпознава и сравнява обекти по техни пространствени измерения – 
височина и дължина. 
• Сравнява два обекта и разпознава широк – тесен. 
• Ориентира се в двумерно пространство – лабиринт. 
• Брои до четири и определя поредно място на обект в редица до 
четири елемента. 

познавателната 
книжка, с. 17, игра 
„Цветни кули“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

К
О, 
П
О 

16. Число 
пет и 
цифра 5 

• Сравнява количествата на две предметни групи и установява 
едно от отношенията „толкова – колкото“, „повече“,„по-малко“. 
• Брои и отброява до пет. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, две, три, четири и пет 
към съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица до пет. 
• Моделира количество в знаково-схематичен план. 
• Ориентира се в двумерно пространство – лабиринт. 

познавателната 
книжка, с. 18, игра 
„Моите съседи“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

XI/9. КО 17. 
Групиран
е. Броене 
до пет 

• Открива и назовава общо номинално свойство за групиране 
(родово-видови свойства). 
• Брои и отброява до пет. 
• Съотнася количества с цифри на числа до пет. 
• Подрежда редицата на числата до пет. 
• Открива обект в редица по неговото поредно място. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Различава и назовава правоъгълник, триъгълник, кръг. 

познавателната 
книжка, с. 19, игра 
„Плодове – 
зеленчуци“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

 



И
, 
Р
Ф 

18. 
Сравняв
ане 

• Различана и назовава правоъгълник, триъгълник, кръг. 
• Сравнява обекти по форма. Разпознава еднакви обекти. 
• Сравнява обекти по височина и подрежда сериационни редици във 
възходящ ред от пет елемента. 
• Открива и подрежда пропуснати елементи в сериационна редица. 

познавателната 
книжка, с. 20, игра 
„Цветни обръчи“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

XI/10. П
О, 
К
О 

19. 
Ориентир
ане. 
Редици и 
колони 

• Брои и сравнява количества до пет. 
• Съотнася количество и цифра на число. 
• Разпознава пространствени отношения при подреждането на 
обекти в двумерно пространство в редица и колона – редуване на 
два елемента. 
• Разпознава правилно от неправилно изписани цифри. 

познавателната 
книжка, с. 21, игра 
„Кое е моето място“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

ВО 20. Кога 
се случва 
това? 

• Ориентира се в последователността на сезоните. 
• Възприема информацията, която съдържа календарът. 
• Ориентира се в последователността на събитията във времето и 
редуването на три денонощия. 

познавателната 
книжка, с. 22, игра 
„Сезони“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

XI/11. Р
Ф, 
П
О 

21. 
Геометрич
ни 
фигури. 
Ляво 
– дясно 

• Комбинира геометрични фигури. 
• Определя лява – дясна ръка. 
• Разпознава геометрични фигури – геометрична инвариантност. 

познавателната 
книжка, с. 23, игра 
„Геометрично 
домино“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

И, 
П
О, 
К
О 

22. Широк 
– тесен. 
Ориентир
ане 

• Сравнява обекти спрямо пространственото измерение широчина. 
• Моделира количество на предметни групи в знаково-схематичен 
план. 
• Открива обект по неговото местоположение и отбелязва чрез цветен 
код. 

познавателната 
книжка, с. 24, игра 
„Моите проятели“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

XII/12

. 

КО, 
И
, 
П
О 

23. 
Числата 
до пет. 
Измерва
не 

• Измерва дължината на обект, като използва условна мярка –
„лентичка“. 
• Брои до пет и определя поредно място. 
• Моделира количество на предметни групи в знаково-схематичен 
план. 
• Съотнася количество от предметни групи и съответната цифра на 
число. 

познавателната 
книжка, с. 25, игр 
а„Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

К
О, 
И 

24. 
Редици. 
Подрежда
не 

• Открива обект по поредното му място. 
• Определя поредно място на обект в редица. 
• Подрежда редицата на числата до пет. 
• Подрежда сериационни редица до 5 елемента. 

познавателната 
книжка, с. 26, игр 
„Кой не е на мястото 
си?“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 



XII/13

. 

КО 25. 
Числото 
шест 

• Сравнява количествата на две предметни групи и установява 
едно от отношенията „толкова – колкото“, „повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до пет. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, две, три, четири и пет 
към съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Моделира количество в знаково-схематичен план. 
• Декодира по цифров код и оцветява скрита картина. 

познавателната 
книжка, с. 27, игра 
„Пазар“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 КО 26. 
Сравняван
е. 
Изравнява
не 

• Сравняване на количество в две предметни групи – количествена 
инвариантност. 
• Изравняване на количеството чрез отнемане – зачертаване на 
обекти. 
• Изравняване на количеството чрез допълване. 

познавателната 
книжка, с. 28, игр 
а„Намери същата 
карта“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

XII/14

. 

КО 27. 
Числото 
седем 

• Сравнява количествата на две предметни групи и установява 
едно от отношенията „толкова – колкото“, „повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до седем. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Изравняване на количество в предметна група с количество до 
седем елемента чрез допълване с един или два елемента. 

познавателната 
книжка, с. 29, игра 
„Строители“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

К
О, 
И 

28. 
Сравняван
е. Редици 

• Определяне на поредно място на обект в редица. 
• Подреждане на сериационни редици по образец. 
• Откриване на пропуснат елемент в сериационна редица. 

познавателната 
книжка, с. 30, игра 
„Рибари и рибки“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

XII/15

. 

КО 29. 
Сравняв
ане. 
Групира
не 

• Сравняване и откриване на прилики и разлики. 
• Откриване на общо свойство за образуване на група. 
• Моделиране на количеството чрез предметни групи и в знаково-
схематичен план. 

познавателната 
книжка, с. 31, игра 
„Къде емоят дом?“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

К
О, 
П
О 

30. 
Част – 
цяло 

• Диференциране на свойства и зависимости от тип част – цяло. 
• Броене до седем. 
• Ориентиране в двумерно пространство – лабиринт. 

познавателната 
книжка, с. 32, игра 
„Къде емоят дом?“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

I/16. ПО 31. Кой 
къде 
отива? 

• Ориентиране в двумерно пространство – план. 
• Моделира количество до седем в знаково-схематичен план. 
• Определя пространствени отношения. 

познавателната 
книжка, с. 33, игр 
а„Зайо Байо, колко 
е часът?“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

И 
П
О 

32. 
Сравняв
ане. 

• Измерва дължина, като използва условна мярка –„лентичка“. 
• Ориентиране в двумерно пространство – отбелязване на 
местоположение на обекти в квадрат- на мрежа. 

познавателната 
книжка, с. 34, 
игра „Цветни кули“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

 



Измерва
не 

I/17. КО 33. 
Числото 
осем 

• Сравнява количествата на две предметни групи и установява 
едно от отношенията „толкова – колкото“, „повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до осем. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Изравняване на количество от предметни групи с количество от 
осем елемента чрез допълване с един или два елемента – „цветни 
числа“. 

познавателната 
книжка, с. 35, игр 
а„Къщичките на 
Мно- 
гознайко“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 КО 34. 
Групиране. 
Броене 

• Броене и моделиране на количества до осем. 
• Изравняване на количество. 
• Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до 
осем обекта). 

познавателната 
книжка, с. 36, игра 
„Самолети“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

I/18. КО 35. 
Число 
девет 

• Сравнява количествата на две предметни групи и установява 
едно от отношенията „толкова – колкото“, „повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до девет. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Изравняване на количество от предметни групи с количество от 
девет елемента чрез допълване с един или два елемента –„цветни 
числа“. 

познавателната 
книжка, с. 37, игра 
„Строители“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

К
О, 
П
О 

36. 
Числата 
до девет. 
Кое къде 
е? 

• Моделиране на количества до девет в знаково-схематичен план. 
• Определяне на местоположения на обекти в двумерно 
пространство. 
• Ориентирене в квадратна мрежа – отбелязване на 
местоположението на обекти чрез код (геометрични фигури). 

познавателната 
книжка, с. 38, игра 
„Кое къде е?“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

I/19. К
О 
Р
Ф 

37. 
Сравняв
ане 

• Сравнява групи от обекти с релациите „повече“, „по-малко“, 
„толкова, колкото“. 
• Познава количественото значение на числата до девет и редното 
значение на числата до пет. 
• Разпознава кръг, квадрат, триъгълник. 

познавателната 
книжка, с. 39, игра 
„Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

В
О 
К
О 

38. 
Последов
ателности 

• Назовава и показва височина и широчина на предмет. 
• Разбира редуването на три денонощия. Ориентира се в 
последователността на събития. 
• Ориентира се в двумерното пространство. 

познавателната 
книжка, с. 40, игра 
„Моите приятели“, де- 
монстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

II/20. КО 39. 
Числото 
десет 

• Сравнява групи от обекти с релациите „повече“, „по-малко“, 
„толкова, колкото“. 
• Познава количественото значение на числото десет. 
• Брои до десет. 

познавателната 
книжка, с. 41, игра 
„Намери същата 
карта“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 



КО 40. Броене 
до десет 

• Познава количественото значение на числата до десет. 
• Брои до десет. 
• Сравнява количествата на две предметни групи и ги подрежда в 
зависимост от броя на обектите в тях. 

познавателната 
книжка, с. 42, игра 
„Пазар“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

II/21. П
О 
К
О 

41. 
Ориентир
ане. Вън – 
вътре 

• Определя мястото на предмети в пространството, като използва 
съседство, вътре, вън. 
• Установява пространствени отношения между обекти (между два 
обекта) 
• Определя посоките наляво, надясно. 

познавателната 
книжка, с. 43, игра 
„Зайо Байо, колко е 
часът?“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

 

 



 

Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 К
О 
П
О 

42. Броене. 
Ориентир
ане 

• Брои до десет. 
• Сравнява количествата на две предметни групи и ги подрежда в 
зависимост от броя на обектите в тях. 
• Назовава части от собственото си тяло, като определя 
лява(о)/дясна(о) ръка, крак, ухо, око. 

познавателната 
книжка, с. 44, игра 
(нова) „Вземи с..., 
ритни с..., скрий с... 
ръка (ляво ухо, дясно 
око…)“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

II/22. К
О 
П
О 

43. 
Числата 
от едно 
до десет 

• Познава количественото значение на всяко от числата до десет. 
• Брои до десет. 
• Сравнява количествата на две предметни групи и ги подрежда в 
зависимост от броя на обектите в тях. 
• Определя броя на обекти до пет и ги свързва със съответната цифра 
на числото. 

познавателната 
книжка, с. 45, игра 
„Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

К
О 
П
О 

44. Редици • Определя реда на обект в редица от пет предмета. 
• Определя посоките наляво, надясно. 
• Брои до десет в прав ред. 

познавателната книжка, 
с. 46, игра „Моите 
съседи“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

II/23. П
О 
К
О 

45. Кой 
къде се 
движи? 
Ляво – 
дясно 

• Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно. 
• Ориентира се в двумерното пространство – в квадратна мрежа. 
• Брои до десет в прав ред. 

познавателната 
книжка, с. 47, игра 
„Намери гаража на 
колата“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

КО 46. 
Броене и 
сравнява
не до 
десет 

• Познава количественото значение на всяко от числата до десет. 
• Брои до десет в прав ред. 
• Сравнява количествата на две предметни групи и ги подрежда в 
зависимост от броя на обектите в тях. 
• Определя броя на обекти до пет и ги свързва със съответната цифра 
на числото. 

познавателната 
книжка, с. 48, игра 
„Атлети“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

III/24. КО 47. Броене 
до десет 

• Познава количественото значение на всяко от числата до десет. 
• Брои до десет в прав ред. 
• Сравнява количествата на две предметни групи и ги подрежда в 
зависимост от броя на обектите в тях. 

познавателната 
книжка, с. 49, игра 
„Кой не е от 
групата?“, 
демонстрационен и 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

 



оперативен материал 

Р
Ф 
К
О 

48. 
Групиране 
и 
отброяване 

• Разпознава кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. 
• Брои до десет. 
• Открива прилики, разлики. 

познавателната 
книжка, с. 50, игра 
„Геометрично 
домино“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

III/25. КО 49. 
Изравн
яване 
до десет 

• Брои до десет в прав ред. 
• Сравнява групи от обекти с релациите „повече“, „по-малко“, 
„толкова, колкото“. 
• Установявя равенство между елементите на две групи чрез 
допълване или отделяне на елемент. 

познавателната 
книжка, с. 51, игра 
„Пощальони“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 П
О 
К
О 

50. 
Ориент
иране. 
Лабири
нт 

• Ориентира се в двумерното пространство – лабиринт. 
• Определя броя на обектите в дадена съвкупност. Брои до десет. 
• Сравнява групи от обекти с релациите„повече“, „по-малко“, 
„толкова, колкото“. 

познавателната 
книжка, с. 52, игра 
„Прави като Знайко“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

III/26. И 
К
О 

51. 
Сравняв
ане. 
Измерва
не 

• Определя броя на обекти в дадени съвкупности (до десет). 
• Сравнява обекти по дължина, като ги измерва с лентичка. 
• Открива прилики и разлики между обекти. 
• Разпознава кръг, квадрат, триъгълник. 

познавателната 
книжка, с. 53, игра 
„Цветни кули“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

В
О 
К
О 

52. 
Последов
ателност 
от случки 

• Ориентира се в последователността на сезоните. 
• Сравнява обекти по дължина, като ги измерва с лентичка. 
• Ориентира се в последователността на събития. 

познавателната 
книжка, с. 54, игра 
„Есенни листа“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

III/27. КО 53. 
Прилики – 
разлики 

• Определя броя на обектите в дадена съвкупност. 
• Брои до десет. 
• Сравнява групи от обекти с релациите „повече“, „по-малко“, 
„толкова, колкото“. 
• Определя броя на обекти и ги свързва със съответното им 
представяне чрез знаков модел (точки). 
• Отброява предмети до пет и свързва количество със съответната 
цифра на число до пет. 
• Открива прилики, разлики. 

познавателната 
книжка, с. 55, игра 
„Цветни обръчи“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

П
О 
Р
Ф 
К
О 

54. 
Редици. 
Лабирин
т 

• Сравнява групи от обекти с релациите „повече“, „по-малко“, 
„толкова, колкото“. 
• Разпознава кръг, квадрат, триъгълник. 
• Определя посоките напред, назад, наляво, надясно. 
• Сравнява и подрежда множества от точки в зависимост от броя им. 

познавателната 
книжка, с. 56, игра 
„Къде е моят дом?“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

III/28. КО 55. 
Еднакви и 
различни 

• Открива еднакви и различни обекти. 
• Брои до десет. 
• Определя броя на обекти и ги свързва със съответната цифра 
на числото до пет или знаков модел с точки до десет. 

познавателната 
книжка, с. 57, игра 
„Къде е моят дом?“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 



П
О 
Р
Ф 
К
О 

56. 
Последов
ателности 

• Сравнява групи от обекти с релациите„повече“, „по-малко“, 
„толкова, колкото“. 
• Определя броя на обектите в дадена съвкупност. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Разпознава кръг, квадрат, триъгълник. 
• Определя местоположението на обект в пространството чрез 
изразите „след“, „между“, „пред“. 

познавателната 
книжка, с. 58, игра 
„Рибари и рибки“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

 

 



 

Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

IV/29. КО 57. 
Групиран
е. 
Сравняв
ане 

• Сравнява групи от обекти с релациите „повече“, „по-малко“, 
„толкова, колкото“. 
• Определя броя на обектите в дадена съвкупност. 
• Назовава свойство за групиране. Открива обект, който не е от 
дадена група. 
• Брои до десет. 
• Изравнява количеството в две предметни групи. 

познавателната 
книжка, с. 59, игра 
„Рибари и рибки“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

К
О 
И 

58. 
Прилики, 
разлики 

• Сравнява групи от обекти с релациите „повече“, „по-малко“, 
„толкова, колкото“. 
• Открива прилики, разлики. 
• Брои до десет. 

познавателната 
книжка, с. 60, игра 
„Палавници“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

IV/30. И 
К
О 

59. 
Лабиринт. 
Редици 

• Ориентира се в двумерното пространство – лабиринт. 
• Открива пропуснат елемент в сериационна редица. 
• Открива два еднакви обекта в редица. 
• Открива различен обекта в редица. 
• Брои до десет. 

познавателната 
книжка, с. 61, игра 
„Товарен влак“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

Р
Ф 
К
О 

60. 
Геометри
чни 
фигури. 
Сравняв
ане 

• Разпознава кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. 
• Определя броя на обектите в дадена съвкупност. 
• Отрива продължението на редица от алгоритмичен тип. 
• Брои до десет. 

познавателната 
книжка, с. 62, игра 
„Домино с 
геометрични фигури“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

IV/31. КО 61. Знам и 
мога 
(проследява
не на 
постижения
та) 

• Групира обекти по един или два признака. 
• Сравнява групи от обекти с релациите „повече“, „по-малко“, 
„толкова, колкото“. 
• Брои до десет. 

познавателната 
книжка, с. 63, игра 
„Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

КО 62. Знам и 
мога 
(проследява
не на 
постижения
та) 

• Сравнява групи от обекти с релациите „повече“, „по-малко“, 
„толкова, колкото“. 
• Определя броя на обекти и ги свързва със съответната цифра на 
числото. 
• Брои до десет. 
• Определя реда на обекта в редица от пет предмета. 

познавателната 
книжка, с. 64, игра 
„Моите приятели“, де- 
монстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

 



IV/32. И 
К
О 

63. Знам и 
мога 
(проследява
не на 
постижения
та) 

• Подрежда предмети (пет) във възходящ (или низходящ) ред по 
височина или дължина. 
• Брои до десет. 
• Ориентира се в пространството. 
• Установява пространствени отношения между обекти. 

познавателната 
книжка, с. 65, игра 
„Намери същата 
карта“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

П
О 
Р
Ф 

64. Знам и 
мога 
(проследява
не на 
постижения
та) 

• Ориентира се в двумерното пространство в квадратна мрежа. 
• Разпознава и назовава кръг, триъгълник, квадрат, правоъгълник. 
• Отрива продължението на редица от алгоритмичен тип, подредена с 
геометрични фигури. 
• Ориентира се в последователността на сезоните. Разбира 
информация, която съдържа календарът. 

познавателната 
книжка, с. 66, игра 
„Пазар“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

V/33. К
О 
П
О 

65. 

Лабиринт 

• Ориентира се в двумерното пространство – лабиринт. 
• Брои до десет. 
• Определя броя на обекти до пет и ги свързва със съответната цифра 
на числото. 

познавателната 
книжка, с. 67, 
игра „Покажи на 
колко 
години е...“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

И 
Р
Ф 

66. 
Моделиран
е с цветни 
пръчици 

• Измерва дължина, като използва „лентичка“. 
• Назовава и показва дължина и широчина на предмет. 
• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. 

познавателната 
книжка, с. 68, игра 
„Пощальони“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

V/34. К
О 
П
О 

67. 
Групиране
. 
Сравнява
не 

• Определя посоките наляво, надясно. 
• Назовава части на собственото си тяло, като определя: лява/дясна 
ръка; ляв/десен крак. 
• Открива прилики, разлики. 
• Подрежда пет предмета във възходящ или низходящ ред по 
височина. 

познавателната 
книжка, с. 69, игра 
„Прави като 
Знайко“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

ПО 68. 
Ориентира
не 

• Ориентира се в двумерното пространство (в квадратна мрежа). 
• Продължава алгоритмични редици от познати обекти. 
• Брои до десет. 

познавателната 
книжка, с. 70, игра 
„Зайо Байо, колко е 
часът?“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

V/35. П
О 
К
О 
Р
Ф 

69. 
Прилики, 
разлики 

• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. 
• Открива прилики, разлики. 
• Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна 
ръка, ляв/десен крак. 
• Ориентира се в последователността на сезоните. 

познавателната 
книжка, с. 71, игра 
„Кой не е на 
мястото си?“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

Р
Ф 
П
О 

70. 

Лабиринт 

• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. 
• Открива прилики, разлики. 
• Ориентира се в двумерното пространство (в квадратна мрежа). 
• Брои до десет. 

познавателната 
книжка, с. 72, игра 
„Самолети“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 



V/36. П
О 
К
О 
Р
Ф 

71. 

Лабиринт 

• Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна 
ръка, ляв/десен крак. 
• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. 
• Брои до десет. 

познавателната 
книжка, с. 73, игра 
„Домино от 
геометрични фигури“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

Р
Ф 
К
О 

72. 
Сравнява
не 

• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник. 
• Брои до десет. 
• Определя броя на обекти до пет и ги свързва със съответната цифра 
на числото. 

познавателната 
книжка, с. 74, игра 
„Направи хълмче от 
пясък“, 
демонстрационен и 
оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, Сборник 

 

 



 

Разпределение на образователното съдържание по направление „Музика“ за трета ДГ а и трета ДГб 

Mесец/
седмиц
а 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

IX/1. Вм 
МИ 

1. Отново с 
любимите ни 
песни 

• Адаптира се към участие в музикални 
дейности. 
• Включва се с интерес в певческата дейност. 

песни: „Приятелю, подай ми ръка“, 
„Здравей, детска градина“, „Ставай, за 
градина приготви се“, 
игра „Познай по мелодията“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вм 
МИ 

2. Отново в 
детската градина 

• Адаптира се към участие в музикални 
дейности. 
• Включва се с интерес в певческата дейност. 

песни:„Приятелю, подай ми ръка“, 
„Здравей, детска градина“, „Ставай, за 
градина приготви се“, 
игра „Радвам се да те видя“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

IX/2. Вм 
МИ 

3. Обичам да пея 
и да играя 

• Изпълнява различни по тематика песни от 
репертоара на ДГ. 
• Изслушва с внимание музикалните творби. 

песни: „Честит рожден ден, детска 
градина“, „Приятелю, подай ми ръка“, 
игра „Радвам се да те видя“ 
песни и пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вж 
МИ 

4. Песните, 
които най-много 
обичам 

• Помни, разпознава и изпълнява изучавани 
песни. 
• Открива разлики в характера на музиката 
при съпоставка на отделни творби. 

песни и пиеси по избор 
игра „Познай по мелодията“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

X/3. Вж 
Вм 
МИ 

5. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Установяване на умението да разпознава 
изучавани творби. 
• Установяване на умението да 
разпознава тембъра на изучавани 
инструменти. 

творби по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вж 
Вм 
МИ 

6. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Установяване на умението да изпълнява 
ритмични движения. 

творби по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

X/4. Вж 7. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Установяване на умението да 
възпроизвежда мелодия според 
индивидуалните си възможности. 
• Установяване на умението да свири с 
детските музикални инструменти. 

творби по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вж 8. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Установяване на умението да 
възпроизвежда мелодия според 
индивидуалните си възможности. 
• Установяване на умението да свири с 
детските музикални инструменти. 

творби по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

 



X/5. МИ 9. Обичам да 
танцувам 

• Изразява с подходящи движения характера 
на музиката и изпълнява ритмично 
танцувалните движения. 
• Изпълнява серия от повтарящи се 
ритмични движения като елементи от танц. 

познавателна книжка „Моята приказна 
пътечка към музиката“, с. 3, 
пиеси: „Валс“ (акордеон), „Ръченица“ 
(акордеон), 
„Съвременен танц“, „Хоро“, „Трите 
пъти“, 
песен„Валс“ – 
английска песен, игра 
„Танц с цветни 
кърпички“, песни по 
избор, 
танцови пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 



Mесец/ 
седмиц
а 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 Вж 
МИ 

10. Как се 
танцува валс 

• Импровизира танцови стъпки и движения на 
валс. 

песни: „Как се танцува валс“ – муз. М. 
Шоселова, 
„Валс“ – английска песен, 
пиеси: „Валс“ (акордеон), „Валс“ – Ф. 
Шопен, 
игра „Танц с цветни кърпички“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

X/6. Вж 
Вм 

11. Есенни 

песни 

• Изпълнява песните, като пресъздава 
емоционалното им съдържание. 

познавателна книжка, с. 4 
песни: „Есен“ – муз. Б. Ибришимов, 
„Есен върви през гората“ – муз. М. 
Шоселова, „Есен“ – муз. М. Красев, 
„Лястовички“, „Как пристига есента“ – 
муз. М. Шоселова, 
подвижна игра „Лястовички без 
гнездо“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вж 12. Звукова 
картина 
„Падащи 
листа“ 

• Проявява интерес и желание за свирене с 
детските музикални инструменти. 
• Изпълнява песните, като пресъздава 
емоционалното им съдържание. 

познавателна книжка, с. 5, 
песни: „Есен“ – муз. Б. 
Ибришимов,„Есен върви през 
гората“ – муз. М. Шоселова, „Есен“ 
– муз. М. Красев, 
„Лястовички“, „Как пристига есента“ 
– муз. М. Шоселова, 
подвижна игра „Птици на жици“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

X/7. Вж 
Вм 

13. Музиката 
и приказките 

•Пресъздава съдържанието ихарактера на музиката с 
подходящи движения. 
• Възприема и преживява емоционално 
съдържанието на музикални творби. 

песни: „Книжката с приказки“, 
„Вълкът от приказките“, 
игра„Спящата красавица“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

МИ 
Вм 

14. Музиката 
и приказките 

• Пресъздава съдържанието и характера на 
музиката с подходящи движения. 
• Възприема и преживява емоционалното 
съдържание на музикалните творби. 

познавателна книжка, с. 6, 
песни: „Книжката с приказки“, 
„Вълкът от приказките“ 
игри: „Спящата красавица“, „Чудо 
ряпа“, 
пиеси: „Кого срещнала житената 
питка“, „Храбрият оловен войник“, 
„Балерината и оловният войник“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

XI/8. МИ 
Вм 

15. Танцова и 
маршова 
музика 

• Пресъздава настроението на марша чрез 
характерните маршови движения. 
• Пресъздава настроението на валса чрез 
характерните валсови движения. 

песен „Как се танцува валс“ – 
муз. М. Шоселова, пиеси: „Валс 
на цветята“, „Радецки марш“ 
валсови и маршови песни и пиеси 
по избор подвижна игра „Аз ще 
те водя“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 



МИ 
Вм 

16. Избери 
подходящи 
движения 
според 
музиката 

• Импровизира танцови стъпки и движения 
на маршова, валсова, хороводна и 
съвременна музика. 
• Реагира на темпови промени (бавно – бързо) на 
звучаща музика. 

пиеси: „Валс на цветята“, „Радецки 
марш“, хоро „Трите пъти“ 
песни и пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

XI/9. МИ 
Вм 
ЕМИ 

17. Народни 
музикални 
инструмент
и 

• Разпознава слухово и визуално тъпан и кавал. 
• Отличава солово от оркестрово изпълнение. 

познавателна книжка, с. 7 
пиеси: „Изпълнение на тъпан“, 
„Изпълнение на кавал и тъпан“, хоро 
„Трите пъти“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

 

 



 

Mесец/ 
седмиц
а 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 МИ 
Вм 
ЕМИ 

18. Празник на 
семейството 

• Изпълнява песните, като пресъздава 
емоционалното им съдържание. 

песни: „Детска рисунка“, „Моето 
семейство“, „Бебче“, 
пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

XI/10. МИ 
Вм 

ЕМИ 

19. Музикални 
инструменти. 
Тромпет 

• Разпознава визуално и по тембъра тромпет в 
солово изпълнение. 
• Изпълнява маршови движения. 

познавателна книжка, с. 8 
пиеса „Марш“ – муз. Р. Шуман 
(тромпет) 
песен „Ние маршируваме“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

МИ 
Вм 

ЕМИ 

20. Музикални 
гатанки 

• Визуално и слухово разпознава тембъра на 
тромпет, цигулка, пиано, акордеон, кавал, 
тъпан. 
• Отличава солово от оркестрово изпълнение. 

познавателна книжка, с. 9 
пиеси по избор за тромпет, цигулка, 
пиано, акордеон, кавал, тъпан 
песни: „Песен гатанка“ (калинка), 
„Песен гатанка“ (пчела), „Песен 
гатанка“ (охлюв), „Песен гатанка“ 
(паяк), 
песни по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

XI/11.  
Вж 

21. Познай 
песента 

• Свързва всяко от две посочени познати 
музикални произведения със съответното 
заглавие. 

познавателна книжка, с. 
10, песни: „Писмо“, 
„Коледно звънче“ песни и 
пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

МИ 
Вм 
ЕМИ 

22. Певец, 
музикант, 
слушател 

• Различава ролите на певеца, на музиканта и на 
слушателя. 

познавателна книжка, с. 11, 
песни и пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

XII/12. Вм 
Вж 

23. Зимен 
музикален 
календар 

• Свързва характера на музикалните творби със 
съответните празници. 

познавателна книжка, с. 12, 
песни: „Рождествена нощ“, „Гост на 
Коледа“, „Сто звънчета“ 
пиеса „Снежна виелица“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вм 
Вж 

24. Песни за 
коледните 
празници 

• Формира представи за фолклорния празник 
Коледа. 
• Изпълнява изразително познати песни. 

песни: „Коледни меденки“, 
„Рождествена нощ“, „Гост на Коледа“, 
„Сто звънчета“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

XII/13. Вм 
Вж 

25. 
„Станенине, 
господине“ 

• Формира представи за фолклорния празник 
Коледа. 
• Свири с желание на детските музикални 
инструменти. 

познавателна книжка, с. 13 
песни: „Станенине, господине“, 
„Коледни меденки“, 
„Рождествена нощ“, „Гост на Коледа“, 
„Сто звънчета“ 
пиеса Коледарски буенек 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

 



МИ 
Вм 
Вж 

26. „Рождество е“ • Свързва характера на музикалните творби 
със значението на съответ- ните празници. 
• Изпълнява изразително и с чувство песните. 
• Реагира на темпови промени. 

песни: „Рождество е“, „Станенине, 
господине“, „Коледни меденки“, 
„Рождествена нощ“, „Гост на Коледа“, 
„Сто звънчета“, 
пиеса Коледарски буенек 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 



Mесец/ 
седмиц
а 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

XII/14. Вм 
Вж 

27. „Звънче 
звънна, 
Коладе“ 

• Свързва характера на музикалните творби със 
значението на съответ- ните празници. Изпълнява 
изразително и с чувство песните. 

песни: „Звънче звънна, Коладе“, 
„Рождествена нощ“, 
„Станенине, господине“ 
пиеса Коледарски буенек 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вм 
Вж 

28. 
Коледен 
концерт 

• Обобщава и затвърждава музикалния репертоар, 
свързан с коледните и новогодишните празници. 
• Пресъздава емоционално и артистично 
характера на песните при солово и групово 
изпълнение. 

познавателна книжка, с. 14, 
песни: „Звънче звънна, Коладе“, 
„Рождество е“, „Станенине, 
господине“, „Коледни меденки“, 
„Рождествена нощ“, „Гост на Коледа“, 
„Сто звънчета“, 
пиеса Коледарски буенек, 
игра „Познай по мелодията“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

XII/15. Вм 
Вж 

29. 
Новогодишни 
песни 

• Характеризира звученето на музика, като 
използва подходящи определения. 
• Проявява отношение към новогодишните обредни 
празнувания и желание да се включва в 
организиране на средата и празнуването. 

песни: „Здрава, здрава 
годинчица“, „Сурва, весела 
година“ – муз. Н. Николаев, 
„Сурвакари“ – муз. Х. Агасян, 
„Срещу Нова година“ 
песни и пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вм 
Вж 

30. 
Новогодишни 
песни 

• Характеризира звученето на музика, като 
използва подходящи определения. 
• Проявява отношение към новогодишните 
обредни празнувания и желание да се включва 
в организиране на средата и празнуването. 

песни: „Здрава, здрава 
годинчица“, „Сурва, весела 
година“ – муз. Н. Николаев, 
„Сурвакари“ – муз. Х. Агасян, 
„Срещу Нова година“, 
игра „Познай песента по думите“, 
песни и пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

I/16. Вм 
ЕМИ 
Вж 

31. Зимни 

песни 

• Характеризира звученето на музика, като 
използва подходящи определения. 
• Реагира емоционално при изпълнение на песните. 

песни: „Шаро и първият сняг“, 
„Обичам зимата“ – муз. 
М. Шоселова 
подвижна игра „Направи фигура“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вм 
ЕМИ 
Вж 

32. 
Музиката и 
зимата 

• Характеризира звученето на музика, като 
използва подходящи определения. 
• Реагира емоционално при изпълнение на песните. 

песни: „Песен на снежинката“, „Шаро 
и първият сняг“, 
„Обичам зимата“ – муз. М. 
Шоселова, „Сладоледен рожден 
ден“ 
пиеси: „Зима“ (из„Годишните времена“), 
„Снежна виелица“, 
подвижна игра „Направи фигура“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 



I/17. Вм 
Вж 

33. 
Музикални 
картини 

• Характеризира звученето на музика, като 
използва подходящи определения. 
• Пресъздава емоционално и артистично с 
подходящи движения характера на песните. 

песни: „Зима“ – муз. П. Хаджиев, 
„Песен на снежинката“, „Шаро и 
първият сняг“, „Обичам зимата“ – 
муз. М. Шоселова, „Сладоледен 
рожден ден“, 
пиеси: „Зима“ (из„Годишните времена“), 
„Снежна виелица“, 
игра „Картинки от песнички“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вм 
Вж 

34. 
Музикални 
картини 

• Характеризира звученето на музика, като 
използва подходящи определения. 
• Пресъздава емоционално и артистично с 
подходящи движения характера на песните. 

песни: „Зима“ – муз. П. Хаджиев, 
„Песен на снежинката“, „Шаро и 
първият сняг“, „Обичам зимата“ – 
муз. М. Шоселова, „Сладоледен 
рожден ден“, 
пиеси: „Зима“ (из „Годишните времена“), 
„Снежна виелица“ 
игра „Картинки от песнички“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

 

 



 

Mесец/ 
седмиц
а 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

I/18. МИ 
Вм 
Вж 

35. Звукова 
картина 
„Зима“ 

• Проявява интерес и желание за свирене с 
детските музикални инструменти. 

музикални произведения за зимата по 

избор 
Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

МИ 
Вм 
Вж 

36. Свиря с 
детски 
музикални 
инструмент
и 

• Проявява интерес и желание за свирене с 
детските музикални инструменти. 
• Използва детските музикални инструменти, за 
да възпроизведе част от позната мелодия. 

познавателна книжка, с. 15, 
пиеси: „Валс на цветята“, „Радецки 
марш“, „Игра на кончета“ 
песен „Сладоледен рожден ден“ 
песни и пиеси по избор, 
подходящи за съпровод с детските 
музикални инструменти, 
игра „Гъбки“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

I/19. Вм 
Вж 

37. Избери 
подходящото 
име 

• Открива разлики в характера на музиката при 
съпоставяне нa отделни творби. 

произведения по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вм 
Вж 

38. Слушам 
музика и 
рисувам 

• Определя настроението на музиката. 
• Проявява творческо въображение. 

песни по избор 
пиеси: „Утро“, „Танц на облаците“, 
„Игра“ 
подвижна игра „Вертолети“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

II/20. Вм 
Вж 

39. Обичам 
да слушам 
музика 

• Внимателно изслушва от началото до края 
произведенията. 

познавателна книжка, с. 16 
песни: „Клоуни“ – муз. М. Шоселова, 
„Заигра се хоро голямо“ пиеси: 
„Клоуни“ – муз. Дм. Кабалевски, 
„Празник“ (право северняшко хоро), 
„Съвременен танц“ 
песни и пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вм 
Вж 

40. На 

концерт 

• Свързва всяко от две посочени познати 
музикални произведения със съответното 
заглавие. 

познавателна книжка, с. 17 
пиеси: „Танц на малките лебеди“, 
„Валс на цветята“, 
„Празник“ (право северняшко хоро) 
песни и пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

II/21. МИ 
Вм 
Вж 

41. Малък 
композитор 

• Свири с желание на детски музикални 
инструменти. 
• Прави опити за самостоятелно съчиняване на 
съпровод. 

песен „Измислена песничка“ 
пиеса „Ритъм бокс“ 
песни и пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

 



Вм 
Вж 

42. Чуй моята 
мелодия! 

• Свири с желание на детски музикални 
инструменти. 
• Използва детските музикални инструменти, 
за да възпроизведе позната мелодия. 

песен „Моя 
мила мамо“ 
песни и пиеси по 
избор, игра 
„Гъбки“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

II/22. Вм 
Вж 

43. Мила 
Бабо 
Марто 

• Изпълнява изразително песните, като пресъздава 
настроението им. 
• Характеризира настроението на музикалните 
пиеси с подходящи определения. 
• Реагира на темпови промени. 

познавателна книжка, с. 18 
песни: „Мила Бабо Марто“ – муз. 
В. Койчев, „Бабо Марто, я кажи 
ни!“ 
пиеси: „Кукувичка в гората“, 
„Безгрижната кукувичка“, 
„Мечка“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 



Mесец/ 
седмиц
а 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 Вм 
Вж 

44. Да се 
подготвим за 
мартенските 
тържества 

• Изпълнява изразително песните, като 
пресъздава настроението им. 

песни: „Маминият празник“ – муз. М. 
Шоселова, 
„Празникът на мама“ – муз. М. 
Шоселова, „Мила Бабо Марто“, „Бабо 
Марто, я кажи ни!“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

II/23. МИ 
Вм 
Вж 

45. Празникът на 
мама 

• Изпълнява изразително песните, като 
пресъздава настроението им. 
• Проявява желание за индивидуална певческа 
изява. 

познавателна книжка, с. 19 
песни: „Мама“ – муз. П. Хаджиев, 
„Маминият празник“ 
– муз. М. Шоселова, „Празникът на 
мама“ – муз. М. Шоселова „Бебе-
баба“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

МИ 
Вм 
Вж 

46. Пролет, ела! • Изпитва удоволствие от певческата дейност. 
Изпълнява изразително песните, като 
пресъздава настроението им. Проявява 
желание за индивидуална певческа изява. 

песни: „Мила Бабо Марто“ – муз. В. 
Койчев, „Мама“ 
– муз. П. Хаджиев, „Маминият 
празник“ – муз. М. Шоселова, 
„Празникът на мама“ – муз. М. 
Шоселова пиеси: „Кукувичка в 
гората“, „Безгрижната кукувичка“, 
„Мечка“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

III/24. МИ 
Вм 
Вж 

47. Музиката и 
пролетта 

• Споделя впечатленията си от музиката. 
• Проявява творческо въображение. 

познавателна книжка, с. 20 
песни: „Пролетно е“ – муз. М. 
Шоселова, „Мила Бабо Марто“ – муз. 
В. Койчев, „Мама“ – муз. П. Хаджиев, 
„Маминият празник“ – муз. М. 
Шоселова, „Празникът на мама“ – 
муз. М. Шоселова, „Жабче-
жабуранче“ 
Игра „Познай по мелодията“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

МИ 
Вм 
Вж 

48. Пролет, цветя 
и песни 

• Изпитва удоволствие от певческата дейност. 
• Изпълнява изразително песните, като 
пресъздава настроението им. 
• Проявява желание за индивидуална певческа 
изява. 

песни: „Пролет“ – муз. П. Хаджиев, 
текст Д. Гундов, 
„Пролетно е“, „Мила Бабо Марто“ – 
муз. В. Койчев, 
„Мама“ – муз. П. Хаджиев, 
„Маминият празник“ – муз. М. 
Шоселова, „Жабче-жабуранче“ 
Пиеса „Валс на цветята“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

III/25. МИ 
Вм 
Вж 

49. Звукова 
картина 
„Пролет“ 

• Проявява интерес и желание за свирене 
с детските музикални инструменти. 

познавателна книжка, с. 21 
песни: „Птича веселба“, „Пролет“ – 
муз. П. Хаджиев, 
пиеса „Славейчето в розовия храст“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 



МИ 
Вм 
ЕМИ 
Вж 

50. Малък 
музикант 

• Използва детските музикални инструменти, 
за да възпроизведе част от позната мелодия. 

познавателна книжка, с. 22 
песни: „Малки музиканти“, „Под 
нашта стряха“, „Птича веселба“, 
„Пролет“ – муз. П. Хаджиев 
пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

III/26. МИ 
Вм 
ЕМИ 
Вж 

51. Народни 
музикални 
инструменти. 
Гайда 

• Разпознава визуално и по тембъра народния 
музикален инструмент гайда. 

познавателна книжка, с. 23 
песен „Хоро“ – муз. Д. Христов, 
пиеса „Право хоро“ – изпълнение на 
гайда 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

 

 



 

Mесец/ 
седмиц
а 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурс
и 

За 
детето 

За учителя 

 МИ 
Вм 
ЕМИ 
Вж 

52. Какво може 
гайдата 

• Разпознава визуално и по тембъра народния 
музикален инструмент гайда. 
• Импровизира танцови стъпки на хороводна 
музика. 

песни: „Хоро“ – муз. Д. Христов, 
„Хорце“ – муз. П. Хаджиев, 
пиеси: Право хоро“ – изпълнение на 
гайда, „Родопски мотиви“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

III/27. Вж 53. На концерт 
сме. Да слушаме! 

• Свързва всяко от две посочени познати 
музикални произведения със съответното 
заглавие. 

песни и пиеси по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

МИ 
Вм 
Вж 

54. Познай по 
мелодията 

• Отгатва тембрите на познатите народни 
музикални инструменти. 
• Свързва всяко от две посочени познати 
музикални произведения със съответното 
заглавие. 

игра „Познай по мелодията“ 
песни: „Под нашта стряха“, „Хоро“ – 
муз. Д. Христов, 
„Хорце“ – муз. П. 
Хаджиев игра „Танц 
с кърпичка“ 
фолклорни пиеси по 
избор песни и пиеси 
по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

III/28. МИ 
Вм 
Вж 

55. Кой 
изпълнява 
музиката 

• Различава ролите на музиканта, певеца, 
изпълнителя. 

песни: „Цветница“, „Трендафиле, 
росно цвете“ 
песни и пиеси по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

МИ 
Вм 
ЕМИ 
Вж 

56. Познай 
инструмента 

• Отгатва тембрите на познатите народни и 
класически музикални инструменти. 

игра „Познай инструмента“ 
песни: „Цветница“, „Трендафиле, 
росно цвете“ 
пиеси по избор за пиано, цигулка, 
акордеон, тромпет, тъпан, кавал, гайда 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

IV/29. Вм 
Вж 

57. В очакване на 
Великден 

• Емоционално възприема и 
възпроизвежда песни, свързани с 
Великден. 

песни: „Прекръстване“, „Чук-чук, 
яйчице“, „Великденска песен“ – 
популярна песен, „Великденско 
петле“, „Цветница“, „Трендафиле, 
росно цвете“, „Великденче“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

МИ 
Вм 
Вж 

58. Великден – 
бият камбани 

• Емоционално възприема и 
възпроизвежда песни, свързани с 
Великден. 

песни: „Великден“ – муз. В. Койчев, 
„Прекръстване“, 
„Чук-чук, яйчице“, „Великденска 
песен“ – популярна песен, 
„Великденско петле“, „Цветница“, 
„Трендафиле, росно цвете“, 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

 



„Великденче“ 

IV/30. МИ 
Вм 
Вж 

59. Песни за 
пролетните 
празници 

• Има обобщена представа за пролетните 
фолклорни празници. 
• Свързва характера на музикалните творби 
със значението на съответните празници. 

песни: „Ой, Лазаре“, „Лаленце се 
люлее“, „Цветница“, 
„Трендафиле, росно цвете“, 
„Великден“ – муз. В. Кой- чев, 
„Прекръстване“, „Чук-чук, яйчице“, 
„Великденска песен“ – популярна 
песен „Великденско петле“, 
„Великденче“ 
подвижна игра „Разминаващи се 
редици“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

 МИ 
Вм 

Вж 

60. Песни 
за 
пролетни
те 
празници 

• Емоционално възприема и възпроизвежда 
песни, свързани с пролетните народни обичаи. 
Свързва характера на музикалните творби със 
значението на съответните обичаи. 

песни: „Ой, Лазаре“, „Лаленце се люлее“, 
„Цветница“, 
„Трендафиле, росно цвете“, „Великден“ 
– муз. В. Койчев, „Прекръстване“, „Чук-
чук, яйчице“, „Великденска песен“ – 
популярна песен „Великденско петле“, 
„Великденче“, „До две се люлки люлеят“ 
игри: „Познай по мелодията“, 
„Разминаващи се редици“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

IV/31. МИ 
Вм 
ЕМИ 
Вж 

61. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Установяване на умението да разпознава 
изучавани творби. 
• Установяване на умението да разпознава 
тембъра на изучавани инструменти. 

творби по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

МИ 
Вм 
ЕМИ 
Вж 

62. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Установяване на умението да изпълнява 
повтарящи се ритмични движения и танцови 
стъпки – маршови, валсови и хороводни 
движения. 

творби по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

IV/32. Вж 63. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Установяване на умението да възпроизвежда 
различни по тематика песни от репертоара на 
детската градина. 
• Установяване на умението да използва детските 
музикални инструменти за съпровод. 

творби по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вж 64. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Установяване на умението да възпроизвежда 
различни по тематика песни от репертоара на 
детската градина. 
• Установяване на умението да използва детските 
музикални инструменти за съпровод. 

творби по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

V/33. Вм 
ЕМИ 
Вж 

65. 
Приспивна 
песен, танц, 
марш 

• Възприема творби с различно емоционално 
съдържание. 
• Импровизира танцови стъпки и движения на 
маршова и валсова музика. 

песен „Как се танцува валс“ – муз. М. 
Шоселова пиеси: „Приспивна 
мелодия“, „Приспивна песен“ – муз. 
В. Стоянов, „Марш“ – муз. Р. Шуман, 
„Радецки марш“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вм 
ЕМИ 
Вж 

66. Аз пея, 
танцувам, 
марширувам 

• Проявява емоционално отношение при 
слушане и изпълнение на музика. 
• Изпълнява серия от повтарящи се ритмични 
движения като елементи от танц. 

песен „Как се танцува валс“ – муз. М. 
Шоселова 
пиеси: „Върви, народе възродени“ (духов 
оркестър), 
„Марш“ – муз. Р. Шуман, „Радецки 
марш“ 
песни по избор 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 



танцови пиеси по 
избор 
игра „Танц с 
кърпичка“ 

V/34. Вм 
Вж 

67. Празник 
на азбуката 

• Развива певчески умения и артистичност при 
изпълнението си. 
• Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. 

песни: „Св. св. Кирил и Методий“, „Хей, 
божурко“, 
„Новата книжка“, 
пиеса „Върви, народе възродени“ (духов 
оркестър) 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

 

 



 

Mесец/ 
седмиц
а 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 Вм 
Вж 

68. Песен 
за дъгата 

• Развива певчески умения и артистичност при 
изпълнението си. 
• Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. 

познавателна книжка, с. 24 
песни: „С бои от дъгата“, „Рам-там-
там“ 
песни и пиеси по избор от 
репертоара за изпълнение и 
възприемане 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

V/35. Вм 
Вж 

69. 
Музикална 
ваканция 

• Емоционално възприема и възпроизвежда 
музикални творби. 

познавателна книжка, с. 25 
песни: „Синя песен“, „С бои от 
дъгата“, „Рам-там-там“ песни и 
пиеси по избор от репертоара за 
изпълнение и възприемане 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

Вм 
Вж 

70. 
Музикална 
ваканция 

• Разпознава и назовава произведения от 
репертоара за изпълнение и слушане. 

песни: „Балони“, „Синя песен“, „С 
бои от дъгата“, „Рам- там-там“ 
песни и пиеси по избор от 
репертоара за изпълнение и 
възприемане 
игра „Гатанките на кълвача“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

V/36. МИ 
Вм 
Вж 

71. Празник 
на детето 

• Проявява емоционално отношение при 
слушане и изпълнение на музика. 

познавателна книжка, с. 26 
песни: „Първи юни“, „Сапунени 
балончета“, „Балони“ 
песни и пиеси по избор от 
репертоара за изпълнение и 
възприемане 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

МИ 
Вм 
Вж 

72. Да 
посрещнем 
лятото с 
песни 

• Изявява предпочитание към определени 
музикални творби и мотивира избора си. 

песни и пиеси по избор от 
репертоара за изпълнение и 
възприемане 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
звуконосители 

 

 



Разпределение на образователното съдържание по направление„Околен свят“ за трета ДГ а и трета ДГб 

Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурс

и 

За 

детет
о 

За учителя 

IX/1. СОО 1. След 
лятната 
ваканция 

• Изразява привързаност към деца и възрастни в 
семейството и в близкото си обкръжение. 
• Проявява желание за взаимопомощ в игри по 
двойки и в малки групи. 
• Сравнява действията си с тези на другите и 
активно взаимодейства с възрастни и 
връстници. 
• Има конкретни представи за проява на 
доверие и толерантност към другия. 

Познавателна книжка„Моята 
приказна пътечка към околния свят“. 
София: Булвест 2000, 2018, с. 3 (в 
текста познавателна книжка, с. …), 
разглеждане на снимки от лятото на 
децата, споделяне на преживявания и 
впечатления, табло „Правилата на 
нашата група“, оперативен материал 

Методическо 
ръководство (в 
текста на тази 
таблица 
Методическо 
ръководство), 
Сборник с текстове, 
игри и песни за 
трета група на 
детската градина. 
София: Булвест 
2000, 2009 – 2014 (в 
текста на тази 
таблица Сборник), 
Книга за учителя 

СПН

О 

2. Лято в 
родния край 

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

познавателна книжка, с. 4, 
стихотворението „Лято“, часът на 
Многознайко, СЛЗ „На село“, 
„Светулка“, табло „Лято в родния 
край“, оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

IX/2. СОО 3 Детска 
градина, 
здравей! 

• Спазва правила за общуване по двойки и в малки 
групи от връстници. 
• Работи продуктивно в партньорство и екипност. 
• Осъзнава различните чувства. 
• Може да обяснява своите постъпки, като ги 
свързва с правила и ценности. 
• Разбира необходимостта от правила при 
общуването с околните. 

познавателна книжка, с. 5, разходка 
наблюдение из детската градина, 
практическа ситуация „Албум на 
лятото“, игри за безконфликтно 
общуване, табло „Правилата на 
нашата група“, оперативен материал 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
Сборник, детски 
рисунки на 
тема„Моята 
ваканция“ 

СПН
О 

4. Птиците 
отлитат 

• Описва начина на хранене на познати животни, 
птици. 
• Пресъздава чрез модели животни и 
местообитанието им. 

познавателна книжка, с. 6, 
разказ „Защо птиците 
отлитат?“, К. Галчева 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 



X/3. СОО 
СЗС 

5. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Спазва правила за общуване по двойки в малки 
групи от връстници. 
• Има конкретни представи за проява на 
доверие и толерантност към другия. 
• Изразява желание за взаимопомощ в игри по 
двойки и в малки групи. 
• Сравнява действията си с тези на другите и 
активно взаимодейства с възрастни и 
връстници. 
• Показва познаване на правила за движение по 
улицата. 

познавателна книжка, с. 7, цветни 
моливи 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя 



 

Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурс
и 

За 
детет

о 

За учителя 

 СЗ
С 
К
Н
Ц 

6. Знам и 
мога 
(проследява
не на 
постижения
та) 

• Свързва традиционни ритуали със съответните 
празници (напр. Коледа, Великден и др.). 
• Разпознава националния флаг. 
• Има представа за професии от близкото 
обкръжение – от сфери на образованието, 
медицината, услугите и др. 

познавателна книжка, с. 8, цветни 

моливи 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя 

X/4. СПН
О 

7. Знам и 
мога 
(проследява
не на 
постижения
та) 

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

познавателна книжка, с. 9, цветни 
моливи 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя 

СПН

О 

8. Знам и 
мога 
(проследява
не на 
постижения
та) 

• Има конкретни представи за сезонни плодове и 

зеленчуци. 

познавателна книжка, с. 10, цветни 

моливи 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя 

X/5. СОО 9. Аз съм 
различен 

• Осъзнава различните чувства. 
• Изразява желание за взаимопомощ в игри по двойки 
и в малки групи. 
• Сравнява действията си с тези на другите и 
активно взаимодейства с възрастни и връстници. 
• Има конкретни представи за проява на доверие и 
толерантност към другия. 
• Осъзнава собствената си ценност и уникалност и 
тази на другите хора. 
• Умее да открива и описва разлики и прилики с 
другите хора. 

познавателна книжка, с. 11, 
обсъждане на начини на 
забавление и общуване с 
различните деца 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 



СПН
О 

10. Златна 
есен 

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

познавателна книжка, с. 12, 
наблюдения на настъпва щите 
промени в двора на детската градина 
през есента, стихотворението „Есен“, 
„Есен настъпи“ (със съкращения), К. 
Константинов, игра 
„Есенни листа“, работилница за 
вълшебства „Въздухът – 
предупредител за опасности“, 
„Силната сламка“, часът на 
Многознайко, СЛЗ „Пожар в гората“, 
табло „Есен в родния край“, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

X/6. СЗС 11. 
Отивам на 
зъболекар 

• Познава правила за собствена защита на здравето и за 
здравословно хранене. 
• Има представа за професии от близкото 
обкръжение – образование, медицина, услуги и 
др. 
• Демонстрира основни хигиенни навици. 
• Разбира значението на хигиенните навици за 
здравето. 
• Познава и описва хигиенни навици за поддържане 
на здравето на зъбите и устната кухина. 

познавателна книжка, с. 13, 
обсъждане на правила на хранене, за 
опазване на здравето, споделяне на 
личен опит и преживявания в 
зъболекарски кабинет, „Необикновен 
парад“, Цв. Ангелов, „С тези зъбки“, 
К. Малина, 
„Вироглавият Гошко“, Хр. Стойков 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 СПН

О 

12. 
Прибиране 
на 
реколтата 

• Посочва грижите, които трябва да се полагат за 
растения и животни от близкото обкръжение. 
• Има конкретни представи за сезонни плодове и 
зеленчуци. 
• Разбира нуждата на растенията от вода за 
развитието им и ги полива. 

познавателна книжка, с. 14, игри „Аз 
започвам, ти продължаваш“, „Кой не е 
свой?“, сюжетноролеви игри 
„На пазара“ 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

X/7. СЗС 13. 
Спешно 
отделени
е 

• Разбира предназначението на обществени 
сгради в близка среда (поликлиника). 
• Познава правила за собствена защита на 
здравето и за здравословно хранене. 
• Има представа за професии от близкото 
обкръжение – образование, медицина, услуги и 
др. 
• Назовава опасности в обкръжаващата среда 
(предмети, дейности, поведения). 
• Разбира значението на хигиенните навици за 
здравето. 

познавателна книжка, с. 15, 
обсъждане на правила за опазване на 
здравето, споделяне на личен опит и 
преживявания в лекарския кабинет, 
„Чудната аптека“, К. Константинова, 
сюжетноролеви игри „В лекарския 
кабинет“ 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН
О 

14 
Обработ
ване на 
земята 

• Посочва грижите, които трябва да се полагат за 
растения и животни от близкото обкръжение. 
• Има конкретни представи за сезонни плодове и 
зеленчуци. 
• Разбира нуждата на растенията от вода за 
развитието им и ги полива. 
• Описва значението на водата, почвата и въздуха 
за живота на хората, животните и растенията. 

познавателна книжка, с. 16, игри „Кога 
ме сеят?“, „Кога ме прибират?“, „Ако 
го нямаше труда на...“, часът на 
Многознайко, СЛЗ „Разказът на 
свраката“, „Трудолюбивите хора“ 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

XI/8. СЗС 15. За да 
не се 
изгубим 
(град, 
село, 
квартал) 

• Обяснява адекватни норми на поведение спрямо 
познати и непознати лица. 
• Разпознава местни органи, които се грижат за 
спазване за реда и сигурността и има представа за 
тяхната дейност, свързана със спазването на 
правата на децата. 

познавателна книжка, с. 17, правила и 
норми на поведение спрямо непознати 
хора, игри за актуализиране на 
знанията на децата за трите имена и 
адрес, игрите на добрия вълшебник 
„Загубилите се деца“ 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН
О 

16. 
Домашни
те 
животни 

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

познавателна книжка, с. 18, игри 
„Човекът и животните“, 
„Живите къщурки“ (със съкращение), 
Григор Угаров, 
„Слънчевото зрънце“, М. Павлова 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 



XI/9. СЗС 17. Пътят 
ми до 
детската 
градина 

• Разбира предназначението на обществени сгради в 
близка среда. 

Разглеждане на снимки и картинки на 
различни административни и жилищни 
сгради в района на детската градина, 
игра „Нашата улица“, сюжетноролева 
игра „На улицата“ 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 СПН

О 

18. 
Животните 
се 
подготвят 
за зимата 

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

познавателна книжка, с. 19, игра 
„Катерички и свраки“, часът на 
Многознайко, СЛЗ „Следи от човек“, 
„Следи в гората“, „Горските етажи“, 
„Къщурка“, „Защо птиците отлитат?“, 
К. Галчева 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

XI/10. СОО 19. Децата 
имат 
права, но и 
отговорнос
ти 

• Изразява привързаност към деца и възрастни в 
семейството и в близкото обкръжение. 
• Описва отношение и поведение на възрастни и 
деца, които нарушават права. 
• Прави самооценка на поведението си и разбира 
последиците от нарушаването на правилата в 
отношенията. 
• Описва и обяснява различните роли в семейството 
и правата и отговорностите, свързани с тях. 
• Притежава базови представи за правата на детето. 

познавателна книжка, с. 20, извадки 
от Конвенцията за правата на детето, 
подходящи картинки по темата, 
сюжетноролеви игри „Семейство“, „В 
ресторанта“, табло 
„Децата имат права, но и задължения“, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН
О 

20. 
Дърветата 
в гората 

• Има представа за многообразието от растителни и 
животински видове. 
• Разбира значението на гората за съществуването на 
хората и животните. 

„Горделивото борче“, Г. Караславов, 
„Гората и секирите“, народна приказка 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

XI/11. СОО 21. 
Децата 
по света 

• Има конкретни представи за проява на доверие 
и толерантност към другия. 
• Изразява привързаност към деца и възрастни в 
семейството и в близкото обкръжение. 
• Осъзнава собствената си ценност и уникалност и 
тази на другите хора. 
• Умее да открива и описва разлики и прилики с 
другите хора. 
• Отнася се толерантно към прояви на културни 
различия. 

познавателна книжка, с. 21, 
изображения на деца от различните 
краища на света, практическа ситуация 
– изработване на колаж от цялата 
група на тема „Децата по земята“ 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН
О 

22. Есен в 
родния 
край 

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

познавателна книжка, с. 22, игри 
„Подаръци от гората“, 
„Бездомни животни“, часът на 
Многознайко, СЛЗ „Какво е нарисувал 
Митко?“, „Есенни промени“, 
„Сбогуване“, „Ася и кученцето“, Ф. 
Пешкин, табло „Есен в родния край“, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 



XII/12. СЗС 23. Улично 
движение 

• Показва познаване на правила за движение по 
улицата, по коридора, ескалатора. 
• Разпознава местните органи за реда и 
сигурността и има представа за тяхната дейност, 
свързана със спазването на правата на децата. 

познавателна книжка, с. 23, познати на 
децата 
пътни знаци, снимки на различни 
превозни средства, художествени и 
музикални произведения по темата, 
практическа ситуация на 
интерактивната площадка по БДП, 
„Регулировчик“, З. Кацарова, 
„Регулировчик“, Р. Киров, 
сюжетноролеви игри „В автобуса“ и 
„Аз съм шофьор“ 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 



Mесец/ 
седмица 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурс
и 

За 
детет

о 

За учителя 

 СЗС 24. От какво 
се приготвят 
здравословни
те храни 

• Познава правила за собствена защита на здравето и за 
здравословно хранене. 
• Има конкретни представи за сезонни плодове и 
зеленчуци. 
• Обяснява значението на храната като източник на 
енергия за ежедневното функциониране, 
порастването и развитието. 
• Има представа за полезни и вредни храни. 
• Спазва здравословен режим на хранене. 

познавателна книжка, с. 24, „Вълча 
праскова или…“, Ал. Соколски, 
„Прост ли е лукът?“, „Четирима 
братя в една риза облечени“, Ал. 
Соколски, „Какво знаеш за 
шоколада“, Ал. Соколски, игра 
„Познай по миризмата“, 
работилница за вълшебства „Колко 
и различни са миризмите?“, 
сюжетноролеви игри„Ние готвим“ 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

XII/13. КНЦ 25. Подаръци и 
поздравления 
за празниците 

• Поздравява по повод на конкретен празник, 
като се стреми да спазва обичаи в общността. 
• Разбира и спазва основните елементи от 
протокола на поведение при честване на 
националния празник, както и при лични, 
фолклорни, офици ални празници. 

познавателна книжка, с. 25, 
практическа ситуация – изработване 
на картичка за поздравяване за 
празник 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН

О 

26. Небесни 
тела 

• Сравнява картина на времето чрез метеорологични 
промени в два сезона. 
• Описва познати климатични промени. 

познавателна книжка, с. 26, 
„Слънцето и облакът“, Дж. Родари, 
часът на Многознайко „Вълшебство 
или не“ 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

XII/14. КНЦ 27. Зимни 
празници 

• Свързва традиционни ритуали със съответните 
празници на общността (напр. Коледа, Великден 
и др.). 
• Поздравява по повод на конкретен празник, 
като се стреми да спазва обичаи в общността. 
• Разбира и спазва основните елементи от 
протокола на поведение при честване на 
националния празник, както и на лични, 
фолклорни, официални празници. 
• Ориентира се в символиката и ритуалността на 
найпопулярните български празници. 

познавателна книжка, с. 27, 
практическа ситуация – украса на 
сурвачка и елхата в групата за 
предстоящите празници 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН

О 

28. Как 
животните 
преживяват 
зимата 

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

познавателна книжка, с. 28, 
„Катерича памет“, М. Пришвин, игри 
„Прелетни и зимуващи птици“, „Да 
направим къщичка за птичките“, 
часът на Многознайко, СЛЗ 
„Спасители“, „Кой как зимува“, табло 
„Зима в родния край“, оперативен 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 



материал 

XII/15. СОО 29. С бебе 
вкъщи 

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

познавателна книжка, с. 29, 
разглеждане на снимки, картинки, 
енциклопедии свързани с раждането 
на бебето, игрите на добрия 
вълшебник „Пожеланията на 
орисниците“ 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН
О 

30. Грижите 
на хората 
през зимата 

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

познавателна книжка, с. 30, игри 
„Прелетни и зимуващи птици“, „Да 
направим къщичка за птичките“, 
часът на Многознайко, СЛЗ 
„Спасители“, „Зима“, табло 
„Зима в родния край“, оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 

 



 

Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

I/16. СЗ
С 
СП
НО 

31. Един ден 
на улицата 
през зимата 

• Показва познаване на правила за движение по 
улицата, по коридора, ескалатора. 
• Разпознава някои правила за безопасност при 
поледица, буря, наводне ние, силен снеговалеж 
и пожар. 
• Назовава нещата (предмети, дейности, 
поведения), които са опасни в обкръжаващата 
среда. 

познавателна книжка, с. 31, учебно 
помагало „Моето безопасно 
детство“ – тема„Зима е“, с. 10 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СО
О 
СП
НО 

32. Един 
ден в 
планината 
през зимата 

• Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в 
малки групи. Сравнява действията си с тези на 
другите и активно взаимодейства с възрастни и 
връстници. 
• Разпознава някои правила за безопасност при 
поледица, буря, наводнение, силен снеговалеж и 
пожар. 

познавателна книжка, с. 31, обсъждане 
на правила за безопасна игра през 
зимата, уточняване на механизми за 
търсене на помощ в планината през 
зимата, табло 
„Един ден в планината“, оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

I/17. СП
НО 
СО
О 

33. 
Опасности 
през 
зимата 

• Сравнява картина на времето чрез 
метеорологични промени в два сезона. 
• Разпознава някои правила за безопасност при 
поледица, буря, наводнение, силен снеговалеж и 
пожар. 
• Работи продуктивно в партньорство и екипност. 
• Назовава нещата (предмети, дейности, 
поведения), които са опасни в обкръжаващата 
среда. 

познавателна книжка, с. 32, обсъждане 
на правила за безопасна игра през 
зимата, игри на добрия вълшебник 
„Заблудилото се дете“, „Ние играем 
безопасно“, „Опасните пързалки“, Р. 
Киров 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН

О 

34. Зимна 
буря 

• Сравнява картина на времето чрез 
метеорологични промени в два сезона. 
• Разпознава някои правила за безопасност при 
поледица, буря, наводнение, силен снеговалеж и 
пожар. 

познавателна книжка, с. 32, игри 
„Правилата са нужни“, 
„Да помогнем на заблудените 
туристи“, табло „Един ден в 
планината“, оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

I/18. СЗС 35. 
Професиите 
на хората 

• Има представа за професии от близко 
обкръжение – образование, медицина, услуги 
и др. 

познавателна книжка, с. 33, 
разглеждане на енциклопедии, 
презентации и др., свързани с 
професиите на хората 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН
О 

36. Зима в 
родния край 

• Сравнява картина на времето чрез 
метеорологични промени в два сезона. 
• Описва познати климатични промени. 

познавателна книжка, с. 34, игра „Да 
направим къщичка за птичките“, 
табло„Зима в родния край“, оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 



I/19. КНЦ 37. 
Празници на 
другите 
народи 

• Поздравява по повод на конкретен празник, 
като се стреми да спазва обичаи на общността. 
• Има конкретни представи за проява на доверие и 
толерантност. 
• Усвоява знания за празници и обичаи, 
традиционни за различни културни общности у 
нас. 
• Отнася се толерантно към прояви на културни 
различия. 

познавателна книжка, с. 35, 
разглеждане на енциклопедии и 
снимки, обсъждане на информация за 
празниците на другите народи и 
принадлежността им към друга раса 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 СПН

О 

38. Огънят – 
приятел и 
враг 

• Разпознава някои правила за безопасност при 
поледица, буря, наводне ние, силен снеговалеж 
и пожар. 

познавателна книжка, с. 36, учебно 
помагало „Моето безопасно детство“, 
тема„Зима е“, с. 11, „Пожар“, Зоя 
Кацарова, игра ,,Да засадим гора“, часът 
на Многознайко, СЛЗ „На излет“, „Как 
се пали огън?“, табло „Огънят – приятел 
или враг“, оперативен материал 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

II/20. СОО 39. Аз 
пазарувам 

• Разбира семейните си отношения и мястото си в 

семейството. 

познавателна книжка, с. 37, 
сюжетноролеви игри „Аз пазарувам“ 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

СПН
О 

40. Всички 
животни са 
полезни 

• Пресъздава чрез модели животни и 
местообитанието им. 
• Посочва грижите, които трябва да се полагат 
за растения и животни от близкото обкръжение. 
• Има представа за многообразието от растителни и 
животински видове. 

познавателна книжка, с. 38, 
„Страшният звяр“, Лев Толстой, игра 
„Под и над земята“ 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

II/21. СОО 41. Мама, 
татко и аз 

• Изразява привързаност към деца и възрастни в 
семейството и близкото обкръжение. 
• Разбира семейните отношения и мястото си в 
семейството. 
• Описва и обяснява различните роли в 
семейството и правата и отговорностите, свързани 
с тях. 

познавателна книжка, с. 39, 
художествени и музикални 
произведения, посветени на 
семейството, сюжетноролеви игри 
„Семейство“ 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

СПН
О 

42. 
Пустинята – 
животни и 
растения 

• Описва начина на хранене на познати животни. 
• Пресъздава чрез модели животни и 
местообитанието им. 
• Има представа за многообразието от растителни и 
животински видове. 

текстов, снимков и видео материал по 
темата, презентации 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

II/22. КНЦ 43. 
Национал
ните ни 
герой 

• Разбира и спазва основните елементи от 
протокола на поведение при честване на 
националния празник, както и на лични, 
фолклорни, официални празници. 
• Определя националната си идентичност. 
• Уважава и цени национални символи и ритуали. 

познавателна книжка, с. 40, снимков и 
видео материал по темата, подходящи 
художествени текстове и музикални 
произведения 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

СПН
О 

44. 
Животните в 
далечните 
страни 

• Описва начина на хранене на познати животни. 
• Пресъздава чрез модели животни и 
местообитанието им. 
• Има представа за многообразието от растителни и 

познавателна книжка, с. 41, снимков и 
видео материал по темата, 
художествени текстове и музикални 
произведения, табло „Животните в 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 



(полюсите) животински видове. далечните страни“, оперативен 
материал 

II/23. КНЦ 45. Трети 
март 

• Разбира и спазва основните елементи от 
протокола на поведение при честване на 
националния празник, както и на лични, 
фолклорни, официал ни празници. 
• Разпознава националния флаг. 
• Определя националната си идентичност. 

познавателна книжка, с. 42, 
информация за националния 
празник, разглеждане на снимки, 
картини, енциклопедии и др., 
свързани с националния ни празник 
– 3 март 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

 

 



 

Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детет
о 

За учителя 

 КНЦ 46. С какво 
да зарадвам 
мама 

• Поздравява по повод на конкретен празник, 
като се стреми да спазва обичаи на общността. 

познавателна книжка, с. 43, снимков 
материал по темата, художествени 
текстове и музикални произведения 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

III/24. СПН

О 

47. Добре 
дошли, 
крилати 
приятели 

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

познавателна книжка, с. 44, „Гости“, 
М. Пришвин, 
„Лястовицата и врабчето“ (народна 
приказка), часът на Многознайко, 
СЛЗ „Щъркелът“, „Пред пролет“, 
табло 
„Пролет в родния край“, оперативен 
материал 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

СПН
О 

48. 
Животните 
отглеждат 
своите 
малки 

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

познавателна книжка, с. 45, 
научнопопулярни и художествени 
текстове за животните и техните 
малки, снимков и видео материал за 
онагледяване на поведе нието им 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

III/25. СЗС 49. Хоби и 
спорт 

• Обяснява диференцирано предназначение на 
игрови съоръжения и материали за подвижни и 
щафетни игри. 

познавателна книжка, с. 46, 
информация за хобито, снимки от 
различни спортни състезания, игри 
във физкултурния салон на 
принципа„феърплей“ 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

КНЦ 50. Цветна 
пролет 

• Поздравява по повод на конкретен празник, 
като се стреми да спазва обичаи на общността. 
• Свързва традиционни ритуали със съответните 
празници на общността (напр. Коледа, Великден и 
др.). 

познавателна книжка, с. 47, игри 
„Какво е цветето?“, 
„Бране на билки“, „Кой побързо ще 
полее цветето?“ 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

III/26. ПО 
(по 
треб
 
лен
ие и 
отп
а 
дъц
и) 

51. Пътят на 
боклука 

• Умее да поддържа чистотата в близката 
среда и разбира нейното значение. 
• Познава правила за опазване на околната среда. 
• Описва въздействието на някои човешки дейности 
върху природата. 

познавателна книжка, с. 48, историята 
на боклука, уточня ване на начините 
за изхвърляне и събиране на боклука в 
миналото и сега, уточняване на 
безопасни и здравословни норми на 
поведение в близката среда, 
практическа ситуация – почистване 
на личните шкафове или гардеробчета 
на децата, изхвърляне на счупени и 
опасни играчки, табло 
„Пътят на боклука“, оперативен 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

 



материал 

СПН
О 

52. Трудът на 
хората през 
пролетта 

• Разбира нуждата на растенията от вода за 
развитието им и ги полива. 
• Описва значението на водата, почвата и въздуха 
за живота на хората, животните и растенията. 

познавателна книжка, с. 49, „Роса“, Д. 
Габе, игри „Да посадим картофи“, 
„Градинари“, работилница за 
вълшебства 
„Как поникват растенията?“ 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 

III/27. СЗС 53. Вкъщи 
и на 
улицата 

• Обяснява адекватни норми на поведение спрямо 
познати и непознати лица. 
• Умее да търси и намира помощ, когато има нужда от 
нея. 
• Назовава нещата (предмети, дейности, 
поведения), които са опасни в обкръжаващата 
среда. 

познавателна книжка, с. 50, 
обсъждане на различни начини на 
поведение на улицата и вкъщи в 
отсъствието на възрастен, игра „Кое 
правило е забравило детето?“, табло 
„Сам вкъщи и на улицата“, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, Сборник 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 СПН

О 

54. 
Пеперудите 

• Пресъздава чрез модели животни и 
местообитаването им. 
• Има представа за многообразието от растителни и 
животински видове. 

познавателна книжка, с. 51, часът на 
Многознайко, СЛЗ „Грешката на 
ябълката“, „Птиците приятели на човека“, 
Б. Бонева, игри „Лети, лети ято“, 
„Лястовица без гнездо“, „Вредни ли са 
тези насекоми“, „Найработливите“, Ал. 
Соколски, научнопопулярни и 
художествени текстове за птиците, 
снимки, картини и рисунки на 
поведението на птиците 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

III/28. КНЦ 55. 
Празниците 
през 
пролетта 

• Свързва традиционни ритуали със съответните 
празници на общността (напр. Коледа, 
Великден и др.). 
• Поздравява по повод на конкретен празник, 
като се стреми да спазва обичаи на общността. 
• Ориентира се в символиката и ритуалността на 
найпопулярните български празници. 

познавателна книжка, с. 52, снимков и 
видео материал за Лазаровден, Цветница 
и Великден и традициите в насе леното 
място, в което живеете, разглеждане на 
варианти за украса на великденско 
яйце, практическа ситуация 
„Боядисване на яйца“ с използване за 
украса на мъниста, ориз, жито и др., 
организиране на изложба – базар с 
изработените яйца 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН

О 

56. 
Природата 
е наш дом 

• Умее да поддържа чистотата в близката 
среда и разбира нейното значение. 
• Познава правила за опазване на околната среда. 
• Описва въздействието на някои човешки дейности 
върху природата. 

познавателна книжка, с. 53, 
работилница за вълшебства 
„Боядисване без боя!“, игри „Следите на 
хората“, „Кой замърсява въздуха?“, 
часът на Многознайко, СЛЗ„Следи от 
човек“, „Следи в гората“ 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

IV/29. СПН

О 

57. 
Животните 
и птиците 
намаляват 

• Пресъздава чрез модели животни и 
местообитаването им. 
• Описва начина на хранене на познати животни. 
• Посочва грижите, които трябва да се полагат 
за растения и животни от близко обкръжение. 
• Има представа за многообразието от растителни и 
животински видове. 

познавателна книжка, с. 54, игри 
„Кой не може без водоем?“, 
„Хищници“, 
„Живите къщурки“, Г. Угаров 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН
О 

58. Водата в 
природата 
– буря и 
наводнение 

• Познава някои правила за безопасност при 
поледица, буря, наводнение, силен снеговалеж и 
пожар. 
• Умее да търси и намира помощ, когато има нужда 
от нея. 

познавателна книжка, с. 55, учебно 
помагало „Моето безопасно 
детство“, тема„Лято е“, с. 6 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 



IV/30. КНЦ 59. Ден на 
храбростта 

• Разбира и спазва основните елементи от 
протокола на поведение при честване на 
националния празник, както и на лични, 
фолклорни, официални празници. 
• Уважава и цени национални символи и ритуали. 

познавателна книжка, с. 56, снимков и 
видео материал от празника, 
подходящи музикални произведения 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН
О 

60. Моята 
червена 
книга 

• Посочва грижите, които трябва да се полагат 
за растения и животни от близкото обкръжение. 
• Има представа за многообразието от растителни и 
животински видове. 

приложението от познавателната 
книжка, изработване на малка червена 
книга със защитени животински 
видове 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 

 



 

Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

IV/31. СЗС 61. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Има представа за професии от близкото 
обкръжение – образование, медицина, 
услуги и др. 
• Разбира предназначението на 
обществените сгради в близка среда 
(поликлиника, училище, поща, театър, 
парк, лунапарк). 
• Познава правила за собствена защита на 
здравето и здравословното хранене. 
• Познава правила на движение на улицата, по 
коридора, ескалатора. 

познавателна книжка, с. 57, цветни 
моливи 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя 

СОО
, 
КНЦ 

62. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Разбира семейните отношения и мястото си в 
тях. 
• Има конкретни представи за проява на 
толерантност и доверие към другия. 
• Познава правила на движение на улицата, по 
коридора, ескалатора. 
• Поздравява по повод на конкретен празник, 
като се стреми да спазва обичаи на 
общността. 

познавателна книжка, с. 58, цветни 
моливи 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя 

IV/32. СПН

О 

63. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Сравнява картината на времето чрез 
метеорологични промени в два сезона. 
• Има конкретна представа за сезонни плодове и 
зеленчуци. 

познавателна книжка, с. 59, цветни 

моливи 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя 

СПН
О 

64. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

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

познавателна книжка, с. 60, цветни 
моливи 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя 

V/33. СЗС 65. Може или 
не може 

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

снимков и видео материал от правилно 
и неправилно използване на ескалатор, 
движение по коридор, по улицата и 
други, изработване на правила за 
движение по коридор и използване на 
ескалатор 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 



СПН
О 

66. Пролет в 
родния край 

• Сравнява картина на времето чрез 
метеорологични промени в два сезона. 
• Описва познати климатични промени. 

познавателна книжка, с. 61, 
презентации, музикални и 
художествени произведения, звуци на 
различни птици, табло „Пролет в 
родния край“, оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

V/34. КНЦ 67. Буквите 
имат 
празник 

• Разбира и спазва основните елементи от 
протокола на поведение при честване на 
националния празник, както и при лични, 
фолклорни и официални празници. 

познавателна книжка, с. 62, различни 
книжки, подходящи музикални и 
художествени произведения 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН
О 

68. Кой 
живее в 
ливадата 

• Пресъздава чрез модели животни и 
местообитаването им. 
• Описва начина на хранене на познати животни. 
• Има представа за многообразието от растителни 
и животински видове. 

познавателна книжка, с. 63, снимков и 
видео материал по темата, 
презентации, енциклопедии 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

V/35. СПН

О 

69. Четирите 
годишни 
времена 

• Сравнява картина на времето чрез 
метеорологични промени в два сезона. 
• Има конкретни представи за сезонни плодове 
и зеленчуци. 

познавателна книжка, с. 64, Четирите 
желания“, К. Д. Ушински, игри „През 
кой сезон игрите са найхубави?“, 
„Познай сезона по климата“, „Кой сезон 
е похубав?“, 
„Бъди точен и различен“, часът на 
Многознайко, СЛЗ 
„Дъга“, „Случка в гората“, „Аз и моето 
внуче“, табла„Есен в родния край“, 
„Зима в родния край“, „Пролет в 
родния край“, „Лято в родния край“, 
оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СПН
О 

70. Природни 
бедствия 
(земетресение) 

• Познава някои правила за безопасност при 
поледица, буря, наводнение, силен 
снеговалеж и пожар. 
• Умее да търси и намира помощ, когато има 
нужда от нея. 

учебно помагало „Моето безопасно 
детство“, снимков и видео материал по 
темата, подходящи текстове 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

V/36. СОО 71. 
Празникът 
на детето 

• Спазва правила за общуване по двойки и в 
малки групи от връстници. 
• Има конкретни представи за проява на 
доверие и толерантност към другия. 

познавателна книжка, с. 65, подходящи 
музикални произведения, табло 
„Рожден ден“, оперативен материал 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

СОО 72. Любими 
приказни 
герои 

• Поддържа интереса към играта. 
• Изразява желания за взаимопомощ в игри по 
двойки и в малки групи. 
• Сравнява действията си с тези на другите 
и активно взаимодейства с възрастни и 
връстници. 

познавателна книжка, с. 66, 
театрализирана игра по познати 
приказки 

Методическо 
ръководство, 
Книга за учителя, 
Сборник 

 

 



Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в  

трета ДГ а и трета ДГб 

Месец/ 
седмица 

Направление 
Ядро Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края 

на учебното време 

Ресурси 

IX/1. Български език и литература 
– СР, ЗК 

• Къде живееш? 

• Назовава държавата, града и улицата, на която живее. 
• Разбира и взема участие в разговори, свързани с 
познатата тема и нагледните опори. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна книжка„Моята 
приказна пътечка към българския 
език и литература“, с. 3; цветни 
моливи; снимки и др. 

Математика – КО, ПО 

• Групиране. Ориентиране 

• Сравнява обекти по перцептивно отделими свойства – 
цвят и големина. 
• Определя принадлежност към дадена група. 
• Открива кой не е от група. 
• Определя местоположението на обекти в 
пространството. 

игри„Пощальони“;„Топка в кръг“, 

сборник с текстове и игри 

Околен свят – СОО 

• Аз и моите приятели 

• Изразява привързаност към деца и възрастни в 
семейството и в близкото си обкръжение. 
• Проявява желание за оказване на взаимопомощ в игри 
по двойки и в малки групи. 
• Сравнява действията си с тези на другите и 
активно взаимодейства с възрастни и връстници. 
• Има конкретни представи за проява на доверие и 
толерантност към другия. 

беседа за споделяне на преживявания и 
впечатления с приятелите в детската 
градина; игри за запознанство, ако в 
групата има новопостъпили деца; 
сюжетно-ролеви игри в кътовете по 
интереси 

Изобразително изкуство – 
ИМТ 

• Панерка за плодове – 
моделиране 

• Демонстрира наличие на визуална представа за 
характерните особености на познати битови изделия, 
като открива прилики и разлики между тях. 

едноцветен пластичен материал; образци; 
снимки и др. 

Конструиране и технологии – 
ГИ 

• Спомени от лятото 

• Предлага идеи и участва в провеждането на малко 
състезание, игра или дейност в детската градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

игра „Надпревара с вятъра“; 
оперативен материал – лепило, 
подходящ конструктивен материал, 
камъчета, пръчици и мидички 

IX/2. Български език и литература 
– ВЛП, ПЛП, ЗК 

• Есен, Румяна Златилова 

• Възприема стихотворението „Есен“, Румяна Златилова. 
• Разпознава епизод от стихотворението. 
• Изразява отношението си към постъпките на герой от 
стихотворението – детето. 
• Изпълнява изразително стихотворението „Есен“, Румяна 
Златилова. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна книжка, с. 6; цветни 
моливи, илюстрации и др. 

 



Математика – КО 

 
• Цветя от фигури 

• Сравнява и групира обекти по перцептивно отделими 
свойства. 
• Определя принадлежност към дадена група и открива 
кой не е от групата. 
• Сравнява количества от две предметни групи чрез 
релациите „повече“, „по-малко“, 

„толкова – колкото“. 

игра „Цветни обръчи“; оперативен 
материал, геометрични фигури 

Околен свят – СНПО 

• Лятото си отива 

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

текстове на тема„Лято“, часът на 
Многознайко – СЛЗ„На 
село“,„Светулка“; табло„Лято в родния 
край“; оперативен материал 



 

Месец/ 
седмица 

Направление 
Ядро Тема 

Очаквани резултати, които детето трябва 
да постигне в края на учебното 
време 

Ресурси 

 Изобразително изкуство – 

ИМТ 

• Фигура на момче – 
апли- киране 

• Притежава най-обща визуална представа за 
конструктивните особености на човешката фигура. Умее 
самостоятелно да изрязва и комбинира подходящи по 
форма, големина и цвят форми. 
• Умее да предава елементарно движение на фигурата. 

картини с апликации; образци на 
детски апликации; бели и цветни 
основи; готово изрязан оперативен 
материал 

Музика – Вж, МИ 

 „Папагал“ 

• Развива метроритмичен усет. Игра „Папагал“ 
песни и пиеси по избор 

X/3. Български език и 
литература – СР, Р, ЗК, 
ГПР 

• Това съм аз 

• Назовава роднински връзки в своето семейство и мястото, 
където живее. 
• Назовава имената на възрастни в детската градина, която 
посещава (град, село). 
• Разбира инструкции и обяснява своите действия. 
• Участва в диалог по познати теми. 
• Описва подробно дадена играчка. 
• Назовава правилно външни характеристики (цвят, големина, 
форма). 
• Говори правилно, ясно и отчетливо. 
• Говори за лични събития в настоящето, миналото и 
бъдещето, като използва правилните глаголни форми. 

познавателна книжка, с. 7 – 8; цветни 

моливи и др. 

Математика – КО 
 

• Какви и колко? 

• Сравнява и групира обекти по перцептивно отделими 
свойства. 
• Определя принадлежност към дадена група и открива кой не е 
от група. 
• Сравнява количества от две предметни групи чрез релациите 
„повече“, „по-малко“, 

„толкова – колкото“. 

игри: „Рибари и рибки“, „Намери 
същата карта“, „Плодове и 
зеленчуци“; оперативни материали 
към игрите 

Околен свят – СНПО 

• Да играем по правилата 

• Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи от 
връстници. 
• Работи продуктивно в партньорство и екипност. 
• Осъзнава различните чувства. 
• Може да обяснява своите постъпки, като ги свързва с правила 
и ценности. 
• Разбира необходимостта от правила при общуването с 
околните. 

с. 5, изработване на Правилник на 
групата за приятелство и правила в 
играта, организиране на любими игри 
за безкон- фликтно общуване, игра 
„Аз играя на определените места“, 
табло „Правилата на нашата група“, 
оперативен материал 

 



Изобразително изкуство – 
ИМТ 

• Фигура на момиче – 
апликиране 

• Изобразява фигура на момиче в статична поза, като 
комбинира две триъгълни форма, различни по големина и 
цвят, а ръцете са раздвижени. 
• Изобразява някои подробности с флумастер. 

оперативен материал, цветни 
флумастери 



Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края 
на учебното време 

Ресурси 

 Конструиране и технологии – ГИ 

• На гости 

• Ползва самостоятелно прибори за хранене, сервира и 
отсервира отделни ястия с помощта на възрастен. 
• Следва указания при подреждане и поддържане на реда, 
чистотата и естетическия вид на занималнята. 
• Предлага идеи и участва в провеждането на малко 
състезание, игра или дейност в детската градина. 

Игра „На гости на куклите“; 
сборник с текстове и игри 

X/4. Български език и литература – 
ВЛП, ПЛП 

• Обичам приказките 

• Възприема приказки. 
• Определя ролята на героите от познатите литературни 
произведения. 
• Преразказва по дадени опори кратка приказка. 
• Избира и играе роли на герои от познати литературни 
произведения. 
• Изразява отношението си към постъпките на даден герой. 

познавателна книжка, с. 9 – 10; 

цветни моливи и др. 

Математика – ПО, РФ 

• Какво се промени? 

• Определя местоположение на обект(и) чрез „вътре“ –
„вън“ 
• Сравнява и групира обекти по перцептивно отделими 
свойства – цвят, форма, размер. 

Игри :„Цветни обръчи“, „Есенни 
листа“; оперативен и игрови 
материал към игрите 

Околен свят – СПНО 

• Празните гнезда 

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

познавателна книжка, с. 6; „Защо 
птиците отлитат?“, К. Галчева, 
„През есента стават интересни 
неща“, О. Ганчовска; СЛЗ 
„Горските етажи“, М. Пришвин 

Изобразително изкуство – ИМТ 
• Къщата, в която живея – 
рисуване 

• Умее да изразява личните наблюдения с графичен 
материал, като разкрива пространствено-конструктивните 
връзки между архитектурните обекти. 

различни по размер листове за 
рисуване; разредени темперни 
бои 

Музика – МИ 
• Танцът с цветни кърпички 

• Изпълнява ритмични движения. Игра „Танц с 
цветни 
кърпички“; песни 
и пиеси по избор 

X/5. Български език и литература 
– СР, ЗК 

• Златна и богата есен 

• Слуша и разбира поставените от педагога въпроси. 
• Отговаря на въпросите на педагога. 
• Задава въпроси по познатата тема. 
• Описва кошничката. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да развие 
фината моторика. 

познавателната книжка, с. 12; 
научнопопулярни текстове за 
есента, илюстративен материал и 
др. 



Математика – КО 

• Есенни листа 

• Групира обекти по: 
– перцептивни свойства; 
– номинални свойства; 
–две свойства. 
• Замества обекти чрез знакови носители – код. 

игри: „Есенни листа“, „Товарен 
влак“; оперативен и игрови 
материал към игрите 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление 
Ядро Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края на 
учебното време 

Ресурси 

 Околен свят – СОО 

 

• Имам приятели 

• Спазва правила за общуване по двойки в малки групи от 
връстници. 
• Има конкретни представи за проява на доверие и 
толерантност към другия. 
• Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи. 
• Сравнява действията си с тези на другите и активно 
взаимодейства с възрастни и връстници. 
• Осъзнава различните чувства. 
• Осъзнава собствената си ценност и уникалност и тази на 
другите хора. 
• Умее да открива и описва разлики и прилики с другите 
хора. 

беседа за обсъждане на начини на 
забавление и общуване с различни 
деца; 
игра „Искам да играя с теб“ 

Изобразително изкуство – ХВ 

• Дете (момче/момиче) – 
рисуване 

• Притежава визуални представи за конструктивните 
особености и пропорции на човешката фигура. 
• Умее да изгражда фигурите на момче и момиче чрез 
комбиниране на подходящи геомет- 

рични форми с графичен материал. 

разноцветни живописни и 
графични материали; бели цветни 
основи 

Конструиране и технологии 
– КМ 

• На пазар през есента 

• Изработва по образец и собствен замисъл модели и 
изделия, като подбира и комбинира подходящи 
разнообразни материали и инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени критерии 
собственоръчно направени 

модели и ги включва в игрови дейности. 

игра „На пазар през есента“; текстове 
и игри, свързани с пазара 

X/6. Български език и 
литература – ВЛП, ПЛП, 
ЗК 

• Болните играчки, Ана 
Попова 

• Възприема приказката „Болните играчки“, Ана Попова. 
• Назовава героите от приказката. 
• Разбира съдържанието на приказката. 
• Изразява отношението си към постъпките на герой от 
приказката. 
• Преразказва приказката „Болните играчки“, Ана Попова. 
• Измисля игри по приказката. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да развие 
фината моторика. 

познавателна книжка, с. 13, текст на 
приказката, играчки (лекарски 
комплект) и др. 

Математика – КО 

• Кой не е от групата? 

• Определя и назовава количество в предметни групи с 
числата едно и две. 
• Съотнася количество и цифри на числа едно и две. 
• Познава количественото и редното значение на числата 
едно и две. 

игри: „Кой не е от групата?“, 
„Геометрично домино“, „Намери 
същата карта“; оперативен и игрови 
материал към игрите 

 



Околен свят – СЗС 
 

• Витамини 

• Познава правила за собствена защита на здравето и за 
здравословно хранене и ги прилага. 
• Има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци. 
• Обяснява значението на храната като източник на енергия 
за ежедневното функциониране, порастването и 
развитието. 
• Има представа за полезни и вредни храни. 

беседа за обсъждане на храненето, 
опазването на здравето, на начини за 
набавяне на витамини; подходящи 
текстове, като например „Чудната 
аптека“, К. Константинова, „Здрав 
и силен с витамини“, Д. Точев, 
„Мокри крака“, В. Стоянова; 
сюжетно-ролеви игри „В лекарския 
кабинет“, „Какво знаеш 
за шоколада“, Ал. Соколски; игра 
„Познай по вкуса“ 

Изобразително изкуство – 
ИМТ 

• Натюрморт с есенни 
плодове – рисуване от 
натура 

• Умее да пресъздава моделите от натура като брой, вид и 
големина и да предаде характерната им форма и локален 
цвят с живописни материали и техники на работа. 
• Проявява наблюдателност и устойчивост на вниманието. 

показ и обсъждане на образци – 
творби на художници и деца; четки; 
рисувателни листове, различни по 
размер; разредени темперни бои 



Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето трябва 
да постигне в края на учебното 
време 

Ресурси 

 Музика – МИ 

• Съпровод с детски музи- 
кални инструменти 

• Свири с желание на детските музикални инструменти. песни и пиеси по избор; 
детски музикални инструменти 

X/7. Български език и литература – 
ЗК 

• Играя със звуковете в 
думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с правоговорни 
особености. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да развие 
фината моторика. 

познавателната книжка, с. 16; 
картинки с подходящи обекти, 
цветни моливи и др. 

Математика – КО 

• Есенни плодове 

• Определя и назовава количества от предмети с числата едно, 
две, три и четири. 
• Познава количественото и редното значение на числата. 
• Групира обекти по номинални свойства. Кодира и декодира 
информация. 

игри: „Товарен влак“, „Пазар“; 
оперативен и игрови материал към 
игрите 

Околен свят – СПНО 
• Плодове и зеленчуци 

• Има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци. игри: „Кой плод на кое растение 
е?“, „Кой не е свой?“, „По- знай по 
вкуса“, часът на Многознайко – 
СЛЗ „Изобилие“ 

Изобразително изкуство – ИМТ 

• Есенна оран – рисуване 

• Създава по образец рисунка на трактор, като го включва в 
елементарна тематична компо- зиция с графични или 
живописни изразни средства. 

снимки; разноцветни живописни и 
графични материали; двуцветни 
основи 

Конструиране и технологии – Т 

• Спешно отделение 

• Различава превозните средства спрямо мястото им на 
придвижване. 
• Има представа за ролята на техниката в играчки с батерии, 
светлини, звук, компютри и др. 
• Различава устройства за комуникация и информация – 
телефони. 

игра „Спешно отделение“; 
подходящи текстове и снимки; 
подходящи игри 

XI/8. Български език и литература – 
СР 

• До магазина с играчки 

• Назовава държавата, града и улицата, на която живее. 
• Разбира и взема участие в разговори, свързани с темата. 
• Описва подробно даден предмет. 

познавателната книжка, с. 17; 
подходящ текстов и илюстративен 
материал по темата; цветни 
моливи и др. 

Математика – ВО 

• Ден и нощ. Сезони 

• Разпознава частите на денонощието и тяхната 
последователност. 
• Кодира и декодира информация, свързана с времеви 
еталони – части от денонощието и годишните сезони. 
• Познава количественото и редното значение на числата едно, 
две, три и четири. 

игри: „Денонощие“, „Палавници“, 
„Сезони“; оперативен и игров 
материал към игрите 



Околен свят – СПНО 

• За какво са нужни 
семената 

• Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и 
животни от близкото обкръжение. 
• Има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци. 
• Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им и ги 
полива. 

игри: „Аз започвам, ти 
продължаваш“, „Кой не е свой?“, 
„Кога ме сеят, кога ме 
прибират?“, „Ако го нямаше 
труда на...“; часът на 
Многознайко – СЛЗ „Разказът на 
свраката“, 
„Трудолюбивите хора“ 

Изобразително изкуство – ИМТ 

• Птиците отлитат – 
апликиране 

• Умее да подрежда и апликира различни по вид, големина и 
форма образи на прелетни птици върху двуцветна основа. 
• Умее да предаде пейзажната обстановка, като апликира 
различни по вид есенни дървета 

и допълнителни готово изрязани познати образи. 

двуцветни основи, оперативен 
материал 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление Ядро Тема 
Очаквани резултати, които 

детето трябва да 
постигне в края на 
учебното време 

Ресурси 

 Музика – Вм, МИ 

•  „Танц с кърпичка“ 

• Изпълнява ритмични движения. игра „Танц с 
кърпичка“; 
песни и пиеси 
по избор 

XI/9. Български език и литература – 
ВЛП, ПЛП 

• Вълкът и седемте козлета, Братя 
Грим 

• Демонстрира възможности за възприемане на 
приказката „Вълкът и седемте козлета“, Братя 
Грим. 
• Описва според основните моменти в приказката 
литературни герои. 
• Разпознава и открива пропуснат епизод от 
приказката. 
• Изразява отношението си към постъпките на герои 
от приказката. 
• Преразказва приказката „Вълкът и седемте козлета“, 
Братя Грим. 

познавателната книжка, с. 20, текст на 
приказката, илюстрации по 
приказката 

Математика – КО, РФ 

• Картинно домино 

• Брои до пет. 
• Съотнася количество от предметна група и цифрата 
на съответното число. 
• Разпознава геометричните фигури кръг, квадрат, 
триъгълник, правоъгълник. 

игра „Къщичките на Многознайко“, 
„Плодове-зеленчуци“ 
– домино, геометрично домино – „Кой 

не е от групата?“ 
– тип карти 

Околен свят – СПНО 

• Домашни любимци 

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

игра „Човекът и животните“, 
снимков и видео материал за 
домашните любимци, разглеждане 
на донесени от децата снимки с 
техни домашни любимци, 
театрализирани игри с животни 

Изобразително изкуство – ХВ 

• Моделиране на катеричка 

• Умее да моделира образ на горско животно, като 
предава характерните му особености. Използва 
подходящи похвати на работа. 

беседа за обсъждане на готови 
образци, едноцветен пластичен 
материал 

Конструиране и технологии – КМ, 
Т 

• Къде живея 

• Изработва по образец или по собствен замисъл 
модели и изделия, като подбира и комби- нира 
подходящи разнообразни материали и инструменти. 
• Различава превозните средства спрямо мястото на 
придвижване. 
• Има представа за ролята на техниката в играчки с 
батерии, светлини, звук, компютри и др. 

игра „Нашият квартал“; 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, ролки от тоалетна 
хартия, кутия за автопарк и др. 

 



XI/10. Български език и литература – ЗК 

• Играя със звуковете в думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателната книжка, с. 22; 
подходящи картинки, цветни моливи 
и др. 

Математика – И, КО, РФ 

• Редици 

• Подрежда сериационни редици във възходящ и 
низходящ ред (до пет елемента). 
• Определя поредното място на обект в редица от пет 
елемента. 
• Подрежда редици от алгоритмичен тип. 

игра „Цветя и пеперуди“; оперативен 
материал – различни геометрични 
фигури, игрови материали 



Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които 
детето трябва да 
постигне в края на 
учебното време 

Ресурси 

 Околен свят – СПНО 

• Есенни промени 

• Сравнява картината на времето чрез метеорологични 
промени в два сезона. 
• Посочва грижите, които трябва да се полагат за 
растения и животни от близкото обкръжение. 
• Описва начина на хранене на познати животни. 
• Пресъздава чрез модели животни и местообитанието 
им. 

игри: „Катерички и свраки“, „Подаръци 
от гората“, „Без- домни животни“; часът 
на Многознайко – СЛЗ„Следи от човек“, 
„Следи в гората“,„Горските етажи“, 
„Къщурка“, „Защо птиците отлитат?“, К. 
Галчева; игра; часът на Многознайко 
– СЛЗ „Есенни промени“, „Сбогуване“, 
„Слънцето и облакът“, Джани Родари; 
часът на Многознайко „Вълшебство или 
не“; табло „Есен в родния край“; 
оперативен материал 

Изобразително изкуство – ИМТ 

• Украса на предмет от бита 
– рисуване 

• Умее да украсява битов съд с обла четка и 
темперна боя, редувайки декоративните 
елементи във формата на фриз. 
• Проявява интерес към изделията на грънчарското 
изкуство. 

разредени темперни бои, обли четки 

Музика – МИ 

• Любим музикален 
инструмент 

• Визуално и слухово разпознава изучаваните 
музикални инструменти. 

песни и пиеси по избор 

XI/11. Български език и литература – 
ВЛП, ВЛП, ПЛП 

• Златното момиче, народна 
приказка 

• Възприема народната приказка „Златното момиче“. 
• Описва според основните моменти в произведението 
литературни герои. 
• Разпознава епизод от приказка. 
• Изразява отношението си към постъпките на героите 
от приказката. 
• Разпознава приказката „Златното момиче“. 
• Разбира съдържанието на приказката. 
• Преразказва приказката. 

познавателната книжка, с. 23 и 24, текст 
на приказката, модели на героите, 
графични материали и др. 

Математика – РФ, КО 

• Познати и различни 

• Разпознава и назовава геометричните фигури кръг, 
квадрат, триъгълник и правоъгълник. 
• Комбинира познати геометрични фигури. 
• Брои до пет. 

игри: „Къщичките на Многознайко“, 
„Вълшебните очила“ 

Околен свят – СОО 

• Вече съм голям 

• Изразява привързаност към деца и възрастни в 
семейството и в близкото обкръжение. 
• Осъзнава различните чувства. 
• Прави самооценка на поведението си и разбира 
последиците от нарушаването на прави- лата в 
отношенията. 

познавателната книжка, с. 20; извадки 
от Конвенцията за правата на детето; 
подходящи картинки за развитието и 
възможностите на детето на тази 
възраст, „Здрав и силен с витамини“, Д. 
Точев; табло „Децата имат права, но и 



• Описва и обяснява различните роли в семейството и 
правата и отговорностите, свързани с тях. 

задължения“ 

Изобразително изкуство – ИМТ 

• Скрита картина – 
Превозни средства по 
въздуха – рисуване 

• Има изградена представа за характера на 
изобразителната задача – да декодира скрити 
образи на превозни средства по въздуха. 
• Използва графичен материал и плътно защриховане 
на геометричните форми. 
• Проявява наблюдателност и устойчивост на 
вниманието. 

снимки на превозни средства, които се 
движат във въздуха, подходящи текстове 
по темата; разноцветни графични 
материали 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които 
детето трябва да 
постигне в края на 
учебното време 

Ресурси 

 Конструиране и технологии – ГИ 

• Децата по света празнуват 

• Предлага идеи и участва в провеждането на 
малко състезание, игра или дейност в детската 
градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна 
дейност. 

игри: „Как се обличат децата по света“, 
„Как празнуват децата от другите 
страни“; снимки; лепило, ножица, 
различни видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, цветни 
моливи и др. 

XII/12. Български език и литература – ЗК 

• Играя със звуковете в 
думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна та книжка, с. 26; 
подходящи картинки; цветни моливи и 
др. 

Математика – КО, И 

• Кой къде живее? 

• Брои до пет. 
• Съотнася количество от предметна група и цифрата 
на съответното число. 
• Моделира количество до пет чрез знаково-
схематични модели на числа до пет. 
• Сравнява обекти по дължина. 

игри: „Къде е моят дом?“, „Числови 
къщички“ 

Околен свят – СОО 

• Вълшебните думи 

• Има конкретни представи за проява на доверие и 
толерантност към другия. 
• Изразява привързаност към деца и възрастни в 
семейството и в близкото обкръжение. 

„Лошата дума“, българска народна 
приказка; музикални и художествени 
произведения по темата; картинки на 
ситуации, показващи използване на 
учтиви думи; игри: „Аз 
поздравявам“, „Вълшебните думи“ 

Изобразително изкуство – ИМТ 

• Превозни средства по 
въздуха – рисуване 

• Притежава диференцирани представи за 
особеностите на различни видове въздушни 
превозни средства. 
• Изобразява с графичен материал познат образ в 
конкретна обстановка – по време на полет, на 
летището и т.н. 

снимки и изображения на превозни 
средства; бели листове за рисуване, 
разноцветни моливи, флумастери и 
пастели 

Музика – МИ 
• Наближава Коледа 

• Реагира емоционално при изпълнение на песните. песни и пиеси по избор 

XII/13. Български език и литература – 
ВЛП, ПЛП, ЗК 

• Дядо Коледа, Любов 
Георгиева 

• Активно възприема стихотворението „Дядо Коледа“, 
Любов Георгиева. 
• Разпознава епизод от познато литературно 
произведение. 
• Изпълнява изразително стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 

познавателната книжка, с. 28, текст на 
стихотворението, илюстрации по темата и 
др. 

 



развие фината моторика. 

Математика – КО 

• Игри със зарче 

• Брои до шест. 
• Моделира количество до шест. 
• Прилага знанията си числата до шест в игри. 

игри: „Моите приятели“, „Пазар“, 
„Строители“, „Атлети“; цветни лентички 
на числата до шест или цветни пръчици 
на Кюзинер на числата до шест 

Околен свят – КНЦ 

• Писмо до Дядо Коледа 

• Поздравява по повод на конкретен празник, като се 
стреми да спазва обичаи в общността. 
• Свързва традиционни ритуали със съответните 
празници на общността (например Коледа, 
Великден и др.). 

практическа ситуация – изработване и 
описване на желанията на децата за 
мечтан подарък в писмо до Дядо Коледа 



Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края 
на учебното време 

Ресурси 

 Изобразително изкуство – ИТ 

• Коледна украса на занималнята 
– художествено конструиране 

• Проявява интерес и емоционално отношение при 
подготовката и при посрещане на новогодишния 
празник. 
• Изработва гирлянди, маски, диадеми, играчки или 
сурвачки, като проявява декоративен усет. 

илюстративен материал и образци; 
разноцветни материали за 
художествено конструиране 

Конструиране и технологии – 
ОМСС, ГИ 

• Украсяваме занималнята 

• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена линия. 
• Свързва, като използва допълнителни елементи, като 
пластилин, кламер, сламка и др. 
• Следва указания при подреждане и поддържане на реда, 
чистотата и естетическия вид на занималнята. 

изработени модели за украса; 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, подходящи 
хартии, картони и др. 

XII/14. Български език и литература – 
ВЛП, ПЛП, ЗК 

• Звездолет, Ели Томинска 

• Възприема стихотворението „Звездолет“, Ели Томинска. 
• Описва според основните моменти в стихотворението 
звездолета. 
• Изразява отношението си към постъпките на героите от 
стихотворението. 
• Измисля игри по стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да развие 
фината моторика. 

познавателната книжка, с. 29, 
текст на стихотворението и др. 

Математика – КО, ПО, И 

• Нашите празници 

• Познава количественото значение на числата до седем. 
• Сравнява количествата в две предметни групи (до седем). 
• Открива закономерности и липсващ елемент в редица. 

игри: „Помощните на Дядо 
Коледа“, „Намери същата карта“, 
„Моите съседи“ 

Околен свят – СЗС 

• Регулировчик 

• Показва познаване на правила за движение по улицата, по 
коридора, ескалатора. 
• Разпознава местните органи за реда и сигурността и 
има представа за тяхната дейност, свързана със 
спазването на правата на децата. 

познавателната книжка, с. 23; 
познати на децата пътни знаци, 
различни превозни средства, 
художествени и музикални 
произведения по темата, 
практическа ситуация на интерак- 
тивната площадка по БДП; 
стихотворенията „Регулировчик“, 
З. Кацарова, „Регулировчик“, Р. 
Киров, сюжетно-ролеви игри 
„В автобуса“, „Аз съм шофьор“, 
„На улицата“ 

Изобразително изкуство – ИТ 

•Деца правят снежен човек 
– моделиране 

• Умее да създава съвместно с други деца разчленена 
композиция и предаване на елементарно движение на 
човешката фигура. 
• Устойчиво моделира човешка фигура, като най-общо 
предава пропорциите и конструктивните особености. 

подходящи текстови и 
илюстративни материали, 
образци, едноцветен пластичен 
материал 



Музика – Вж 

• Познай песента по думите 

• Реагира емоционално при изпълнение на песните. Игра „Познай 
песента по 
думите“; песни 
и пиеси по 
избор 

XII/15. Български език и литература – ГПР 

• Играя с думи и изречения 

• Конструира отговори с дума или с изречение. 
• Моделира дума или изречение. 
• Разбира разликата между дума и изречение. 

познавателната книжка, с. 32; 
подходящи картинки; цветни 
моливи и др. 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края 
на учебното време 

Ресурси 

 Математика – ПО, КО, РФ 

• Редици и колони 

• Открива обект по неговото поредно място. 
• Открива закономерности при подреждане на обекти в 
редици и в колони. 
• Определя местоположението на обект в редица. 
• Моделира местоположението на обект в квадратна 
мрежа. 

игри: „Геометрично домино“, „Кои не 
е от групата?“; игрови материали; 
снимки и др. 

Околен свят – КНЦ 

• Коледа по света 

• Свързва традиционни ритуали със съответните 
празници на общността (напр. Коледа, Великден и 
др.). 
• Поздравява по повод на конкретен празник, като се 
стреми да спазва обичаи в общността. 
• Ориентира се в символиката и ритуалността на най-
популярните български празници. 

енциклопедии и информация за 
празнуването на Коледа по света; 
снимки и картини 

Изобразително изкуство – ИМТ 

• Апликиране на образ на 
горско животно 

• Притежава най-обща визуална представа за 
характерните особености на познати горски животни в 
природната среда. 
• Изгражда образа, като изрязва, комбинира и апликира 
различни по форма и големина части на фигурата. 

подходящи илюстрации, апликации на 
деца; оперативен материал; графични 
материали 

Конструиране и технологии 
– КМ 

• Моят дом 

• Ползва самостоятелно прибори за хранене, сервира и 
отсервира отделни ястия с помощта на възрастен. 
• Предлага идеи и участва в провеждането на малко 
състезание, игра или дейност в детската градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

строителна игра „Домът на моето 
семейство“; допълнителни материали 
– едър конструктивен материал, 
картон, лепило, моливи, кутии, 
столчета и др. 

I/16. Български език и литература – ЗК 

• Играя със звуковете в 
думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 

познавателната книжка, с. 34; 
подходящи картинки; цветни моливи 
и др. 

Математика – ПО 

• Близо или далече 

• Измерва дължина, като използва условна мярка –
„лентичка“. 
• Ориентиране в двумерно пространство – отбелязване 
на местоположение на обекти в квадратна мрежа. 

игри: „Вълкът и козлетата“, 
„Вълшебните картини“; игрови 
материали 

Околен свят – СОО 

• Семейният албум 

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

познавателната книжка, с. 29; снимки 
от семейните албуми на децата, 
картинки, енциклопедии, свързани с 
бебето и неговия растеж, практическа 
ситуация „Албум на групата“, 
сюжетно-ролеви игри „Семейство“ 

 



Изобразително изкуство – ИМТ 

• С мама на разходка през 
зимата – рисуване 

• Рисува двуфигурна композиция, като най-общо предава 
съотношението между родител и дете чрез техния 
размер. 
• Проявява усет за постигане на сюжетно-смислова връзка 
между образите чрез подходящи пози и обстановката. 

подходящ текстов и илюстративен 
материал; разноцветни графични 
материали 



Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края 
на учебното време 

Ресурси 

 Музика – Вм 

• Картинки от песнички 

• Реагира емоционално при изпълнение на песните. игра „Картинки от 
песнички“; песни и 
пиеси по избор 

I/17. Български език и литература – ЗК 

• Еднакви картинки 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Разпознава и използва информация, поставена на 
стените (имена). 

познавателната книжка, с. 36; 
подходящи картинки, цветни моливи 
и др. 

Математика – КО 

• Моите съседи 

• Познава количественото значение на числата до осем. 
• Брои до осем. 
• Подрежда числата в числова редица до осем чрез 
предметно-схематични и знакови модели. 
• Моделиране на съседни числа. 

игри по избор: от тип домино, карти, 
със зарче, игрови материали 

Околен свят – СПНО 
• Кога животните стават 
опасни 

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

Игра „Бездомните животни“, разказа 
„Ася и кученцето“, К. Галчева 

Изобразително изкуство – ИМТ 

• Украса на керамична 
паница – рисуване 

• Умее ритмично да разполага декоративните елементи в 
цветна ивица. 
• Свързва традиции с образци на народното творчество. 
• Притежава най-обща представа за особеностите на 
фризовата композиция. 

снимки и илюстрации на 
керамични изделия; описания на 
народни обичаи и др.; цветни 
основи, графични и живописни 
материали 

Конструиране и технологии 
– КМ 

• Опасности през зимата 

• Изработва модел или изделие, като следва инструкции 
на учителя от снимки или технически рисунки. 
• Изработва по образец и собствен замисъл модели и 
изделия, като подбира и комбинира подходящи 
разнообразни материали и инструменти. 

игри: „Буря в гората“, „Опасната 
улица“; допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и 
др. 

I/18. Български език и литература – ЗК 

• Еднакви картинки 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 

познавателна книжка, с. 38; 
подходящи картинки; цветни моливи 
и др. 

Математика – КО 

• Игри с цветни ленти на 
числата до девет 

• Познава количественото значение на числата до девет. 
• Брои до девет. 
• Подрежда числата в числова редица до девет чрез 
предметно-схематични и знакови модели. 

игри: „Къщичките на Многознайко“, 
„Атлети“ 

Околен свят – СПНО 

• Стайните растения 

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

разглеждане на стайните растения в 
групата; практическа ситуация – 
поливане и почистване на растенията 
в групата; игра „Какво има трябва на 
цветята“ 



 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края на 
учебното време 

Ресурси 

 Изобразително изкуство – ИМТ 

• Създаване на рисунка по 
дадено начало и край – 
рисуване 

• Умее да създава сюжетна рисунка по впечатления и 
въображение, като се съобразява с две проблемни по 
съдържание рисунки. 

основи – серия от рисунки, различни 
по формат и размер, графични 
материали 

Музика – МИ 
• Съпровод с детски музи- 
кални инструменти 

• Свири с желание на детските музикални инструменти. песни и пиеси по избор; 
детски музикални инструменти 

I/19. Български език и литература 
– ВПЛ, ПЛП 

• Въртележка от приказки 

• Възприема познати приказки. 
• Описва според основните моменти в приказките 
литературни герои. 
• Разпознава епизод от позната приказка. 
• Изразява отношението си към литературно произведение и към 
постъпките на героите от него. 
• Преразказва позната приказка. 
• Измисля игри по позната приказка. 

познавателна книжка, с. 39; текстове 
на приказки, игри от комплекта, 
цветни моливи и др. 

Математика – КО 

• Преброй и открий 

• Познава количественото значение на числата до девет. 
• Брои и сравнява количества до девет. 
• Подрежда числата в числова редица до девет чрез предметно-
схематични и знакови модели. 

игри:„Моите съседи“,„Намери 
същата карта“,„Плодове – 
зеленчуци“; игрови материали 

Околен свят – СЗС, 
СПНО 

• Зимен ден 

• Сравнява картина на времето чрез метеорологични промени 
в два сезона. 
• Разпознава някои правила за безопасност при 
поледица, буря, наводнение, силен снеговалеж и 
пожар. 
• Назовава нещата (предмети, дейности, поведения), които 
са опасни в обкръжаващата среда. 

учебно помагало „Моето 
безопасно детство“, тема „Зима 
е“, с. 10; обсъждане на правила за 
безопасносна игра през зимата; 
игри на добрия вълшебник 
„Заблудилото се 
дете“, „Правилата са нужни“, „Ние 
играем безопасно“, текст 
„Опасните пързалки“, Р. Киров, 
табло „Зима в родния край“; 
оперативен материал 

Изобразително изкуство – ИМТ 

• Рибки в аквариум – 
рисуване 

• Притежава визуална представа за различни по 
големина, форма на тялото, опашка и перки риби и умее 
да ги пресъздава с графичен материал, да ги оцветява и 
украсява. 
• Умее да постига композиционно и цветово равновесие в 
рисунката. 

снимки и илюстрации по темата; 
разноцветни графични материали, 
двуцветни основи 

 



Конструиране и технологии – 
КМ, ГИ 

• Пожарникари 

• Изработва по образец или по собствен замисъл модели и 
изделия, като подбира и комби- нира подходящи 
разнообразни материали и инструменти. 
• Предлага идеи и участва в провеждането на малко 
състезание, игра или дейност в детската градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

игри: „Опасен пожар“, 
„Спасителна акция“; 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, хартия, природни 
и отпадъчни материали и др. 



Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края на 
учебното време 

Ресурси 

II/20. Български език и литература – ЗК 

• Играя със звуковете в 
думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с правоговорни 
особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да развие 
фината моторика. 

познавателната книжка, с. 40; 
подходящи картинки, цветни 
моливи и др. 

Математика - КО 

• Домино с десет точки 

• Познава количественото значение на числата до десет. 
• Познава редното значение на числата до пет. 
• Брой до десет. 
• Разпознава цифрите на числата до пет. 
• Сравнява количества на изучените числа. 

игри: „Плодове и зеленчуци”, 
„Намери същата карта”, „Кой не 
е от групата?”, „Геометрично 
домино -1” 

Околен свят – СЗС 

• В пощата (банката) 

• Има представа за професии от близко обкръжение – 
образование, медицина, услуги и др. 

разглеждане на енциклопедии, 
презентации и др., свързани с 
професиите на хората; 
практическа ситуация „Да 
изпратим писмо на приятел“ 

Изобразително изкуство – ИМТ 

• Моделиране на паница 

• Притежава умения за пластично изграждане на познат 
предмет от бита чрез овалване, сплескване, вдлъбване и 
декориране чрез прилепване, гравиране, точкуване и 
други похвати на работа. 

образци на паници, едноцветен 

пластичен материал 

Музика – Вж, Вм 

• Какво си представям, 
когато слушам музика 

• Пресъздава в рисунка впечатленията, породени от музиката. песни и пиеси по избор 

II/21. Български език и литература – ЗК 

• Играя със звуковете в 
думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с правоговорни 
особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да развие 
фината моторика. 

познавателната книжка, с. 42; 
цветни моливи и др. 

Математика – РФ 

• Игри с пръчици 

• Разпознава фигурите кръг, триъгълник, квадрат, 
правоъгълник. 
• Моделира геометрични фигури чрез пръчици. 

игри: „Всеки в своята къщичка“, 
„Геометрично домино“, цветни 
лентички на числата до десет 

Околен свят – СОО 

• Онче-бонче – игрите на 
добрия вълшебник 

• Има конкретни представи за проява на доверие и 
толерантност. 
• Поддържа интереса в играта. 
• Работи продуктивно в партньорство и екипност. 

игри на добрия вълшебник: 
„Загадки“, „Масова прегръдка“, 
„Лошият дракон“ 



Изобразително изкуство – ИТ 

• Моето семейство – 
рисуване 

• Умее да предава възрастовите различия и движение на 
фигурите чрез изобразяване в профил. 
• Пресъздава собствените си преживявания с графични 
изразни средства. 

текстов и илюстративен материал 
по темата, снимки и рисунки на 
семейства; разноцветни графични 
материали 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края 
на учебното време 

Ресурси 

 Конструиране и технологии 
– КМ 

• Моето семейство 

• Изработва модел или изделие, като следва инструкции 
на учителя от снимки или технически рисунки. 
• Изработва по образец или по собствен замисъл модели и 
изделия, като подбира и комбинира подходящи 
разнообразни материали и инструменти. 

изложба от колажи от снимки на 
семейството; допълнителни 
материали – цветни украси, картон, 
лепило, моливи, природни 
материали за рамка и др. 

II/22. Български език и литература – ЗК 

• Играя със звуковете в думата 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Контролира координацията на ръката и на окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателна книжка, с. 45; играта в 
познавателната книжка, подходящи 
картинки; цветни моливи и др. 

Математика – КО 

• Игри с числа 

• Познава количественото значение на числата до девет. 
• Брои и сравнява количества до девет. 
• Подрежда числата в числова редица до девет чрез 
предметно-схематични и знакови модели. 

игри: „Игра със зарче за двама“, 
„Намери същата карта“; оперативен 
материал за игрите 

Околен свят – СЗС 

• Микробите около нас 

• Познава правила за собствена защита на здравето и за 
здравословно хранене. 
• Умее да поддържа чистотата в близката среда и разбира 
нейното значение. 
• Познава правила за опазване на околната среда. 

уточняване на безопасни и 
здравословни норми на 
поведение в близката среда, 
„Вход за болести – строго 
забранен“, Г. Мишев, 
информация за микробите 

Изобразително изкуство – ИТ 

• Моделиране на образ на бяла 
мечка (пингвин) 

• Умее устойчиво да моделира по-сложен по 
конструкция образ, съставен от различни по форма и 
големина части в определена последователност с 
подходящи пластични похвати. 

текстове и снимки по темата, 
образци, изработени от художници 
и деца; едноцветен пластичен 
материал 

Музика – МИ 

• Кой иска да бъде солист? 

• Изпитва удоволствие от изпълнителската дейност. 
• Реагира емоционално при изпълнение на песните. 

песни по избор 

II/23. Български език и литература – 
ВЛП, ПЛП, ЗК 

• Подаръци от Баба Марта, Петя 
Йорданова 

• Слуша с радост стихотворението „Подаръци от Баба 
Марта“, Петя Йорданова. 
• Описва според основните моменти в стихотворението 
литературния герой – Баба Марта. 
• Разпознава епизод от стихотворението. 
• Изпълнява изразително стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателната книжка, с. 46; 
художествен текст, научно- 
популярен текст – легендата за 
мартеницата, графичен материал и 
др. 

 



Математика – РФ, КО 

• Игра „Домино“ (с геометрични 
фигури) 

• Разпознава фигурите кръг, триъгълник, квадрат, 
правоъгълник. 
• Познава количественото и редното значение на числата 
до десет. 
• Брои до десет. 

игра „Домино“, оперативен 
материал за играта 

Околен свят – КНЦ 

• Знамето ни е трицветно 

• Разбира и спазва основните елементи от протокола на 
поведение при честване на националния празник, както 
и на лични, фолклорни, официални празници. 
• Разпознава националния флаг. 
• Определя националната си идентичност. 
• Уважава и цени национални символи и ритуали. 

снимки, художествени и музикални 
произведения, информация за 
националния флаг, разглеждане на 
снимки, картини, енциклопедии и 
др., свързани с празниците, на които 
се използва националното ни знаме 



Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в 
края на учебното време 

Ресурси 

 Изобразително изкуство – ИМТ 

• 3 март – възприемане на 
творби, посветени на 
националния празник 

• Умее да разпознава творбите на видовете 
изобразителното изкуство. 
• Проявява интерес и емоционално отношение към 
съдържанието на творбите на изобразителното 
изкуство, посветени на Освобождението на България 
от турското иго. 

подходящи тестове по темата; 
репродуцирани творби на живописта; 
графиката и скулптурата 

Конструиране и технологии – 
КМ 

• Моето семейство 

• Изработва модел или изделие, като следва 
инструкции на учителя, от снимки или от 
технически рисунки. 
• Изработва по образец и по собствен замисъл модели и 
изделия, като подбира и комбинира подходящи 
разнообразни материали и инструменти. 

изложба от колажи от снимки на 
семейството; допълнител- ни материали – 
цветни украси, картон, лепило, моливи, 
природни материали за рамка и др. 

III/24. Български език и литература 
– СР, Р, ЗК 

• Трети март 

• Разбира и взема участие в диалогична комуникация, 
свързана с темата за Трети март. 
• Назовава правилно характеристики на събитие – 
честване на Трети март, като използва определения. 
• Използва ясен и правилен език за описване на познато 
събитие – честване на Трети март. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателната книжка, с. 49; подходящи 
текстове и илюстрационни материали; 
цветни моливи и др. 

Математика – И, КО 

• Игра с цветни ленти 

• Познава количественото значение на числата до десет. 
• Брои до десет. 
• Подрежда числата в числова редица до десет чрез 
предметно-схематични и знакови модели. 

игри: „Къщичките на Многознайко“, 
„Атлети“; оперативен материал за игрите 

Околен свят – СОО 

• Млад откривател 

• Работи продуктивно в 
партньорство и екипност. 

• Поддържа интереса към 
играта. 

енциклопедии; списания с 
любопитни и интересни за децата 
факти; пъзели 

Изобразително изкуство – ИМТ 

• Образ на животно от 
далечните страни – рисуване 

• Притежава визуална представа за характерните 
особености на познати животни, като открива 
прилики и разлики между тях. 
• Изгражда образите и обстановката с графичен 
материал. 

текстове, снимки или илюстрации по 
темата; разноцветни графични и 
живописни материали 

Музика – Вм, Вж 

• Oбичам пролетта 

• Реагира емоционално при изпълнение на песните. песни и пиеси по избор 



III/25. Български език и литература – 
ВЛП, ПЛП, ЗК 

• Най-прекрасният път, 
Надя Кехлибарева 

• Активно възприема стихотворението „Най-
прекрасният път“, Надя Кехлибарева. 
• Разпознава епизод от стихотворението. 
• Съпреживява радостното настроение на лирическия 
герой. 
• Изпълнява изразително стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателната книжка, с. 50; текст на 
стихотворението, илюстрации по темата; 
цветни моливи и др. 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края 
на учебното време 

Ресурси 

 Математика – РФ, КО 

• Редици от геометрични 
фигури 

• Разпознава фигурите кръг, триъгълник, квадрат, 
правоъгълник. 
• Моделира алгоритмични редици от познати 
геометрични фигури. 
• Познава количественото и редното значение на числата 
до десет. 
• Брои до десет. 

игра „Покажи моята група“; 

оперативен материал за играта 

Околен свят – СПНО 

• Кой живее в почвата 

• Описва начина на хранене на познати животни. 
• Пресъздава чрез модели животни и местообитанието им. 
• Има представа за многообразието от растителни и 
животински видове. 

снимков и видео материал по 
темата; художествени и музикални 
произведения; игра „Под и над 
земята“; работилница за 
вълшебства „Полезни ли са тези 
животинки?“; 
„Градинар“, СЛЗ „Възможно ли е 
това?“ 

Изобразително изкуство – ИТ 

• Упражнения в техника батик 
– рисуване 

• Затвърдява познанията и уменията за изпълнение на 
рисунка в смесена техника батик, като изпълнява 
упражнения с маслен пастел (парафинена свещ) и 
акварелни бои. 

основи с нарисувани образи с бял 
мазен пастел; акварелни бои; обли 
и плоски четки 

Конструиране и технологии – Т 

• Нашият автопарк 

• Различава превозните средства спрямо мястото на 
придвижване. 
• Има представа за ролята на техниката в играчки с 
батерии, светлини, звук, компютри и др. 
• Различава устройства за комуникация и информация – 
телефони. 

игри: „Авторали“, „Кой ще стигне 
пръв?“; оперативен материал – 
конструктивни играчки с батерии, 
светлини и звук; лепило; ножица, 
различни видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и 
др. 

III/26. Български език и литература – ЗК 

• Еднакви картинки 

• Произнася правилно думи с фонетични и с 
правоговорни особености. 
• Разпознава и използва информация, поставена на 
стените (дати). 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателната книжка, с. 52; 
подходящи картинки; цветни 
моливи и др. 

Математика – ПО, ВО 
• Ориентиране в простран- 
ството 

• Познава и използва правилно термините за посоки, 
направления, местоположения на обектите. 

игри: „Кой не е на мястото си?“, 
„Ден – нощ“; оперативен материал 
за игрите 

 



Околен свят – СЗС 

• Да спортуваме заедно 

• Обяснява диференцирано предназначение на 
игрови съоръжения и материали за подвижни и 
щафетни игри. 
• Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи 
от връстници. 

снимки и видео материали от 
различни спортове и пособията им; 
игри във физкултурния салон на 
принципа „феърплей“ 

Изобразително изкуство – ИТ 

• Цветна пролет – рисуване на 
пейзаж в техника батик 

• Разполага изобразителните елементи в два плана, 
като изгражда рисунката цялостно в цветово 
отношение в нова смесена техника батик (маслен 
пастел и акварел). 

подходящи текстове и 
илюстративен материал по темата; 
разноцветни графични и живописни 
материали 

Музика – МИ 

• Как се свири на… 

• Визуално и слухово разпознава изучаваните музикални 
инструменти. 

игра „Как се 
свири на…“; 
песни и 
пиеси по 
избор 



Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето трябва 
да постигне в края на учебното 
време 

Ресурси 

III/27. Български език и литература – 
ВЛП, ПЛП 

 
• Снежанка и седемте 
джуджета, Братя Грим 

• Възприема приказката „Снежанка и седемте джуджета“, Братя 
Грим. 
• Описва според основните моменти в приказката литературни 
герои. 
• Разпознава епизод от приказката. 
• Изразява отношението си към постъпките на герои от 
приказката. 
• Разпознава приказката „Снежанка и седемте джуджета“, Братя 
Грим. 
• Преразказва приказката „Снежанка и седемте джуджета“, 
Братя Грим. 
• Измисля игри по приказката. 

познавателната книжка, с. 54; 
текст на приказката, илюстрации 
по приказката; модели на героите 
и др. 

Математика – КО 

• Групиране. Сравняване 

• Групира обекти по различни признаци. 
• Сравнява количеството на две предметни групи чрез 
релациите„... повече...“,„... по-малко...“. 
• Брои до десет. 
• Разпознава фигурите кръг, триъгълник, квадрат, 
правоъгълник. 

игра „Домино с геометрични 
фигури“; оперативен матери- ал за 
играта 

Околен свят – СПНО 

• Да се завърнеш у дома 

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

познавателна книжка, с. 44; 
текстове„Гости“, М. Пришвин, 
„Лястовицата и врабчето“ 
(народна приказка), „Лястови- 
цата“ (народна приказка), часът 
на Многознайко – СЛЗ 
„Щъркелът“, „Пред пролет“; 
снимков и видео материал на 
поведението на прелетните птици; 
табло „Пролет в родния 
край“; оперативен материал 

Изобразително изкуство – ИМТ 

• Релеф с образ на пеперуда 
(цвете) – моделиране 

• Умее да изгражда релеф в определена последователност, 
като използва подходящи похвати по моделиране. 
• Познава конструктивните особености на познати образи на 
пролетната среда и умение да ги пресъздава със средствата на 
релефната пластика. 

снимки, илюстрации и модели 
на пеперуди; текстове за 
пеперуди; едноцветен 
пластичен материали, 
пластични образци 

Конструиране и технологии – 
ГИ 

• Летят, летят, пеперуди 

• Предлага идеи и участва в провеждането на малко 
състезание, игра или дейност в детската градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

игри: „Летят, летят, пеперуди“, 
„Пеперуди и калинки“; 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 



природни и отпадъчни материали 
и др. 

III/28. Български език и литература – 
ВЛП, ПЛП 

• Пъстър Великден, Катя 
Иванова 

• Възприема с интерес приказката „Пъстър Великден“, Катя 
Иванова. 
• Описва според основните моменти в приказката литературни 
герои. 
• Разпознава епизод от приказката. 
• Изразява отношението си към постъпките на героите от 
приказката. 

познавателната книжка, с. 55; 
подходящи текстове и илюс- 
трации за празника; графичен 
материал по избор; модели на 
поставки за яйца и др. 

Математика – ПО 

• На колко крачки е от мен? 

• Ориентира се и се придвижва в тримерното пространство по 
словесно указание. 
• Използва специфични практически похвати и условни мерки 
за сравняване по дължина. 
• Брои до десет. 

игри: „Зайо Байо, колко е часът?“, 
„Прави като Знайко“; оперативен 
материал за игрите 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края на 
учебното време 

Ресурси 

 Околен свят – КНЦ 

• Весел Великден 

• Свързва традиционни ритуали със съответните празници 
на общността (напр. Коледа, Великден и др.). 
• Поздравява по повод на конкретен празник, като се стреми да 
спазва обичаи на общността. 
• Ориентира се в символиката и ритуалността на най-
популярните български празници. 

снимков и видео материал за 
Великден; разглеждане на 
варианти за украса на 
великденско яйце; разглеждане на 
готови яйца, боядисани чрез 
използване на различни украси; 
техники и материали 

Изобразително изкуство – ИТ 

• Разходка в парка през 
пролетта – апликиране 

• Проявява репродуктивно въображение при 
пресъздаване на природни обекти със средствата на 
апликирането, като умее да използва двуслойната 
техника. 

рисунки и апликации по темата; 
двуцветни основи; оперативен 
материал, 
готово изрязани образи, различни по 
вид, големина и цвят 

Музика – Вм 

• Музикалните инструмен- 
ти, които познавам 

• Визуално и слухово разпознава изучаваните музикални 
инструменти. 

пиеси по избор 

IV/29. Български език и литература 
– ГПР, ЗК 

• Играя с думи и изречения 

• Конструира отговори с дума или с изречение. 
• Моделира дума или изречение. 
• Разбира разликата между дума и изречение. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да развие 
фината моторика. 

познавателната книжка, с. 57; 
подходящи картинки; цветни 
моливи и др. 

Математика – КО 

• Великденска украса 

• Брои до десет. Познава количественото значение на числата 
до десет. 
• Брои до десет. 
• Сравнява две предметни групи и назовава: повече, по-
малко, поравно. 

игри: „Ден и нощ“, „Прави като 
Знайко“; оперативен материал за 
игрите 

Околен свят – СНПО 

• Да се излюпиш от яйце 

• Пресъздава чрез модели животни и местообитанието им. 
• Има представа за многообразието от растителни и 
животински видове. 
• Описва въздействието на някои човешки дейности върху 
природата. 

„Птиците – приятели на човека“, Б. 
Бонева; игри: „Лети, 
лети ято“, „Лястовица без гнездо“; 
научнопопулярни и художествени 
текстове за птиците, снимки, 
картини и рисунки на поведението 
на птиците; работилница за 
вълшебства 
„Чудото, наречено яйце“, книгата 
„Тайната на яйцето“ 

 



Изобразително изкуство – ИТ 

• Илюстрация на позната 
приказка – рисуване 

• Може да пресъздава съдържанието на позната 
приказка, като подбира подходящи графични изразни 
средства. 
• Изразява емоционалното и оценъчното си отношение към 
героите от приказката. 

текст на приказка; разноцветни 
графични материали; различни по 
размер листове за рисуване 

Конструиране и технологии – 
КМ 

• Великден е 

• Предлага идеи и участва в провеждането на малко 
състезание, игра или дейност в детската градина. 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

изложба от украсени великденски 
яйца и картички; оперативен 
материал – лепило, ножица, 
различни видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, хартия, природни и 
отпадъчни материали и др. 



Месец/ 
седмица 

Направление 
Ядро Тема 

Очаквани резултати, които детето трябва 
да постигне в края на учебното 
време 

Ресурси 

IV/30. Български език и 
литература – ВЛП, ЗК 

• Слънчовото цвете, Кирил 
Писарски 

• Слуша активно и възприема приказката „Слънчовото цвете“, 
Кирил Писарски. 
• Описва според основните моменти в приказката литературен 
герой – слънчовото цвете. 
• Разпознава епизод от приказката. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да развие 
фината моторика. 

познавателната книжка, с. 59; текст 
на приказката, цветни моливи и др. 

Математика – РФ, КО 

• Домино с геометрични 
фигури 

• Познава количественото значение на числата до десет. 
• Брои до десет. 
• Разпознава фигурите кръг, триъгълник, квадрат, 
правоъгълник. 

игри: „Домино“, „Да плеснем с 
ръчички, да тропнем с крачета“, 
оперативен материал за игрите 

Околен свят – СПНО 

• Защо растенията имат 
бодли? 

• Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им и ги 
полива. 
• Описва значението на водата, почвата и въздуха за 
живота на хората, животните и растенията. 

листа на кактуси, резници от роза, 
шипков храст, къпина, магарешки 
бодил, часът на Многознайко – СЛЗ 
„Закачката на шипката“ 

Изобразително изкуство – ИТ 

• Рисуване на обстановка 
по даден начален образ 

• Може да създава обстановка или сюжетна рисунка по даден 
начален образ, предложен от друго дете, с графични изразни 
средства. 

подбрани подходящи образци; 
разноцветни графични материали, 
различни по размер листове за 
рисуване 

Музика – МИ 

•  „Гатанките на 
кълвача“ 

• Разпознава песни по озвучен метроритъм. игра „Гатанките 
на кълвача“ 
песни и пиеси по 
избор 

IV/31. Български език и 
литература – СР, Р 

• Това съм аз 

• Назовава държавата, населеното място, където живее (село, 
град, улица). 
• Активно участва в диалогична комуникация и проявява 
култура на речево общуване. 
• Описва подробно – облекло. 
• Назовава правилно качества/характеристики и 
недостатъци на лица, предмети, като използва 
определения. 
• Използва ясен и правилен език за описване на познати 
събития. 

познавателната книжка, с. 61 – 62; 
цветни моливи и др. 

Математика – РФ, КО 

• Редици и колони – 
подреждане 

• Ориентира се в двумерното пространство – в квадратна 
мрежа. 
• Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, 
надясно. 
• Разпознава фигурите кръг, квадрат, триъгълник, 
правоъгълник. 

игри: „Подреждам, подреждам“, 
„Кой по ред съм и къде съм?“; 
оперативен материал за игрите 



Околен свят – СПНО 

• Животните, които не 
напускат домовете си 

• Пресъздава чрез модели животни и местообитанието им. 
• Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и 
животни от близкото обкръжение. 
• Има представа за многообразието от растителни и 
животински видове. 

игра „Човекът и животните“, 
„Живите кащурки“, Гр. Угаров, 
„Слънчевото зрънце“, М. 
Павлова, мидени черупки, 
рапани, черупки от охлюви и 
живи охлюви 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края на 
учебното време 

Ресурси 

 Изобразително изкуство – ИТ 

• Моята любима спортна 
игра – рисуване 

• Може да изразява лични впечатления и преживявания, 
като използва графични изразни средства, подбирайки 
подходящо композиционно и графично решение. 
• Умее да предава пози и движения, характерни за избраната 
тема. 

текстове и снимки за различни 
спортове; цветни основи, графични 
материали 

Конструиране и технологии 
– КМ 

• В очакване на лятото 

• Изработва по образец и собствен замисъл модели и 
изделия, като подбира и комбинира подходящи 
разнообразни материали и инструменти. 
• Оценява по различни предварително зададени 
критерии собственоръчно направени модели и ги 
включва в игрови дейности. 

игри: „На поход в планината“, 
„Здравей, море“; оперативен 
материал – лепило, ножица, 
различни видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, хартия, природни и 
отпадъчни материали и др. 

IV/32. Български език и литература 
– ЗК, ГПР, ВЛП, ПЛП 

• Мозайка от приказки 

• Възприема кратки произведения от художествената 
литература. 
• Описва според основните моменти в произведението 
литературни герои. 
• Разпознава епизод от познато литературно произведение. 
• Изразява отношението си към литературно произведение и към 
постъпките на героите от него. 
• Изпълнява изразително конкретен художествен текст. 
• Измисля игри по познати литературни произведения. 

познавателната книжка, с. 63 и 64; 

цветни моливи и др. 

Математика – КО 

• Кой не е от групата 

• Групира обекти по един или два признака. 
• Открива принадлежност/непринадлежност на елемент към 
дадена група. 
• Познава количественото значение на числата до десет. 
• Брои до десет. 

игри: „Кой не е от групата?“, 
„Есенни листа“; оперативен 
материал за игрите 

Околен свят – СПНО 

• Пъстра пролет 

• Сравнява картината на времето чрез метеорологични 
промени в два сезона. 
• Има конкретна представа за сезонни плодове и зеленчуци. 
• Описва познати климатични промени. 

презентации за прелетните птици; 
музикални и художест- вени 
произведения, снимки; звуци на 
различни птици; свежи пролетни 
плодове и зеленчуци; табло „Пролет 
в родния край“; оперативен 
материал 

Изобразително изкуство – ИТ 

• Превозни средства по 
вода – рисуване 

• Умее да създава образи на превозни средства по вода, 
като комбинира познати геометрични форми – квадрат, 
правоъгълник, триъгълник и др. 
• Обогатява обстановката и образите, като рисува 
подробности и украса с флумастери. 

текстове и снимки на превозни 
средства по темата; цветни основи; 
графични материали 

 



Музика – МИ 

•  „Наум и на глас“ 

• Развива музикално-слухови представи. Игра 
„Наум и 
на глас“ 
песни и 
пиеси по 
избор 

V/33. Български език и литература 
– ЗК 

• Еднакви картинки 

• Произнася правилно думи с фонетични и с правоговорни 
особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Разпознава и използва информация, поставена на стените 
(имена). 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да развие 
фината моторика. 

познавателната книжка, с. 65; 
подходящи картинки; цветни 
моливи и др. 



Месец/ 
седмица 

Направление Ядро Тема 
Очаквани резултати, които детето 

трябва да постигне в 
края на учебното време 

Ресурси 

 Математика – И, КО 

• Измерване с лентичка или крачка 

• Измерва дължина, широчина, височина на обекти с 
условна мярка. 
• Брои до десет. 
• Сравнява резултатите от измерването. 

игра „Зайо Байо, колко е часът?“; 
оперативен материал за играта 

Околен свят – СЗС 

• В магазина 

• Има представа за професии от близкото обкръжение – 
образование, медицина, услуги и др. 
• Разбира предназначението на обществените сгради в 
близка среда (поликлиника, училище, поща, театър, 
парк, лунапарк). 
• Познава правила за собствена защита на здравето и 
здравословното хранене. 
• Познава правила на движение на улицата, по 
коридора, ескалатора. 

брошури и каталози от различни 
магазини, продаващи разнородни 
продукти; сюжетно-ролеви игри 
„В магазина“, 
„На пазар“ 

Изобразително изкуство – ИТ 

• Дете разглежда книжка – 
моделиране 

• Притежава умения за устойчиво моделиране на 
седнала фигура на дете, което разглежда илюстрации 
в книжка за деца в определена последователност. 

образци; едноцветен пластичен 
материал 

Конструиране и технологии – ОМСС 

• Моята книжка с картинки 

• Прави подходящ избор на хартия, картон, природни 
и текстилни материали при изработ- ване на модел 
или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

игра „В библиотеката“; 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали 
и др. 

V/34. Български език и литература – ГПР, 
ЗК 

• Кога се случва това? 

• Конструира отговори с дума или с изречение. 
• Моделира дума или изречение. 
• Използва прости разширени изречения. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателната книжка, с. 68; 
цветни моливи и др. 

Математика – И, КО 

• Пъстра оградка 

• Сравнява обекти по дължина. 
• Подрежда обекти във възходящ или низходящ ред 
съобразно дадено измерение. 
• Представя конкретна дължина чрез други две 
съставящи я. 
• Брои до десет. 

игра „Цветни кули“; оперативен 
материал за играта 

Околен свят – СПНО 

• Кой живее във водата 

• Пресъздава чрез модели животни и местообитанието 
им. 
• Описва начина на хранене на познати животни. 
• Има представа за многообразието от растителни и 
животински видове. 

гатанки и други подходящи 
художествени произведения, 
снимков и видео материал по 
темата, презентации, 
енциклопедии, текстове „Малка 



жабешка приказка“, К. Къдрева, 
книгата „Тайната на яйцето“ 

Изобразително изкуство – ИМТ 

• Моделирай твоята буквичка 

• Умее да моделира първата буква на своето име чрез 
разточване или подбира и пресъзда- ва образа на 
познато животно или птица със същата буква, като 
предава характерните му особености с графичен 
материал. 

илюстрации, снимки и образци по 
темата; едноцветен пластичен и 
графичен материал 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които 
детето трябва да 
постигне в края на 
учебното време 

Ресурси 

 Музика – Вж 

• Пея и свиря 

• Развива певчески умения и артистичност при 
изпълнението си. 
• Формира умения за свирене с детските музикални 
инструменти. 

песни и пиеси по избор; 
детски музикални инструменти 

V/35. Български език и литература – 
ВЛП, ПЛП, ЗК 

• Отгатни що е то 

• Възприема кратки произведения от художествената 
литература – гатанки. 
• Изпълнява изразително гатанки. 
• Съставя описателни гатанки по образец на педагога. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателната книжка, с. 70; текстове на 
гатанки и картинки по гатанки; цветни 
моливи и др. 

Математика – КО 
• Игри с числа – домино, 
зарче, карти 

• Познава количественото и редното значение на 
числата до десет. 
• Брои до десет. 

игри: „Домино“, „Пазар“, „Строители“; 
оперативен материал за игрите 

Околен свят – СПНО 

• С огъня шега не бива 

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

познавателната книжка, с. 36; учебно 
помагало „Моето безопасно детство“; 
текст „Пожар“, Зоя Кацарова; игра „Да 
засадим гора“; часът на Многознайко – 
СЛЗ „На излет“, „Как се пали огън?“; 
снимков и видеоматериал по темата 

Изобразително изкуство – ИТ 

• Пейзаж по избран 
метеорологичен знак – рисуване 

• Умее да пресъздава природна картина по подаден 
знак. 
• Използва подходящи изобразителни материали и 
техники при създаването на конкретни творби. 

текстов и илюстративен материал по 
темата; разноцветни графични и 
живописни материали; различни по 
размер и цвят листове за рисуване 

Конструиране и технологии – 
ОМСС 

• В зоопарка 

• Прави подходящ избор на хартия, картон, 
природни и текстилни материали при изработване 
на модел или изделие. 
• Използва ножица за рязане на хартия и други 
хартиени материали по права, крива и начупена 
линия. 
• Сгъва хартия и картон по ориентири. 

игра „В зоопарка“; оперативен материал 
– лепило, ножица, различни видове 
хартия и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия, природни 
и отпадъчни материали и др. 

V/36. Български език и литература – 
ВЛП, ПЛП, ЗК 

• Първи юни, Ангелина 
Жекова 

• Възприема стихотворението „Първи юни“, Ангелина 
Жекова. 
• Съпреживява настроението на лирическия герой. 
• Изпълнява изразително стихотворението. 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателната книжка, с. 71; текст на 
стихотворението, подходящи 
илюстрации по темата; графични 
материали и др. 

 



Математика – КО 

• Редици 

• Познава количественото значение на числата до 
десет. 
• Брои до десет. 
• Сравнява две предметни групи и назовава: повече, 
по-малко, поравно. 

игра „Кой по ред съм и къде съм?“; 
оперативен материал за играта 



Месец/ 
седмица 

Направление Ядро 
Тема 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края 
на учебното време 

Ресурси 

 Околен свят – СОО 

• Карнавал 

• Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи от 
връстници. 
• Има конкретни представи за проява на доверие и 
толерантност към другия. Поддържа интереса към 
играта. 
• Изразява желание за взаимопомощ в игри по двойки и в 
малки групи. 
• Сравнява действията си с тези на другите и активно 
взаимодейства с възрастни и връстници. 

маски и костюми за карнавал, 
подходящи музикални 
произведения, организиране на 
карнавал 

Изобразително изкуство – ИТ 

• Моделиране по собствен 
замисъл 

• Проявява творческа самостоятелност и активност при 
избора на тема (сюжет), материал и техники по 
моделиране, обемно-пластично и композиционно 
решение. 

едноцветен пластичен материал 

Музика – Вж, Вм 

• Лято, здравей! 

• Възприема и възпроизвежда с интерес и желание 
творбите от репертоара за слушане и изпълнение. 

игри, песни и пиеси по избор 
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Разпределение на образователното съдържание по направление„Български език и литература“ в четвърта група 

 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

IX/1. СР 1. Аз живея в… • Назовава точния си адрес. 
• Притежава необходимия речник за описване на места и 
посоки. 
• Описва и представя лесен път или„маршрут“ до вкъщи. 

познавателна книжка „Моята 
приказна пътечка към 
българския език и литература“, 
с. 3; снимки, цветни моливи и 
др. 

Методическо 
ръководство, 
Книга за 
учителя, 
текстове и 
изображения 
по темата 

СР 2. Моето 
прекрасно лято 

• Съставя устно кратък описателен текст за семейството. 
• Разказва за игрите на плажа и за планината с помощта на 
учителя по картини и зададени опорни въпроси по темата. 

познавателната книжка, с. 4, 
снимки на семейства, семейни 
снимки от почивки на море или 
планина, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

СР 3. Как 
разговаряме? 

• Участва в комуникативния процес и упражнява културата 
на речевото си поведение. 
• Съставя устно кратки описания за зъболекарка и за 
продавача. 

познавателната книжка, с. 5, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

IX/2. СР 4. Здравейте, 
приятели! 

• Разказва кратка случка за приятелите с помощта на 
учителя по картини и зададени опорни въпроси. 

познавателната книжка, с. 6, 
снимки и картинки по темата, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

5. 
Лястовичките 
отлитат, Леда 
Милева 

• Активно възприема стихотворението „Лястовичките 
отлитат“, Леда Милева. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
стихотворението. 
• Изпълнява стихотворението наизуст. 

познавателната книжка, с. 7, 
текст на стихотворението, 
илюстрации, цветни моливи и 
др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

6. Червената 
шапчица, 
Шарл Перо 

• Възприема приказката „Червената шапчица“ чрез 
пресъздаването в театъра или в киното. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката – допълва 
пропуснат епизод. 
• Обмисля по илюстрации последователността в сюжета на 
приказката. 
• Съотнася постъпките на герои от приказката към 
собствения си опит. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 
• Участва в драматизиране на приказката. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 8 и 9, 
книжки с приказката, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

 



Х/3. СР 7. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Назовава държавата, града и улицата, на която живее. 
• Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати 
теми. 
• Проявява култура на речево общуване, като изслушва 
събеседника. 
• Описва подробно даден предмет или явление. 

познавателната книжка, с. 10, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 Р 

ГПР 

8. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Използва прости разширени изречения. 
• Назовава правилно качества/характеристики и 
недостатъци на лица, предмети, като използва 
определения. 
• Съгласува по род и число прилагателните и 
съществителните имена. 

познавателната книжка, с. 11, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ГПР 9. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Разбира разликата между дума и изречение. познавателната книжка, 
с.12, цветни моливи и 
др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

Х/4. ЗК 10. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Произнася правилно думи с фонетични и с правоговорни 
особености. 
• Определя броя на звуковете в думата. 
• Разпознава и използва информация, поставена на 
стена (изписани имена, изобразени предмети, 
растения, животни). 
• Контролира координацията на ръката и окото, за да 
развие фината моторика. 

познавателната книжка, с. 13, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 11. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Възприема кратки произведения от художествената 
литература. 
• Описва според основните моменти в произведението 
литературни герои. 
• Изразява отношението си към литературно произведение и 
към постъпките на героите от него. 
• Разпознава епизод от познато литературно произведение. 

познавателната книжка, с. 14, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ПЛП 12. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Изпълнява изразително конкретен художествен текст. познавателната книжка, с. 14, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

Х/5. СР 

Р 

ЗК 

13. 
Семейството 
на Иво 

• Съставя разказ по серия от картини – за семейството на 
Иво и за своето семейство. 
• Описва „маршрут“ до вкъщи. 
• Разбира и използва думи, назоваващи професии. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателна книжка, с. 15, 
снимки, план на населено 
място, серии от картинки за 
съставяне на разказ, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

 



ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

14. Родна 
стряха, Ран 
Босилек 

• Слуша с интерес стихотворението „Родна стряха“, Ран 
Босилек. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 
на стихотворението. 
• Съотнася постъпките на героя от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Изпълнява стихотворението наизуст. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с.16, 
снимки и илюстрации по 
темата на стихотворението, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

СР 

Р 

ЗК 

15. Златна есен • Разказва за есенния пазар с помощта на учителя по 
картини и зададени опорни въпроси. 
• Разбира и използва думи, назоваващи плодове и 
зеленчуци. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 17, 
текстов и илюстративен 
материал по темата, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

Х/6. ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

16. Бърза 
помощ, Ран 
Босилек 

• Активно възприема приказката „Бърза помощ“, Ран 
Босилек. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
приказката. 
• Съотнася постъпките на герои от приказката към 
собствения си опит. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 
• Участва в драматизиране на приказката. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 18, 
книжки с приказката, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 

СР 

ПЛП 

ЗК 

17. Нова 
приказка за 
дядото и 
ряпата 

• Разбира основния сюжет в познати текстове – „Дядо и 
ряпа“, Ран Босилек; „Корабчето“, В. Сутеев – „Нова 
приказка за дядото и ряпата“. 
• Преразказва „Нова приказка за дядото и ряпата“, като 
импровизира реплики и използва подходящи невербални 
средства за комуникация. 
• Участва в драматизиране на „Нова приказка за дядото и 
ряпата“. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 19, 
книжки с текстовете, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 

СР 

Р 

18. 
Здравословно 
и полезно 

• Съставя устно кратък описателен текст за здравословно и 
полезно меню за деца. 
• Разбира и използва думи, назоваващи храни. 

познавателната книжка, с. 20, 
текстове за здравословното 
хранене, снимки на различни 
хранителни продукти, 
хранителна пирамида, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 

ХІ/7. СР 

Р 

19. Моята 

улица 

• Описва„маршрут“ до вкъщи. 
• Съставя разказ по картина – за улицата, която е нагледната 
опора, и за своята улица. 
• Разбира и използва думи, назоваващи превозни средства. 

познавателната книжка, с. 21, 
снимки на улици, снимки на 
превозни средства, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 

ЗК 20. Играя със 
звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук А в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименования та на познати лица и 
предмети – буква А. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 22, 
картинки на обекти, чиито 
имена започват с А, 
приложението от книжката, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 



ГПР 

ЗК 

21. Времето 
през лятото, 
есента и 
зимата 

• Разказва кратки истории, като използва подходящ 
„речник“ за времето през лятото, есента и зимата. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 23, 
илюстрации, подходящи за 
темата, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 

ХІ/8. СР 

ГПР 

22. Моят дом • Съставя описателен текст за любимото си място в своя дом. 
• Конструира сложни съчинени изречения по нагледна и 
словесна основа. 

познавателната книжка, с. 24, 
снимки на жилищен дом, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 СР 

Р 

23. Всеки си 
има дом 

• Съставя описателен текст за любимото си животно. 
• Разбира и използва думи, назоваващи диви и домашни 
животни. 

познавателната книжка, с. 25, 
текстов и илюстративен 
материал по темата, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 

ПЛП 

24. Зеленушка, 
Таня Касабова 

• Възприема приказката „Зеленушка“, Таня Касабова. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 

на приказката. 
• Съотнася постъпките на герой от приказката към 

собствения си опит. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 

познавателната книжка, с. 26, 
книжка с приказката, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ХІ/9. ГПР 25. Играя с 
изречения 

• Структурира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Моделира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Различава изречение от текст. 

познавателната книжка, с. 27, 
картинки, които служат за 
словестна опора при 
съставянето на изречения, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

СР 

ЗК 

26. 
Приключенията 
на котето 

• Разказва за приключенията на котето по серия от картини 
и зададени опорни въпроси. 

• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 28, 
илюстрации на котета от 
различни художествени 
произведения, цветни моливи и 
др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 

ПЛП 

27. 
Непослушното 
яребиче, Петър 
Бобев 

• Активно слуша приказката „Непослушното яребиче“, 
Петър Бобев. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 
на приказката. 
• Съотнася постъпките на герой от приказката към 
собствения си опит. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 

познавателната книжка, с. 29, 
книжка с приказката, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ХІ/10. ЗК 28. Играя със 
звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук О в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименованията на познати лица и 

познавателната книжка, с. 30, 
картинки с обекти, в имената на 
които има звук О, приложението 
от книжката, цветни моливи и 
др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

 



предмети  буква О. 
• Демонстрира начални графични умения. 

ВЛП 29. Дядовата 
ръкавичка, 
Елин Пелин 

• Възприема приказката „Дядовата ръкавичка“, Елин 
Пелин. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 

на приказката. 
• Съотнася постъпките на герои от приказката към 

собствения си опит. 

познавателната книжка, с. 31, 
книжки с приказката, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ПЛП 30. Дядовата 
ръкавичка, 
Елин Пелин 

• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 
• Участва в драматизиране на приказката. 

познавателната книжка, с. 31, 
книжки с приказката, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

ХІ/11. ГПР 31. Играя с 
изречения 

• Структурира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Моделира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Различава изречение от текст. 

познавателната книжка, с. 32, 
картинки с обекти, които могат 
да служат като нагледна опора 
за съставяне на изречения, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 

ПЛП 

32. 
Капризната 
котка, 
Виталий 
Сутеев 

• Възприема приказката „Капризната котка“, Виталий 
Сутеев. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 
на приказката. 
• Съотнася постъпките на герой от приказката към 
собствения си опит. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 

познавателната книжка, с. 33, 
книжка с приказката, която да 
послужи за опора по темата, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ГПР 33. През зимата 
в планината 

• Конструира сложни изречения по нагледна и словесна 
основа. 
• Включва в речта си сложни изречения. 

познавателната книжка, с. 34, 
картинки по темата, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

XII/12. СР 

Р 

34. На рожден 

ден 

• Съставя описателен текст за рожден ден. 
• Употребява думи и изрази, използвани в групата и в 
медиите по темата. 

познавателната книжка, с. 35, 
снимки или илюстрации на 
тържества за празнуване на 
рожден ден, цветни моливи и 
др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 35. Дай ни 
водица, Лъчезар 
Станчев 

• Възприема стихотворението „Дай ни водица“, Лъчезар 
Станчев. 
• Илюстрира съдържанието и герои от стихотворението. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 
на стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 

познавателната книжка, с. 36, 
снимки и илюстрации по темата, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ЗК 36. Играя със 
звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук Е в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименованията на познати лица и 
предмети – буква Е. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателна книжката с. 37, 
картинки с обекти, чиито 
наименования се съдържат 
изучаваният звук и неговата 
буква, приложението от 
книжката, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 



XII/13. СР 

Р 

37. Писмо до 
Дядо Коледа 

• Съставя устно кратък описателен текст по темата – 
описва играчки. 
• Разбира и използва думи, назоваващи подаръци. 

познавателната книжка, с 38, 
картички, илюстрации по 
темата, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 38. Зимни 
игри, 
Ангелина 
Жекова 

• Възприема стихотворението „Зимни игри“, Ангелина 
Жекова. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 
на стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 

познавателната книжка, с. 39, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

СР 

Р 

39. Хайде на 
пързалката 

• Съставя устно кратък описателен текст по темата за 
игрите на пързалката. 
• Разбира и използва думи, назоваващи дрехи. 

познавателната книжка, с. 39, 
снимки и картинки с дрехи, 
текстове и илюстрации по 
темата, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

XII/14. ВЛП 

ПЛП 

40. Дядо Коледа, 
Атанас Цанков 

• Възприема стихотворението „Дядо Коледа“, Атанас 
Цанков. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герой от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Изпълнява стихотворението наизуст. 

познавателната книжка, с. 40, 
текстове с пожелания, 
илюстративен материал на 
тема Коледа, цветни моливи и 
др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

СР 

ЗК 

41. Коледни 
подаръци 

• Съставя описателен текст по темата – описва подарък. 
• Разказва за коледни подаръци с помощта на учителя 
по зададени опорни въпроси по темата и картини. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 41, 
подаръци, които да получили 
децата за Коледа, подходящи 
текстови и изображения, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

СР 42. Весели 
зимни игри 

• Разказва за весели зимни игри с помощта на учителя 
по зададени опорни въпроси по темата и картината. 

познавателната книжка, с. 42, 
текстове и илюстрации по 
темата, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръ ководство 
Книга за 
учителя 

І/15. СР 

ЗК 

43. 
Новогодишен 
карнавал 

• Съставя устно кратък описателен текст по темата за 
новогодишен карнавал. 
• Определя звука в началото и в края на думата. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 43, 
текстов и илюстративен 
материал по темата, маски за 
празник, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

44. 
Сурвакарче, 
Ангелина 
Жекова 

• Възприема стихотворението „Сурвакарче“, Ангелина 
Жекова. 
• Илюстрира част от съдържанието на стихотворението. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герой от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Изпълнява стихотворението наизуст. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 44, 
сурвачки, снимки на различни 
сурвачки, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ГПР 45. 
Обичам 
зимата 

• Конструира сложни изречения. 
• Използва в речта си сложни изречения. 

познавателната книжка, с. 45, 
картинки, по които може да се 
съставят сложни изречения, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

 



І/16. ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

46. Книжка 
веселушка, Веса 
Паспалеева 

• Възприема стихотворението „Книжка веселушка“, Веса 
Паспалеева. 
• Илюстрира съдържанието и герои от стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Изпълнява стихотворението наизуст. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 46, 
картинки с подходящи обекти, 
по които могат да се съставят 
рими, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ЗК 47. Аз съм 
писател – 
проект за 
книжка 

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

познавателната книжка, с. 47, 
детски книжки, цветни моливи 
и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 

детет
о 

За учителя 

 ЗК 48. Играя 
със звук и 
буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на използваните 
думи. 
• Определя звук И в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, 
свързани с наименования та на познати лица и предмети – буква И. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателна книжка, с.48, 
приложението от книжката, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 

І/17. ВЛП 

ЗК 

49. Зимна 
песничка
, Веса 
Паспалее
ва 

• Възприема стихотворението „Зимна песничка“, Веса Паспалеева. 
• Определя по илюстрация развитието в сюжета на 
стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герой от стихотворението към собствения 
си опит. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 
49, картинки, по които да 
се съставят рими, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 

ГПР 50. Играя с 
изречения 

• Структурира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Моделира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Различава изречение от текст. 

познавателната книжка, с. 50, 
картинки за съставяне на 
изречения, цветни моливи и 
др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 

ВЛП 

ЗК 

51. Снежен 
човек, 
Васил 
Павурджие
в 

• Възприема стихотворението „Снежен човек“, Васил Павурджиев. 
• Илюстрира съдържанието и герои от стихотворението. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към собствения 
си опит. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 51, 
детски рисунки, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 

ІІ/18. ЗК 52. Играя 
със звук и 
буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на използваните 
думи. 
• Определя звук Р в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, 
свързани с наименования та на познати лица и предмети – буква Р. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 52, 
картинки с изображения на 
обекти, в названията на които 
има звук Р, приложението от 
книжката, цветни моливи и 
др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 

ГПР 53. Играя с 
изречения 

• Структурира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Моделира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Различава изречение от текст. 

познавателната книжка, с. 
53, картинки, по които 
децата могат да съставят 
изречения, цветни моливи 
и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 

ЗК 54. Играя 
със звук и 
буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на използваните 
думи. 
• Определя звук Р в края на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, 
свързани с наименования та на познати лица и предмети – буква Р. 

познавателната книжка, с. 
54, картинки с обекти, 
които съдържат в името си 
звук Р, приложението от 
книжката, цветни моливи и 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 



• Демонстрира начални графични умения. др. 

ІІ/19. ВЛП 55. 
Дядовата 
питка,Трай
ко 
Симеонов 

• Възприема приказката„Дядовата питка“, Трайко Симеонов. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 

приказката. 

познавателната 
книжка, с. 55, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за учителя 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 ПЛП 56. Дядовата 
питка, Трайко 
Симеонов 

• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 
• Участва в драматизиране на приказката. 

познавателната книжка, с. 55, 
книжка с друга приказка, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ЗК 57. Играя със 
звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук Л в началото и в края на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименования та на познати лица и 
предмети – буква Л. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателна книжка, с. 56, 
снимки или картинки с обекти, в 
названието на които има звук Л, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ІІ/20. СР 

Р 

58. Кога какво 
обличаме 

• Съставя устно кратък описателен текст по темата. 
• Разбира и използва думи, назоваващи дрехи. 

познавателната книжка, с. 57, 
снимки на дрехи, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 

ПЛП 

59. Синьото 
балонче и 
куклата с 
розова рокля, 
Леда Милева 

• Възприема приказката „Синьото балонче и куклата с 
розовата рокля“, Леда Милева. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 
на приказката. 
• Съотнася постъпките на герой от приказката към 
собствения си опит. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 
• Участва в драматизиране на приказката. 

познавателната книжка, с. 58, 
книжка с друга приказка, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ЗК 60. Играя със 
звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук М в началото и в края на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименования та на познати лица и 
предмети – буква М. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 59, 
картинки с обекти, в 
названията на които има звук 
М, приложението от книжката, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ІІ/21. ВЛП 

ПЛП 

61. Снежният 
човек и 
врабчето, 
Светослав 
Минков 

• Възприема приказката „Снежният човек и врабчето“, 
Светослав Минков. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 
на приказката. 

познавателната книжка, с. 60, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

 



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

ЗК 62. Играя със 
звук и буква 

• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименования та на познати лица и 
предмети – буква М. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 61, 
картинки с обекти, в названията 
на които има звук М, 
приложението от книжката, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 ВЛП 

ПЛП 

63. Горски 
другарчета, Георги 
Авгарски 

• Възприема приказката „Горски другарчета“, Георги 
Авгарски. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
приказката. 
• Съотнася постъпките на герой от приказката към 
собствения си опит. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за комуникация. 
• Участва в драматизиране на приказката. 

познавателната книжка, с. 62, 
картинки, по които децата да 
съставят други изречения по 
модела, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

III/22. СР 

Р 

64. Васил Левски • Разказва за Васил Левски с помощта на учителя по 
картините и зададените опорни въпроси. 
• Употребява думи и изрази, използвани в групата и в 
медиите за Васил Левски. 

познавателна книжка, с. 63, 
текстове за Лев ски, снимки и 
портрети, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

СР 65. Космонавт ще 
стана аз 

• Разказва с помощта на учителя по картините и зададени 

опорни въпроси по темата. 
познавателна книжка, с. 64, 
текстов и илю стративен 
материал по темата, 
енциклопедии и др., цветни 
моливи 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ЗК 66. Играя със звук 
и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук Н в началото и в края на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименования та на познати лица и 
предмети – буква Н. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 65, 
снимки или картинки с 
изображения, в чиито имена 
има звук Н, приложението от 
книжката, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

III/23. ВЛП 

ЗК 

67. Пролет, Асен 
Разцветников 

• Възприема стихотворението „Пролет“, Асен Разцветников. 
• Илюстрира съдържанието и герои от стихотворението. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
стихотворението. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателна книжка, с. 66, 
снимки или ри сунки на деца 
по темата, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

СР 68. Какво се 
случва в гората 

• Разказва какво се случва в гората с помощта на учителя 
по картините и зададени опорни въпроси по темата. 

познавателна книжка, с. 67, 
текстове и илюстрации по 
темата, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 



ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

69. Мартеничка, 
Елисавета 
Багряна 

• Възприема стихотворението „Мартеничка“, Елисавета 
Багряна. 
• Илюстрира съдържанието и герои от стихотворението. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Изпълнява стихотворението наизуст. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателна книжка, с. 68, 
образци, рисунки, 
мартенички, направени от 
децата, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

III/24. ВЛП 

ЗК 

70. Трети март, 
Ангелина 
Жекова 

• Възприема стихотворението „Трети март“, Ангелина 
Жекова. 
• Илюстрира съдържанието и герои от стихотворението. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 
на стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателна книжка, с. 69, 
текстов и илюстративен 
материал, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

СР 

ЗК 

71. Празникът 
на мама 

• Разказва за празника на мама с помощта на учителя 
по зададени опорни въпроси по темата и картините. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателна книжка, с. 70, 
текстов и илюстративен 
материал по темата, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

72. Мама, 
Калина 
Малина 

• Възприема стихотворението „Мама“, Калина Малина. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 
на стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Изпълнява стихотворението наизуст. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателна книжка, с. 71, 
художествени текстове и 
илюстрации, посветени на 8 
март, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

III/25. ВЛП 

ЗК 

73. Пролет, 
Елин Пелин 

• Възприема разказа „Пролет“, Елин Пелин. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 
на разказа. 
• Съотнася постъпките на герои от разказа към собствения 
си опит. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с.72, 
снимки и рисунки на пролетна 
тема, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ЗК 74. Играя със 
звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук С в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименования та на познати лица и 
предмети – буква С. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с.73, 
картинки или снимки на 
обекти, в имената на които 
има звук С, приложението от 
книжката, цветни моливи и 
др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

СР 

Р 

75. Пролетта 
и птиците 

• Разказва за пролетта и птиците с помощта на учителя 
по картините и зададени опорни въпроси по темата. 
• Разбира и използва думи назоваващи птици. 

познавателната книжка, с. 74, 
текстове и илюстративен 
материал по темата, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

 



IV/26. ЗК 76. Играя със 
звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук С в края на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименования та на познати лица и 
предмети – буква С. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 75, 
картинки или снимки на обекти, 
в имената на които има звук С, 
приложението от книжката, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

77. Новите 
приключения на 
житената питка 

• Разбира основния сюжет в познат текст. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 

познавателната книжка, с. 76, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 ЗК 78. Играя със 
звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук З в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименованията на познати лица и 
предмети – буква З. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 77, 
картинки или снимки на 
обекти, в имената на които има 
звук З, приложението от 
книжката, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

IV/27. ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

79. Великден, 
Дора Габе 

• Възприема стихотворението „Великден“, Дора Габе. 
• Илюстрира съдържанието и герои от стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Изпълнява стихотворението наизуст. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 78, 
атрибути за Великден, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ЗК 80. Играя със 
звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук К в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименованията на познати лица и 
предмети – буква К. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 79, 
картинки или снимки на 
обекти, в имената на които има 
звук К, приложението от 
книжката, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 

ПЛП 

81. 
Великденски 
яйца, по 
Десислава 
Лазарова 

• Слуша с интерес приказката „Великденски яйца“ по 
Десислава Лазарова. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
приказката. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 
• Участва в драматизиране на приказката. 

познавателна книжка, с. 80, 
книжка с цялата приказка, 
великденски яйца, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ІV/28. ЗК 82. Играя със 
звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук П в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименованията на познати лица и 
предмети – буква П. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 81, 
картинки или снимки на 
обекти, в имената на които има 
звук П, приложението от 
книжката, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ГПР 

ЗК 

83. Как пораснах? • Разказва кратки истории, като използва подходящ 
„времеви речник“. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 82, 
снимки на децата на различна 
възраст, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 



ГПР 84. Играя с 
изречения 

• Структурира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Моделира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Различава изречение от текст. 

познавателната книжка, с. 83, 
картинки, илюстрации, рисунки 
на деца по темата, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

ІV/29. ЗК 85. Играя със 
звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук Ш в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименования та на познати лица и 
предмети – буква Ш. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 84, 
картинки или снимки на обекти, 
в имената на които има звук Ш, 
приложението от книжката, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ГПР 86. 

Пътешествия 

• Конструира сложни изречения по нагледна и словесна 
основа. 
• Включва в речта си сложни изречения. 

познавателната книжка, с. 85, 
картинки, по които децата 
съставят изречения по модела, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ГПР 87. 
Изгубения
т охлюв, 
Ели 
Томинска 

• Активно възприема разказа „Изгубеният охлюв“, Ели 
Томинска. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
приказката. 
• Преразказва разказа, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 

познавателната книжка, с. 86, 
снимки и рисунки на децата по 
темата, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ІV/30. ВЛП 88. 
Пепеляшка, 
Шарл Перо 

• Активно възприема приказката „Пепеляшка“, Шарл Перо. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
приказката. 

познавателната книжка, с. 87, 
книжка с приказката, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ПЛП 89. 
Пепеляшка, 
Шарл Перо 

• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за комуникация. 
• Участва в драматизиране на приказката. 

познавателната книжка, с. 
87, книжка с приказката, 
костюми, маски и декори за 
драматизация, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ГПР 90. Обясни 
ми защо 

• Конструира сложни изречения по нагледна и словесна 
основа. 
• Включва в речта си сложни изречения. 

познавателната книжка, с. 88, 
картинки, рисунки, снимки, 
подходящи за съставяне на 
изречения по тях, като се 
използва даденият модел и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ІV/31. СР 91. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Назовава точния си адрес. 
• Притежава необходимия речник за описване на места и 
посоки, описва и представя лесен път или„маршрут“ до 
вкъщи. 
• Съставя устно кратък описателен текст. 

познавателната книжка, с. 89, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

 



Р 92. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Употребява думи и изрази, използвани в групата и в медиите. 
• Разбира и използва думи с обобщено значение. 

познавателната книжка, с. 90, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ЗК 93. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• 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 наименования та на познати лица и 
предмети. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 91, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

V/32. ГПР 94. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Разказва кратки истории, като използва подходящ„времеви 
речник“. 
• Конструира сложни изречения по нагледна и словесна 
основа. 
• Разказва кратка случка по зададена нагледна опора и 
въпроси. 
• Различава изречение от текст. 

познавателната книжка, с. 92, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 

ПЛП 

95. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Възприема познати произведения от художествената 
литература чрез пресъздаването им в театъра или в киното. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
приказка. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 

познавателната книжка, с. 93, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 

ПЛП 

СР 

96. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Илюстрира съдържанието и героите от приказка. 
• Съотнася постъпките на герой от приказка към собствения 
си опит. 
• Участва в драматизиране на приказка. 
• Разбира основния сюжет в различни познати текстове. 

познавателната книжка, с. 94, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

V/33. ЗК 97. Искам да 
ходя на 
училище 

• 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. 

познавателната книжка, с. 95, 
текстове за училището, 
картинки с обекти, в имената на 
които има звуковете Р и С, 
цветни моливи 
и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

СР 
ПЛП 

98. 
Вълшебната 
дума, 
Валентина 
Осеева 

• Възприема разказа „Вълшебната дума“, Валентина Осеева. 
• Илюстрира съдържанието и герои от разказа. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
разказа. 
• Съотнася постъпките на герои от разказа към собствения си 
опит. 
• Преразказва разказа, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 
• Участва в драматизиране на разказа. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 96, 
книжка с приказката, декори за 
драматизация, снимки на хора 
или деца с различни 
изражения, цветни моливи и 
др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 



ЗК 99. Тръгвам 
на училище 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звука в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименования та на познати лица и 
предмети. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 97, 
текстов и илюстративен 
материал по темата, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

V/34. ГПР 100. Сезони • Конструира сложни изречения по нагледна и словесна 
основа. 
• Включва в речта си сложни изречения. 

познавателната книжка, с. 98, 
картинки, снимки или рисунки 
на децата, подходящи за 
съставяне на изречения по 
модела, цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани 
резултати  

Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 ВЛП 

ПЛП 

ЗК 

101. Кирил и 
Методий, 
Младен Исаев 

• Възприема стихотворението „Кирил и Методий“, Младен 
Исаев. 
• Илюстрира съдържанието и герои от стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Изпълнява стихотворението наизуст. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 99, 
текстов и илюстративен 
материал по темата, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 102. Гъсеница 
трамвай, Юлия 
Момчилова 

• Възприема „Гъсеница трамвай“, Юлия Момчилова. 
• Определя по илюстрации последователността в 
литературното произведение. 

познавателната книжка, с. 100, 
картинки и букви, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

V/35. ВЛП 

СР 

103. 
Гатанки 
любими 

• Възприема любими гатанки. 
• Съставя устно кратък описателен текст – описателни 
гатанки. 

познавателната книжка, с. 101, 
книжки с гатанки, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

СР 

Р 

104. Ние в 

Европа 

• Разказва за нас и за Европа с помощта на учителя по 
зададени опорни въпроси по темата и картините. 
• Разбира и използва думи с обобщено значение – знаме, 
герб, химн и др. 
• Употребява думи и изрази, използвани в групата и в 
медиите по темата за България и за Европа. 

познавателната книжка, с. 102, 
текстове и снимки по темата, 
рисунки на децата по темата, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

ВЛП 

ЗК 

105. Малкият 
спортист, Дора 
Габе 

• Възприема стихотворението „Малкият спортист“, Дора 
Габе. 
• Илюстрира съдържанието и герои от стихотворението. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 
на стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 103, 
снимки на спортисти, текстове 
за спортисти, цветни моливи и 
др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

V/36. ВЛП 

ЗК 

106. Любими 
приказни герои 

• Възприема познати приказки чрез пресъздаването им в 
театъра или в киното. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета 
на любима приказка. 
• Съотнася постъпките на герои от любима приказка към 
собствения си опит. 
• Преразказва любима приказка, като импровизира 
реплики и използва подходящи невер бални средства за 
комуникация. 

познавателната книжка, с. 104 – 
105, книжки с приказки, цветни 
моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

 



• Участва в драматизиране на приказка. 

ВЛП 

ПЛП 

107. Първи 
юни, Борко 
Бърборко 

• Възприема стихотворението „Първи юни“, Борко 
Бърборко. 
• Илюстрира съдържанието и герои от стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 106, 
текстов и илюстративен 
материал по темата, рисунки на 
децата по стихотворението, 
цветни моливи и др. 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

СР 

Р 

108. Здравей, 

лято! 

• Разказва за лятото с помощта на учителя по картини и 
зададени опорни въпроси по темата. 
• Разбира и използва думи с обобщено значение – облекло. 

познавателната книжка, с. 107, 
текстове, рисунки на децата, 
снимки и др. по темата, цветни 
моливи 

Методическо 
ръководство 
Книга за 
учителя 

 



 

Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група 

 

 

Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

IX/1. Български език и 
литература – СР 
• Живея в България 

• Назовава точния си адрес. 
• Притежава необходимия речник за описване на места и 
посоки, описва и представя лесен път или „маршрут“ до вкъщи. 

познавателна книжка „Моята 
приказна пътечка към българския 
език и литература“, с. 3, цветни 
моливи и др. 

Математика – РФ 
• Хвърчило от 
геометрични фигури 

• Сравнява обекти по перцептивни свойства – цвят, форма и 
размер. 
• Назовава общи свойства и ги отбелязва с код. 
• Съотнася количество от предметни групи към съответните 
цифри на числа. 
• Преоткрива познати геометрични фигури и определя броя им. 

оперативен материал, геометрични 
фигури, игри: „Цветни обръчи“, 
„Геометрично домино“, игрови 
материали към игрите 

Околен свят – СОО, СЗС, 
СПНО 
• Забележителностите 
на моето родно място 

• Назовава лични, официални и национални празници, местни 
обичаи и традиции. 
• Изразява своето право на избор и инициатива сред другите 
• Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява 
промени в сезона/местността. 
• Разбира потребностите на растенията през различните сезони. 

вестник „Звънче“, бр. 1, снимков и 
видео материал от 
забележителности – природни и 
исторически, от вашето населено 
място 

Изобразително изкуство 
– ИТ 
• Къде прекарах 
лятото – рисуване 

• Може да пресъздаде в рисунка приятни впечатления и 
преживявания от лятото, като изобразява обстановката, 
интересна ситуация и действия на участниците в нея. 

различни по формат и размер основи, 
графични и живописни материали и 
пособия за рисуване, снимки и рисунки 
на деца 

Конструиране и 
технологии – ОМСС 
• Довиждане, лято – 
море 

• Предлага, представя и обяснява идея или решение при 
изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва 
в игрови дейности. 

игра „Вятър в платната“; оперативен 
материал – лепило, подходящ 
конструктивен материал, камъчета, 
пръчици и мидички 

IX/2. Български език и 
литература – ВЛП, ЛП, 
ЗК 
• Червената 
шапчица, Шарл 
Перо 

• Възприема приказката „Червената шапчица“ на основата на 
пресъздаването в театъра или в киното. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката – допълва 
пропуснат епизод. 
• Открива последователността в сюжета на приказката – по 
илюстрации 
• Съотнася постъпките на герои от приказката към собствения си 
опит. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 

познавателната книжка, с. 8 и 9, цветни 
моливи и др., книжка с приказката 

 



използва подходящи невербални средства за комуникация. 
• Участва в драматизиране на приказката. 



Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Математика – ПО 
• Нещата около мен – 
ориентиране в 
пространството 

• Определя взаимното разположение на обекти (използва 
правилно предлозите над, под, пред, зад, до, върху, на и др.). 
• Определя пространствените отношения (вътре, вън, между). 
Разпознава лява от дясна ръка. 
• Определя отдалечеността на два предмета спрямо себе си, като 
използва близо и далече. 
• Сравнява: 
– два обекта по дължина и разпознава дълъг – къс; 
– количеството в две предметни групи. 
• Открива и назовава общ признак за групиране. 

игри: „Геометрично домино“, „Зайо 
Байо, колко е часът?“, „Кой не е на 
мястото си?“, демонстрационен и 
оперативен материал 

Околен свят – СПНО 
• Да изпратим лятото 
и птиците 

• Разбира потребностите на растенията през различните сезони. 
• Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, 
рояк и др. 
• Има представа за промените в поведението на някои животни в 
различните сезони. 

Текстове „Защо птиците отлитат?”, 
„Сбогуване”, В. Бианки, игри: 
„Прогнозирай времето“, „Лястовица 
без гнездо“, изработване на книжка за 
лятото – растения, животни, дейност 
на човека 

Изобразително 
изкуство – ИМТ 
• Отлитащи птици 
– апликиране 

• Подрежда и апликира различни по вид, големина и форма 
образи на прелетни птици върху двуцветна основа. 
• Умее да предаде пейзажната обстановка, като апликира 
различни по вид, големина и цвят дървета и допълнителни 
познати образи. 
• Проявява усет за постигане на равновесие в композиционното 
решение. 

двуцветни основи, оперативен 
материал, готови апликации, снимки на 
птици 

Музика – Вм, МИ 
• Познай по мелодията 

• Развива музикално-слухови представи. игра „Познай по мелодията”, 
песни и пиеси по избор 

X/3. Български език и 
литература – СР, Р, ГПР 
• Ние разговаряме 

• Назовава държавата, града и улицата, на която живее. 
• Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. 
• Проявява култура на речево общуване, като изслушва 
събеседника. 
• Описва подробно даден предмет или явление. 
• Използва прости разширени изречения. 
• Назовава правилно качества/характеристики и недостатъци на 
лица, предмети, като използва определения. 
• Съгласува по род и число прилагателните и съществителните 
имена. 

познавателната книжка, с. 10 и 11, 
цветни моливи и др. 

Математика – РФ 
• Геометрични фигури 

• Сравнява обекти по перцептивни свойства – цвят, форма и 
размер. 
• Назовава общи свойства и ги отбелязва с код. 
• Съотнася количество от предметни групи към съответните 
цифри на числа. 
• Преоткрива познати геометрични фигури и определя броя им. 

игри: „Геометрично домино“, 
„Къщичките на Многознайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 



Околен свят – СОО, СЗС 
• Да бъдем приятели 

• Избягва конфликти и при необходимост ги решава. 
• Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита 
настроението им и го свързва с причините, които го 
пораждат.Избира игрови действия съобразно особеностите на 
играчките, предметите за игра и игровата ситуация. 
• Прави самооценка на поведението си и разбира последиците от 
нарушаване правилата в отношенията. 

игри: „Познай по гласа!”, „Нужно и 
нужно”, училището на добрия 
вълшебник – Правила на 
приятелството, Правила в играта, 
сюжетно ролеви игри 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Изобразително изкуство 
– ИТ 
• Детски игри – 
рисуване 

• Изразява личните си преживявания от участие в забавни 
игри в двора на детската градина с графичен материал. 

различни по формат и размер основи, 
графични материали 

Конструиране и 
технологии – ОМСС 
• Пеперуди 

• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира 
разнообразни материали и инструменти. 

игра „Шарени пеперуди“; текстове, 
снимки и рисунки на пеперуди 

ІХ/4. Български език и 
литература – ВЛП, ПЛП 
• Приказни вълшебства 

• Възприема кратки произведения от художествената литература. 
• Описва според основните моменти в произведението 
литературни герои. 
• Изразява отношението си към литературно произведение и към 
постъпките на героите от него. 
• Разпознава епизод от познато литературно произведение. 
• Изпълнява изразително конкретен художествен текст. 

познавателна книжка, с.14, цветни 

моливи и др. 

Математика – КО 
• Групиране 

• Групира обекти по едно свойство (цвят, вид или големина). 
• Допълва група, като отчита признака за групиране. 
• Открива (диференцира) ново свойство за разделяне на обектите в 
група – повторна класификация. 
• Разпознава и диференцира еднакви и различни обекти. 

игри: „Пощальони“, „Топка в кръг“, 
„Плодове, зеленчуци“, текстове и 
оперативен материал 

Околен свят – СПНО, 
СЗС 
• Плодове и 
зеленчуци който не 
яде 

• Показва в природен календар метеорологичното време и 
сравнява промени в сезона/местността. 
• Сравнява състояние на здраве и на болест. 

СЛЗ „На село”, „Трудолюбиви хора”, 
„Кога ме сеят, кога ме прибират?”, 
„Кой плод на кое растение е?“, 
„Изобилие“, игра „Познай по вкуса“ 

Изобразително 
изкуство – ИМТ 
• Рисуване на 
натюрморт с плодове 
от натура 

• Умее да пресъздава модели от натура, като спазва броя, вида и 
големината. С живописни материали и техники на работа може 
да предава характерната форма и локалния цвят на модела. 
• Проявява наблюдателност и устойчивост на вниманието. 

темперни или акварелни бои, обли и 
плоски четки, различни плодове, 
натюрморти 

Музика – Вм, Вж, EМИ 
• Съпровод с детски 
музикални 
инструменти 

• Импровизира елементарен съпровод с детските музикални 
инструменти по собствен замисъл или със задача от учителя. 

песни и пиеси по избор, 
детски музикални инструменти 

X/5. Български език и 
литература – ВЛП, СР, 
ЗК 
• Родна стряха, Ран 
Босилек 

• Слуша с интерес стихотворението „Родна стряха“. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
стихотворението. 
• Съотнася постъпките на героя от стихотворението към 
собствения си опит. 

познавателната книжка, с.16, цветни 
моливи и др., картини и рисунки 

 



Математика – РФ 
• Игри с 
геометрични 
фигури 

• Сравнява обекти по перцептивни свойства – цвят, форма и 
размер. 
• Назовава общи свойства и ги отбелязва с код. 
• Съотнася количество от предметни групи към съответните 
цифри на числа. 
• Преоткрива познати геометрични фигури и определя броя им. 

Игра „Геометрично домино“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Околен свят – СПНО 
• Есенна палитра 

• Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява 
промени в сезона/местността. 
• Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията. 
• Разбира потребностите на растенията през различните сезони. 

с. 14, игра: „Предсказвам времето” 
(народна метеорология), „През кой 
сезон се случва това?”, „Да засадим 
гора”, „Есенни вълшебства”, 
„Подаръци от гората”, „Кога ме сеят, 
кога ме прибират?”, „Какво е 
нарисувал Митко? 



Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Изобразително изкуство 
– ИТ 
• На разходка през 
есента – рисуване 

• Проявява репродуктивно въображение при пресъздаване на 
природни обекти. 
• Умее да работи с темперни бои и различни пособия – четка, 
дунапрен, тампон, филтър, туба и др. 

темперни или акварелни бои, обли и 
плоски четки, двуцветни основи, 
подходящи текстове за есента, картини, 
рисунки 

Конструиране и 
технологии – КМ 
• Дърветата през есента 

• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни 
материали и инструменти. 

Игра „Есенни листа“, текстове, 
снимки, картини и рисунки за 
еснни дървета 

X/6. Български език и 
литература –  СР, ПЛП, 
ЗК 
• Нова приказка за 
дядото и ряпата 

• Разбира основния сюжет в познати текстове – „Дядо и ряпа“, Ран 
Босилек; „Корабчето“, В. Сутеев, 
„Нова приказка за дядото и ряпата“. 
• Преразказв а„Нова приказка за дядото и ряпата“, като 
импровизира реплики и използва подходящи невербални средства 
за комуникация. 
• Участва в драматизиране на „Нова приказка за дядото и ряпата“. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 19, цветни 
моливи, книжки с приказките 

Математика – ВО 
• Времето и календарът 

• Познава, назовава и подрежда месеците от годината, отнасящи се 
към есента. 
• Сравнява количествата на две предметни групи и установява 
едно от отношенията „толкова – колкото“, „повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до четири. 

игри: „Сезони“, „Рибари и рибки“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Околен свят – СЗС 
• Скакво опознавам 
света 

• Разпознава състояния на здраве и на болест и ги сравнява. 
• Има положително отношение към собственото си тяло. 
• Разбира потребността от опазването на сетивните органите и 
значението има за опознаване на света. 

познавателната книжка, с. 16 – 17, 
игра „С какво опознавам света“, игри 
за сетивата, текстове и снимки по 
темата 

Изобразително 
изкуство – ИМТ 
• Скрити картини – 
рисуване 

• Има изградена представа за характера на изобразителната задача – 
да декодира скрити образи, които замърсяват природната и 
архитектурната среда. 
• Използва графичен материал и плътно защриховане на 
геометричните форми. 
• Проявява наблюдателност и устойчивост на вниманието. 

основи със скрити образи на различни 
обекти, замърсяващи заобикалящата 
среда, текстове и снимки на замърсени 
обекти 

Музика – Вм, EМИ 
• Музикалните 
инструменти, които 
познавам 

• Визуално и слухово разпознава изучаваните музикални 
инструменти. 

пиеси по избор за акордеон, пиано, 
цигулка, тромпет, кавал, гайда, тъпан 
песни по избор, снимки на музикални 
инструменти 

X/7. Български език и 
литература – ЗК 
• Играя със звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на използваните 
думи. 
• Определя звук А в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, 
свързани с наименованията на познати лица и предмети – буква А. 

познавателната книжка, с. 22, картинки 
с изображения на предмети и обекти, в 
наименованията на които се съдържа 
звук А в различни позиции, цветни 
моливи 



• Демонстрира начални графични умения. и др. 

Математика – КО 
• Есенни листа 

• Групира обекти по едно свойство (цвят, вид или големина). 
• Допълва група, като отчита признака за групиране. 
• Открива (диференцира) ново свойство за разделяне на обектите в 
група – повторна класификация. 
• Разпознава и диференцира еднакви и различни обекти. 

игри по избор: „Есенни листа“, „Рибари 
и рибки“, „Намери същата карта“, 
„Плодове и зеленчуци“, оперативни 
материали по темата, текстове, снимки, 
картини и рисунки 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Околен свят – СПНО 
• Градина в саксия 

• Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията. 
• Разбира потребностите на растенията през различните сезони. 

„Дарове от гората”, „На село”, 
засетите или засадени растения, 
правила за отглеждане на растения 

Изобразително изкуство 
– ИТ 
• Прибиране на 
реколтата – рисуване 

Умее да изрази своите образни представи от преки наблюдения 
на селскостопанска дейност, характерна за района, или реално 
участие в нея. Използва графични изразни средства. 

различни по формат и размер основи, 
графични и материали 

Конструиране и 
технологии – КМ 
• Чудната тиква 

• Предлага, представя и обяснява идея или решение при 
изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва 
в игрови дейности. 

игра„Фенери от тикви“, текстове, 
снимки, картини и рисунки по темата 

XI/8. Български език и 
литература – ВЛП, ПЛП 
• Зеленушка, 
Таня Касабова 

• Възприема приказката „Зеленушка“, Таня Касабова. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 

приказката. 
• Съотнася постъпките на герой от приказката към собствения си 

опит. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за комуникация. 

познавателната книжка, с. 22, книжка с 
приказката, цветни моливи и др. 

Математика – КО 
• Кой не еот групата? 

• Групира обекти по едно свойство (цвят, вид или големина). 
• Допълва група, като отчита признака за групиране. 
• Открива (диференцира) ново свойство за разделяне на 
обектите в група – повторна класификация. 
• Разпознава и диференцира еднакви и различни обекти. 

игри по избор: „Кой не е от групата“, 
„Есенни листа“, 
„Рибари и рибки“, „Намери същата 
карта“, „Плодове и зеленчуци“, 
оперативни материали към игрите 

Околен свят – СОО, 
СПНО 
• Есен на село с баба и 
дядо 

• Разбира потребностите на растенията през различните сезони 
• Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита 
настроението им и свързва това настрое- ние с причини, които 
го пораждат. 

училището на добрия вълшебник 
„Стара баба”, СЛЗ „Неволите на Лили”, 
игри „Дом за всеки“, „Семеен празник“ 

Изобразително изкуство 
– ИМТ 
• Кой не еот 
групата? – рисуване 

• Притежава образни представи и умения да разкрива 
характерни визуални особености на познати обекти. 
• Умее да възприема, анализира, сравнява, групира и 
класифицира обектите по определен признак. 
• Използва графичен материал за изпълнение на задачата. 

графични материали, модели на 
предмети, играчки 

Музика – Вм, МИ 
• Танц с цветни знаменца 

• Изпълнява ритмични движения. Игра „Танц с цветни знаменца”, 
песни и пиеси по избор 

 



XI/9. Български език и 
литература – ГПР 
• Играя с изречения 

• Структурира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Моделира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Различава изречение от текст. 

познавателната книжка, с. 27, 
картинки с различни обекти, по които 
могат да се съставят изречения, 
цветни моливи и др. 



Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Математика – КО 
• Цветни обръчи 

• Сравнява количествата на две предметни групи и 
установява едно от отношенията „толкова – колкото“, 
„повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до пет. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, две, три, четири и 
пет към съответните количества. 

Игри :„Цветни обръчи“, 
„Къщичките на Многознайко“, 
оперативни материали към игрите, 
рингчета, топки, играчки до пет 
броя 

Околен свят – СПНО 
• Животните и зимата 

• Има представа за промените в поведението на някои животни 
в различните сезони. 
• Разпознава сезон по проявата и поведението на животните. 

Текстовете „Щъркелът”, „Сбогуване”, 
„Грижовната стопанка”, изработване на 
книжка с животните, които остават да 
зимуват у нас, снимки, картини и 
рисунки 

Изобразително изкуство – 
ИТ 
• Аз помагам на мама – 
рисуване 

• Създава сюжетна рисунка, като разполага изображенията в 1 – 
2 плана. 
• Умее да предава движения на фигури чрез профилни 
изображения. 
• Пресъздава собствения си опит и преживявания с графични 
изразни средства. 

цветни флумастери и маслени 
пастели, текстове, снимки, 
рисунки по темата 

Конструиране и 
технологии – КМ, Т 
• Къде живея 

• Предлага, представя и обяснява идея или решение при 
изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии, модели и изделия, които 
създава, и ги включва в игрови дейности. 

игра „Нашият квартал“, допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
ролки от тоалетна хартия, кутия от 
обувки за създаване на гараж за 
автопарк и др. 

XI/10. Български език и 
литература – ЗК 
• Играя със звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук О в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети 
- буква О. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 30, 
картинки с изображения на обекти, в 
чиито названия се съдържа звук О, 
цветни моливи 

Математика – КО 
• Играя и броя 

• Брои до пет. 
• Сравнява количества от обекти до пет. 
• Групира обекти и открива нарушен принцип за класификация. 

игри: „Намери същата карта“, 
„Къщичките на Многознайко“, 
оперативни материали към игрите 

Околен свят – СОО, СЗС 
• Като порасна 

• Изразява собствените си мисли ясно и конкретно. 
• Съобразява се с предложения и идеи на другите – връстници и 
възрастни. 
• Изразява и защитава своето право на избор и инициатива сред 
другите. 

училището на добрия вълшебник, 
игра „Аз искам да бъда...”, сюжетно 
ролеви игри „Лекар“, „Полицай“, 
„Продавач в магазин“ и други свързани 
с различни професии, текстове и 
снимки за различни професии 



Изобразително 
изкуство – ИМТ 
• Космос – скрита 
картина – рисуване 

• Разпознава характера на изобразителната задача. 
• Използва графичен материал и плътно защрихова различни 
геометричните форми. 
• Проявява наблюдателност и устойчивост на вниманието. 

цветни флумастери и маслени 
пастели, текстове, снимки, 
картини и рисунки по темата 

Музика – Вм, EМИ 
• Герой с дълги уши 

• Визуално и слухово разпознава цигулка. 
• Разграничава високи и ниски тонове на основата на 
съпоставяне. 

пиеса „Герой с дълги уши”, К. Сен 
Санс 
игра „Високи и ниски тонове” 

XI/11. Български език и 
литература – ГПР 
• Играя с изречения 

• Структурира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Моделира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Различава изречение от текст. 

познавателната книжка, с. 32, 
картинки, по които могат да се 
създават изречения, цветни моливи 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Математика – КО 
• Игри с „цветни числа“ 

• Моделира количество до пет обекта. 
• Подрежда равни по дължина обекти. 
• Подрежда сериационни редици. 

цветни пръчици на Кюзинер 

Околен свят – СОО 
• Моят дом 

• Проявява толерантност към деца и възрастни с различия. 
• Разпознава културни различия в игрова, познавателна и 
приложно-продуктивна дейност. 

с. 23, игри:„Познай къщата”, „Къща“, 
„Дом за всеки“, „На улицата“, 
изработване на голям колаж на тема 
„Нашият квартал“, конструктивни игри 
„Да построим дом“ 

Изобразително изкуство – 
ИТ 
• Нашата улица – 
рисуване 

• Предава с графични материали пространствено-
конструктивните връзки между обектите на 
архитектурната среда в родното място. 
• Проявява репродуктивно въображение при пресъздаване на 
познати обекти от действителността. 

цветни флумастери и маслени 
пастели, снимки, картини и 
рисунки на различни улици 

Конструиране и 
технологии – ГИ 
• В старата крепост 

• Предлага, представя и обяснява идея или решение при 
изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии, модели и изделия и ги 
включва в игрови дейности. 

игра „Зад старите крепостни стени“, 
лепило, ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, макети, текстове, снимки, 
картини и рисунки на крепости 

XII/12. Български език и 
литература – ЗК 
• Играя със звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук Е в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименованията на познати лица и 
предмети – буква Е. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателна книжка, с. 37, думите от 
приложението, картинки с изображения 
на обекти, в наименованията на които 
има звук Е, цветни моливи и др. 

Математика – КО 
• Групиране 

• Групира обекти по едно свойство (цвят, вид или големина). 
• Допълва група, като отчита признака за групиране. 
• Открива (диференцира) ново свойство за разделяне на 
обектите в група – повторна класификация. 
• Разпознава и диференцира еднакви и различни обекти. 

игри по избор: „Кой не е от групата“, 
„Есенни листа“, „Рибари и рибки“, 
„Намери същата карта“, „Плодове и 
зеленчуци“, оперативни материали към 
игрите 

Околен свят – СЗС 
• На улицата е опасно 

• Разбира и демонстрира адекватно поведение и спазване 
на правила, когато е на улицата, в заведени за хранене, 
на място за отдих, на място за развлечение. 

познавателната книжка, с. 25, игри: 
„Нашата улица” и „Пътен знак”, 
училището на добрия вълшебник – 
пешеходни правила; игри: „На 
улицата“, „Полиция“, „Транспортни 
съоръжения – подлез, надлез, мост“, 
сюжетно ролева игра „Шофьори“ 

 



Изобразително изкуство – 
ИМТ 
• Моделиране на образ на 
птица – гордото петле 

• Притежава визуална представа за характерните 
особености на познати домашни птици, като открива 
прилики и разлики между тях. 

едноцветен пластичен материал, текстове 
за различни птици, снимки, картини или 
рисунки по темата 

Музика – Вм, МИ 
• Коледари 

• Формира представи за фолклорния празник Коледа. песни и пиеси по избор 



Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

XII/13. Български език и литература – 
ВЛП 
• Зимни игри, Ангелина 
Жекова 

• Възприема стихотворението „Зимни игри“, Ангелина Жекова. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 

познавателната книжка, с. 39, цветни 
моливи, текстове за зимни игри, 
снимки, картини и рисунки 

Математика – КО 
• Игри със зарче 

• Брои до шест. 
• Определя поредност. 
• Прилага познанията си за числата до шест в игрови 
ситуации. 

игри: „Атлети“, „Пазар“, „Строители“ 
и игрови материали към игрите 

Околен свят – СПНО 
• Моята родина България 

• Разпознава националния химн и реагира, като изразява 
национална гордост и отдава почит. 
• Назовава лични, официални и национални празници, 
местни обичаи и традиции. 
• Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема 
предвид идеите на другите. 
• Показва в природен календар метеорологичното време и 
сравнява промени в сезона/местността. 
• Има представа за промените в поведението на някои 
животни в различните сезони. 

вестник „Звънче“, бр. 2 от 
познавателната книжка, снимков и 
видео материал от национални 
природни и исторически 
забележителности 

Изобразително изкуство – 
ИМТ 
• Нарисувай различни 
образи от геометрични 
форми – рисуване 

• Има визуална представа за особеностите на познати обекти 
от различни предметни сфери. 
• Умее да изгражда различни образи от една и съща 
геометрична форма чрез дорисуване на части и 
подробности с графичен материал. Може да ги оцветява 
и декорира. 

цветни флумастери и маслени 
пастели, рисунки по темата 

Конструиране и технологии 
– КМ 
•Украсяваме занималнята 

• Участва в малък общ проект в детската градина. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. 

изработени модели за украса, 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, хартия и др. 

XII/14. Български език и литература – 
ВЛП, ПЛП 
• Дядо Коледа, Атанас Цанков 

• Възприема стихотворението „Дядо Коледа“, Атанас 
Цанков. 
• Съотнася постъпките на герой от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Изпълнява стихотворението наизуст. 

познавателната книжка, с. 40, цветни 
моливи, текстове и илюстративен 
материал по темата 

Математика – ПО 
• Кое е моето място? 

• Подрежда обекти във възходящ и низходящ ред. 
• Определя поредното място на обект в редица и колона. 
• Описва пространственото разположение между обекти. 

игра „Кое (кой) къде е?“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, различни по големина 
играчки 

Околен свят – КНЦ 
• Дядо Коледа 

• Назовава лични, официални и национални празници, 
местни обичаи и традиции. 

изработване на писмо до Дядо Коледа, 
текстов и илюстративен материал по 



• Ориентира се в символиката и ритуалността на най-
популярните български празници. 

темата – картини, рисунки 

Изобразително изкуство – ИТ 
• Дядо Коледа – модели- ране 

• Притежава визуална представа за любим фантазен образ и 
характерните му особености. 
• Може да моделира образа с подходящи пластични похвати. 

едноцветен пластичен материал, 
текстов и илюстративен материал по 
темата 

Музика – Вм, Вж, МИ 
• На концерт 

• Развива вокални и слушателски умения. песни :„Сурвакари”, Х. Агасян, 
„Станинине”, „Тиха нощ”, „Рождество 
Христово”, Д. Христов, Ел. Пелин, 
коледни и новогодишни песни по избор 
от първа, втора и трета група 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

XII/15. Български език и 
литература – СР, ЗК 
• Хайде на бал 

• Съставя устно кратък описателен текст по темата за 
новогодишен карнавал. 
• Определя звука в началото и в края на думата. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 43, цветни 
моливи, снимки и рисунки на балове 

Математика – РФ 
• Геометрични фигури 

• Сравнява обекти по перцептивни свойства – цвят, форма и 
размер. 
• Назовава общи свойства и ги отбелязва с код. 
• Съотнася количество от предметни групи към съответните 
цифри на числа. 
• Преоткрива познати геометрични фигури и определя броя им. 

игри: „Геометрично домино“, 

„Танграм“ 

Околен свят – КНЦ 
• Коледари, сурвакари 

• Назовава лични, официални и национални празници, местни 
обичаи и традиции. 
• Ориентира се в символиката и ритуалността на най-популярните 
български празници. 

с. 29, инсценировки „Коледари“ и 
„Сурвакари”, изработване и украса на 
сурвачка, снимки на зимни празнични 
обреди, сушени плодове, пуканки, 
народни гадания и наричания 

Изобразително изкуство 
– ИТ 
• Сурвакари (кукери) 
– рисуване 

• Може да пресъздава обичаи и традиции въз основа на лични 
впечатления и преживявания с графични изразни средства. 
• Може да създава многофигурна композиция, като използва 
цветовете, за да характеризира образи и обстановка, да предаде 
празнично настроение. 

цветни флумастери и маслени пастели, 
готови сурвачки, снимки и рисунки на 
кукери, текстове по темата 

Конструиране и 
технологии – ГИ 
• Празникът в моя дом 

• Участва в малък общ проект в детската градина. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. 

строителна игра „Домът на моето 
семейство“, допълнителни материали – 
едър конструктивен материал, картон, 
лепило, моливи, кутии, столчета, 
снимки, картини и рисунки на 
различни празници 

I/16. Български език и 
литература – ЗК 
• Играя със звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на използваните 
думи. 
• Определя звук И в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, 
свързани с наименованията на познати лица и предмети – буква 
И. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 48, 
картинки на обекти, в 
наименованията на които има звук И, 
цветни моливи и др. 

Математика – ПО 
• Ориентиране в 
квадрат- на мрежа 

• Ориентира се в двумерно пространство – квадратна мрежа. 
• Определя брой на обекти в групи до пет. 
• Правилно използва пространствени термини за посоки, за 
местоположения, за разстояния и пространствени отношения. 

игра „Къде е моят дом“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, изображения 

 



Околен свят – СЗС 
• Здрави и силни 

• Сравнява състояние на здраве и болест. 
• Изразява и защитава своето право на избор и инициатива след 
другите. 
• Проявява елементарни умения за спазване на здравословен 
дневен режим. 
• Обяснява значението на храната като източник на енергия за 
живота и растежа. 
• Има представа за полезни и вредни храни. 
• Спазва здравословен режим на хранене. 

игра „Веселите готвачи”, обсъждане на 
любима храна, изготвяне на книжка с 
елементарни рецепта за приготвяне на 
храна от детето чрез подреждане на 
картинки, снимки и рисунки по темата, 
текстове за здравословен начин на 
живот 



Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Изобразително изкуство – 
ИТ 
• Деца правят снежен 
човек – моделиране 

• Може да създава разчленена композиция и предаване на елементарно 
движение на човешката фигура. 

• Устойчиво моделира човешка фигура, като най-общо предава 
пропорциите и конструктивните особености. 

едноцветен пластичен материал, 
образци, текстове и илюстративен 
материал по темата 

Музика – Вм, Вж, МИ 
• Двойници 

• Развива метроритмичен усет. 
• Свири с желание на детските музикални инструменти 

игра „Двойници”, 
песни и пиеси по избор 

I/17. Български език и 
литература – ГПР 
• Играя с изречения 

• Структурира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Моделира изречения по нагледна и словесна основа. 
• Различава изречение от текст. 

познавателната книжка, с. 50, 
картинки, снимки или рисунки, по 
които децата могат да съставят 
изречения, цветни моливи и др. 

Математика – РФ 
• Рисуване на фигури 

• Сравнява обекти по перцептивни свойства – цвят, форма и 
размер. 
• Назовава общи свойства и ги отбелязва с код. 
• Съотнася количество от предметни групи към съответните 
цифри на числа. 
• Преоткрива познати геометрични фигури и определя броя им. 
• Рисува геометрични фигури. 

квадратна мрежа, цветни моливи, 
подходящи илюстрации по темата – 
мозайки и др. 

Околен свят – СПНО 
• В гората през зимата 

• Има представа за промените в поведението на някои животни в 
различните годишни времена. 
• Разбира потребностите на растенията през различните годишни 
времена. 
• Разпознава сезона по промените в растителния и 
животинския свят, по различни природни явления. 

работа по проекта „Дърветата през 
различните годишни времена”, 
поставяне на храна за птиците в 
хранилки или на определено за целта 
място, игри: „Зимни следи,” 
„Туристическа пътека“, „Оцеляване в 
гората“, СЛЗ „Защитник”, „Зима”, 
„Кой как зимува”, „Следите на 
хората“, 
текстове, картини, снимки и рисунки 
по темата 

Изобразително изкуство – 
ИМТ 
• Палячо – довърши 
образа – рисуване 

• Проявява наблюдателност и устойчивост на вниманието. 
• Притежава чувство за симетрия и за ориентиране в квадратна 
мрежа. 
• Използва умело цветовите съчетания, за да постигне 
художествена изразителност. 

цветни флумастери и маслени 
пастели, текстове, снимки, 
картини и рисунки по темата 

Конструиране и технологии 
– Т 
• Албум 

• Познава отделни възможности на устройства за комуникация и 
информация. 

игра: „Моят албум“, допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
хартия, природни и отпадъчни 
материали, различни по вид албуми 



І/18. Български език и 
литерату- ра – ЗК 
• Играя със звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на използваните 
думи. 
• Определя звук Р в края на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, 
свързани с наименованията на познати лица и предмети – буква 
Р. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 54, картинки 
с изображения на обекти, в 
наименованията на които има звук Р в 
различна позиция, цветни моливи и др. 

Математика – ПО 
• Открий моето място 

• Ориентира се в двумерно пространство – квадратна мрежа. 
• Определя броя на обектите в конкретни предметни групи. 
• Използва пространствени термини за посоки, за 
местоположения, разстояния и пространствени отношения. 

игри: „Геометрично домино“, „Зайо 
Байо, колко е часът?“, „Кой не е на 
мястото си?“, демонстрационен и 
оперативен материал, подходящ 
илюстративен материал – табла, 
картини, мозайки 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Околен свят – СОО 
• Приятели от близо и 
далеч 

• Проявява толерантност към деца и възрастни с различия. игри: „Добрите вълшебници”, 
„Вълшебните очила”, снимки на деца и 
възрастни хора с различен цвят на 
кожата 

Изобразително изкуство 
– ИМТ 
• Зимна картина – 
техни- ка батик 

• Пресъздава характерните особености на зимната обстановка, 
като подбира подходящи изразни средства – композиция и 
цветови съчетания. 
• Изпълнява задачата с живописни материали в техника батик в 
определена последователност. 

живописни материали, смесена 
техника – мазен пастел и акварелни 
бои, обла и плоска четка, текстове, 
снимки, картини, рисунки за зимата 

Музика – Вм 
• Слушам музика и 
рисувам 

• Пресъздава в рисунка впечатленията, породени от музиката. песни и пиеси по избор 

І/19. Български език и 
литература – ЗК 
• Играя със звук и буква 

• Определя звук Л в началото и в края на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, 
свързани с наименованията на познати лица и предмети – буква 
Л. 

познавателната книжка, с. 56, 
картинки на обекти, в 
наименованието на които има звук 
Л в различни позиции, цветни 
моливи и др. 

Математика – КО 
• Групиране и броене 

• Брои е прав и обратен ред, отброява предмети до десет. 
• Определя реда на обект в редица от десет предмета. 

игра „Товарен влак“, оперативен 
материал за играта, текстове и 
илюстративен материал 

Околен свят – СЗС 
• Когато съм сам 

• Разбира и демонстрира адекватно поведение и спазване на 
правила, когато е на улицата, в заведение за хранене, на 
място на отдих, на място за развлечение. 
• Назовава нещата (предмети, дейности, поведения), които са 
опасни в обкръжаващата среда. 
• Умее да търси и намира помощ, когато има нужда от нея. 

познавателна книжка, с. 35, СЛЗ 
„Сама у дома”; куклен етюд, игра 
„Погледни и разкажи” 

Изобразително изкуство 
– ИТ 
• Бой със снежни 
топки – рисуване 

• Пресъздава характерните движения на образите в зимна 
обстановка. 
• Изпълнява задачата с живописни материали и пособия в 
определена последователност. 

живописни материали, смесена 
техника – акварелни бои и 
флумастери, обла и плоска четка, 
текстове и илюстрации по темата 

Конструиране и 
технологии – Т 
• Внимание! 

• Има представа за предназначението на някои домашни 
електроуреди и правилата за безопасност. 

игри: „Опасен пожар“, „Спасителна 
акция”, допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали, 
снимки на домакински уреди, 
текстове с правила за безопасна 
употреба на ел. уреди 

 



II/20. Български език и 
литература – ЗК 
• Играя със звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на използваните 
думи. 
• Определя звук М в началото и в края на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, 
свързани с наименованията на познати лица и предмети – буква 
М. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 59, картинки 
с изображения на обекти, в 
наименованията на които има звук М, 
цветни моливи и др. 

Математика – РФ 
• Геометрични фигури 
(„разрязване“, 
„сглобяване“) 

• Моделира различни образи с познати геометрични фигури. 
• Преобразува геометрични фигури. 

Игра „Геометрично 
домино“, оперативен 
материал за играта 



Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Околен свят – СПНО 
• Боклуците около нас 

• Описва природозащитни инициативи на деца и 
възрастни по опазване на природата. 
• Обяснява природозащитната дейност на човека и 
грижите за чиста природна среда. 

познавателната книжка, с. 36, елементарен 
опит с мириз- мите във въздуха, различни 
битови отпадъци, приказката „Сливи за смет”, 
СЛЗ „Лошият завод”, училището на добрия 
вълшебник „Как да намалим опаковките?”, 
„Какво се случва с опаковките, когато ги 
изхвърлим”, игра „На кого искам да 
помагам, за да почистим помещението” 

Изобразително изкуство – ИТ 
• Вълшебната пръчка – 
рисуване 

• Проявява продуктивно въображение при подбира 
на необичаен, фантазен сюжет на рисунката, при 
определяне на изразните средства – композиция и 
цветови съчетания. 
• Може да изпълнява изобразителна задача с графични 
материали и техники. 

цветни флумастери и маслени пастели, 
различни картини и рисунки 

Музика – МИ, Вм 
• Танцуващата шапка 

• Импровизира танцови стъпки и движения на 
различна по характер музика. 

игра „Танцуващата шапка”, 
песни и пиеси по избор 

II/21. Български език и литература – 
ВЛП, ПЛП 
• Горски другарчета, 
Георги Авгарски 

• Възприема приказката „Горски другарчета“, Георги 
Авгарски. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката. 
• Определя по илюстрации последователността в 
сюжета на приказката. 
• Съотнася постъпките на герой от приказката към 
собствения си опит. 
• Преразказва приказката, като импровизира 
реплики и използва подходящи невербални 
средства за комуникация. 
• Участва в драматизиране на приказката. 

познавателната книжка, с. 62, книжка с 
приказката, цветни моливи и др. 

Математика – ПО 
• Движение по указание 

• Определя и назовава в практически план 
направления и посоки. 

игра „Кой по ред съм и къде съм?“, снимки 
на улично движение, рисунки на подредени 
обекти 

Околен свят – СПНО 
• Да изпратим зимата 

• Разбира потребностите на растенията през 
различните сезони. 
• Има представа за промени в поведението на някои 
животни в различните сезони. 
• Показва в природен календар метеорологичното 
време и сравнява промени в природата/ 
местността. 

СЛЗ „Кой как зимува?”, „Чуден сън”, 
изработване на книжка за зимата – 
растения, животни, дейност на човека, 
текстове и илюстративен материал по 
темата 

Изобразително изкуство – ИТ 
• Скиор, спускане с шейна 
– моделиране 

• Създава устойчиво разчленена композиция и 
предава елементарно движение на човешката 
фигура, като най-общо предава пропорциите и 

едноцветен пластичен материал, текстове и 
илюстрати- вен материал по темата 



конструктивните особености. 

Конструиране и технологии – 
КМ 
• Слон със сламка 

• Оценява по собствени критерии модели и изделия и 
ги включва в игрови дейности. 

Игра „Слонове в джунглата”, допълнителни 
материали – цветни украси, природни 
материали, текстове, снимки, картини или 
рисунки по темата 

II/22. Български език и литература 
– ЗК 
• Играя със звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук Н в началото и в края на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои 
печатни букви, свързани с наименованията на 
познати лица и предмети – буква Н. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 65, картинки с 
изображения на обекти в наименованията, на 
които има звук Н, цветни моливи и др. 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Математика – КО, И 
• Игри с цветни ленти (от 
приложението) 

• Моделира количествени отношения. 
• Измерва дължина с условна мярка. 

игра „Моите приятели 
(зарче)“, оперативен 
материал за играта 

Околен свят – КНЦ 
• Национална гордост 

• Свързва конкретни празници и чествания със съответните 
личности и събития (3 март, 24 май, 19 февруари, 2 юни). 
• Разпознава националния химн и отдава почит. 
• Определя националната си идентичност. 

с. 40, снимки на Васил Левски, 
публикувани материали от живота и 
делото му (тефтерчето на Левски), 
посещение на музей или паметник на 
Васил Левски (ако има такъв в 
населеното място), снимки на други 
национални герои 

Изобразително изкуство – 
ИТ 
• Скрит образ – рисуване 

• Има представа за характера на изобразителната задача – да 
декодира скрит образ на превозно средство. 
• Използва графичен материал и плътно защрихова 
геометрични форми. 
• Проявява наблюдателност и устойчивост на вниманието. 

основи със скрити образи на различни 
обекти, графични материали 

Музика – МИ, Вж 
• Имаме ли славейче? 

• Формира умения за точно интониране. игра „Имаме ли славейче?”, 
песни и пиеси по избор 

II/23. Български език и литература 
– ВЛП, ЛП, ЗК 
• Мартеничка, Елисавета 
Багряна 

• Възприема стихотворението „Мартеничка“, Елисавета 
Багряна. 
• Илюстрира съдържанието и герои от стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Изпълнява стихотворението наизуст. 

познавателната книжка, с. 68, книжка 
със стихотворението, готови 
мартеници, цветни моливи и др. 

Математика – РФ 
• Геометрични фигури 

• Моделира и преобразува геометрични фигури. игра „Кой не е от групата?“, 
оперативен материал за играта, 
подходящ илюстративен материал 

Околен свят – СЗС 
• Кой кога помага 

• Разпознава професии от различни области и тяхното 
значение за живота на хората – строителство, сигурност, 
обществен транспорт и др. 
• Разпознава местните органи, които се грижат за реда и 
сигурността – има представа за дейността им по 
спазването на правата на децата. 

с. 42, игра „Пожарна команда“, 
помагало „Безопасно поведение при 
бедствия”, София: Булвест 2000, 2013, 
изработване на книжка за професиите в 
помощ на човека и пособията, които 
използват в работата си, СРИ „Лекар“, 
„Полицай“, „Пожарникар“ 

Изобразително изкуство – 
ИТ 
• На горската поляна – 
апликиране 

• Притежава визуална представа за особеностите на познати 
обекти от природната среда. 
• Може самостоятелно да избира и комбинира подходящи 
техники на апликиране и изразни средства. 

оперативен материал, графичен 
материал, текстове и илюстративен 
материал по темата, готови апликации 

 



Конструиране и 
технологии – ОМСС 
• Чудовища от хартия 

• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Прегъва последователно неколкократно хартия и картон. 

игра „Чудовища от хартия”, 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, хартия, природни и 
отпадъчни материали, картини и 
готови изделия 

III/24 Български език и литература 
– ВЛП, ЛП, ЗК 
• Мама, Калина Малина 

• Възприема стихотворението „Мама“, Калина Малина. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Изпълнява стихотворението наизуст. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 71, книжка с 
текста на стихотворението, цветни 
моливи и др. 



Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Математика – КО 

„Цветя и пеперуди през 
пролетта“ – групиране, 
сравняване 

• Класифицира обекти при смяна на признака за класификация. игра „Къде е моят дом?“, 
текстове, снимки, картини и рисунки 
на различни цветя и пеперуди, 
оперативен материал за играта 

Околен свят – КНЦ 
• Мама има празник 

• Назовава лични, официални и национални празници, местни 
обичаи и традиции. 
• Включва се с желание в организирането и провеждането 
на различни обредни тържества и празници. 

училището на добрия вълшебник – 
правила при избирането на цветя и 
подаръци за любим човек, изработване 
на постер за майките по случай 
празника (с детски ръчички, всеки да 
нарисува мама и др.), текст и 
илюстративен материал 

Изобразително изкуство – 
ИТ 
• Ваза с цветя за мама – 
апликиране 

• Пресъздава познати обекти, различни по форма, големина и 
цвят. 
• Проявява усет за ритъм и симетрия или чувство за 
равновесие при изграждане на компози- ционното решение. 
• Проявява комбинативно и вариативно мислене при 
творческото пресъздаване на апликираните изображения. 

двуцветна основа, оперативен 
материал, снимки, картини и рисунки 
на различни вази с цветя 

Музика – Вм, МИ 
• Познай танца 

• Импровизира танцови стъпки и движения на различна по 
характер музика. 

игра „Познай танца”, 
песни и пиеси по избор 

III/25. Български език и 
литература – ЗК 
• Играя със звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук С в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименованията на познати лица и 
предмети. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 73, картинки 
с изображения на обекти, в 
наименованията на които има звук С, 
цветни моливи и др. 

Математика – КО 
„На колко крачки е от 
мен?“ 

• Моделира пространствени отношения по словесно указание. 
• Брои в прав и обратен ред до десет. 

Игра „Прави като Знайко“, 
текстове и илюстративен материал, 
оперативен материал за играта 

Околен свят – СПНО 
• Пролетта ще дойде 
скоро 

• Има представа за промени в поведението на някои животни 
през различните сезони. 
• Назовава поне едно условие за живот и развитие на 
растенията. 

работа с природен календар на изд. 
„Булвест 2000”,„В очакване”, В. Бианки, 
„Весели ята”, Е. Коралов, „Ежът се 
събуди”, „Пладне в гората”, 
„Стърчиопашката”, „Гости”, М. Пришвин 
снимки, картини и рисунки по темата 

Изобразително изкуство – 
ИТ 
• Аз пазарувам – 
рисуване 

• Може да предава в рисунка лични впечатления от участие в 
конкретна житейска ситуация. 
• Предава възрастовите различия и елементарни движения в 
зависимост от темата. 

цветни флумастери и маслени 
пастели, правила за пазаруване, 
снимки и рисунки по темата 



• Използва графични материали и техники на работа. 

Конструиране и 
технологии – ОМСС 
• Празник 

• Подбира и използва хартия, картон или текстил в зависимост 
от свойствата им, когато при изработката на модел или изделие 
прилага късане, залепване, намокряне, намачкване, оцветяване. 

театрализирана игра „За мама – с обич 
най-голяма”, допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали, 
снимки и картини на празници и др. 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

III/26 Български език и литература 
– ВЛП, ПЛП, ЗК 
• Новите приключения на 
житената питка 

• Разбира основния сюжет в познат текст. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 

познавателната книжка, с. 76, 
книжки с приказки, цветни 
моливи и др. 

Математика – КО 
• Броене. Игри със зарче. 
Ориентиране 

• Брои до десет чрез използване на различни похвати – 
нагледни, практически, словесни. 
• Извършва движение в игрови ситуации за ориентиране в 
двумерното и тримерното пространство. 

игра „Рибари и рибки“, 
текстове, оперативен материал за 
играта 

Околен свят – СЗС 
• Ало, докторе! 

• Сравнява състояния на здраве и болест. 
• Разпознава професии от различни области и тяхното 
значение за живота на хората – строителство, сигурност, 
обществен транспорт и др. 

с. 48, лекарски принадлежности, 
снимки или картинки на болестни 
състояния, на поликлиника, на 
линейка, игра „Ох, боли”, сюжетно 
ролеви игри на тема „Лекар“, „Аз съм 
болен“ 

Изобразително изкуство – 
ИТ 
• Диви и домашни животни 
– рисуване 

• Притежава визуална представа за характерните особености 
на познати диви и домашни животни, като открива прилики 
и разлики между тях. 
• Изгражда образите и обстановката с графичен материал. 

цветни флумастери и маслени пастели, 
текстове, снимки, картини и рисунки 
на диви и домашни животни 

Музика – МИ, Вж 
• Пей шепнешком 

• Формира вокални умения. игра „Пей шепнешком” 
песни и пиеси по избор 

III/27. Български език и 
литература – ЗК 
• Играя със звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук К в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименованията на познати лица и 
предмети – буква К. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 79, картинки 
с изображения на обекти, в 
наименованията на които има звук К, 
цветни моливи и др. 

Математика – И 
• Измерване 

• Избира предметна мярка за измерване на височина, дължина, 
широчина. 
• Сравнява тежест на предмети по време на игри, като 
използва понятията лек/тежък. 

игра „Намери същата 
карта“, оперативен 
материал за играта 

Околен свят – СПНО 
• Домашни и диви 
животни 

• Има представа за промени в поведението на някои животни 
през различните сезони. 
• Свързва животните и техните природни семейства – ято, 
стадо, рояк и др. 

игра „Какво знаем за животните”, 
театрализирана игра с животни от 
познати приказки, текстове, снимки, 
картини и рисунки на познати и 
непознати диви идомашни животни 

 



Изобразителноизкуство – 
ИМТ 
• Създаване на образи от 
геометрична форма – 
рисуване 

• Притежава визуална представа за особеностите на 
познати обекти от различни предметни сфери. 
• Умее да изгражда различни образи от една и съща 
геометрична форма чрез дорисуване на части и подробности 
с графичен материал. Може да ги оцветява и декорира. 

маслени пастели или други графични 
материали, готови рисунки, картинки с 
различни геометрични фигури 

Конструиране и технологии 
– ОМСС 
• Цветни етюди 

• Участва в малък общ проект в детската градина. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. 

игри: „Летят, летят, пеперуди”, 
„Пеперуди и калинки”, оперативен 
материал – лепило, ножица, различни 
видове хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
хартия, природни и отпадъчни 
материали и др. 



Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

III/28. Български език и 
литература – ЗК 
• Играя със звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя позицията на звук П в думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименованията на познати лица и 
предмети – буква П. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 81, картинки с 
изображения на обекти в наименованията 
на които има звук П, цветни моливи 

Математика – КО 
• Игри броилки 

• Отброява предмети до десет. 
• Определя реда на обект в редица от десет предмета. 

игра „Атлети“, текстове на броилки, 
оперативен материал за играта 

Околен свят – КНЦ, СЗС 
• Моето семейство 

• Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита 
настроението им и го свързва с причини, които го 
пораждат. 
• Разпознава професии от различни области и тяхното 
значение за живота на хората – строителство, сигурност, 
обществен транспорт и др. 
• Назовава лични, официални и национални празници, 

местни обичаи и традиции. 
• Показва в природен календар метеорологичното време и 

сравнява промени в сезона/местността. 
• Разбира потребностите на растенията през различните 

сезони. 

семейни снимки, картинки за оцветяване 
на подходящото облекло или предмети, 
характерни за годишното време, 
картинки за оцветяване на полезни и 
вредни за зъбите храни 

Изобразително изкуство – 
ИТ 
• Проект за килим – 
апликиране 

• Има представа за подреждане на украсителните елементи 
във формата на фриз, като използва многослойна техника 
на апликиране. 
• Проявява декоративен усет и чувство за ритъм и симетрия 
при изграждане на килимената композиция с централно 
поле и бордюр. 

оперативен материал, снимки, картини 
или рисунки на различни по вид и форма 
килими 

Музика – МИ, Вм 
• Колко деца има зад мен? 

• Разпознава по тембъра детските музикални инструменти. игра „Колко деца има зад мен?”, 
песни и пиеси по избор 

IV/29. Български език и 
литература – ЗК 
• Играя със звук и буква 

• Поставя правилно по практически път ударение на 
използваните думи. 
• Определя звук Ш в началото на думата. 
• Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 
букви, свързани с наименованията на познати лица и 
предмети – буква Ш. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 84, картинки с 
изображения на обекти, в наименованията 
на които има звук Ш, цветни моливи и др. 

Математика – КО 
• Подвижни игри 
„Домино“, „Дама“ 

• Брои до десет. 
• Сравнява количества от обекти до десет. 

игра „Пазар“, оперативен материал за 
играта, текстове и илюстративен 
материал за различни продукти 



Околен свят – СЗС 
• Да се повозим 

• Разбира и демонстрира адекватно поведение и спазване 
на правила, когато е на улицата, в заведението за 
хранене, на мястото за отдих или на мястото за 
развлечение. 

игри: „Нашата улица” и „Пътен знак”; 
училището на добрия вълшебник – 
пешеходни и велосипедни правила; игри: 
„На улицата“, „Полиция“, „Транспортни 
съоръжения“ – подлез, надлез, мост, СРИ 
„Шофьор на автобус“, „Пътен полицай“, 
текстове и снимки на различни превозни 
средства 

Изобразително изкуство – 
ИТ 
• Илюстриране на позната 
приказка – рисуване 

• Пресъздава съдържанието на позната приказка, като 
подбира подходящи живописни изразни средства. 
• Изразява емоционалното си и оценъчно отношение към 
героите от приказката. 

живописни материали и пособия за 
работа, книжки с приказки 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Конструиране и технологии 
– ОМСС, Т 
• Красива страна 

• Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва. 
• Познава отделни възможности на устройства за комуникация 
и информация. 

изложба от картички с пейзажи от 
страната ни, оперативен материал – 
лепило, ножица, различни видове 
хартия и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали и др. 

IV/30. Български език и литература 
– ВЛП, ПЛП 
• Пепеляшка, Шарл Перо 

• Активно възприема приказката „Пепеляшка“, Шарл Перо. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказката. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
приказката. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за 
комуникация. 
• Участва в драматизиране на приказката. 

познавателната книжка, с. 87, книжки с 
приказката, маски, цветни моливи и др. 

Математика - РФ 
• Игри с геометрични 
фигури 

• Преоткрива познати геометрични фигури и ги назовава. 
• Моделира с геометрични фигури познати за детето 
изображения. 

игра „Домино с геометрични 
фигури“, оперативен материал за 
играта 

Околен свят – СОО 
• В ученическата чанта 

• Има представи за училището – класна стая, обзавеждане, 
учебни пособия, нужни на ученика. 

СЛЗ „На зелено училище”, снимки на 
различни пособия, необходими на 
ученика 

Изобразително изкуство – 
ИМТ 
• Скрита картина – 
рисуване 

• Има представа за характера на изобразителната задача – да 
декодира скрит образ на отдавна изчезналите динозаври. 
• Използва графичен материал за плътно защриховане на 
геометричните форми. 
• Проявява наблюдателност и устойчивост на вниманието. 

графични материали, скрити картини, 
готови изображения на решени задачи 
със скрити картини 

Музика – МИ, Вж, EМИ 
• Силно и тихо 

• Реагира на динамични промени в музиката. игра „Силно и тихо” 

IV/31. Български език и литература 
– ЗК, ГПР 
• Играя със звук и буква 

• 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. 

познавателната книжка, с. 92, цветни 
моливи и др. 

Математика – РФ 
• Игри с пръчици 

• Моделира предметни групи с различни количества. 
• Свързва конкретни количества със съответната цифра на 
числото. 
• Моделира геометрични фигури чрез нагледни и практически 
похвати. 

игра „Геометрично 
домино“, оперативен 
материал за играта 

 



Околен свят – СЗС 
• Ученик 

• Има конкретна представа за „социалната роля“ ученик. 
• Демонстрира все по-голяма независимост и увереност. 

СЛЗ „На зелено училище“, снимки на 
сградите на различни училища, 
различни играчки; игри: „Здравей, 
училище!“, „Един ден в училището“ 



Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Изобразително изкуство 
– ИМТ 
• Кошница – 
моделиране 

• Притежава умения за пластично изграждане на познат битов 
предмет чрез овалване, сплескване, вдлъбване, прилепване, 
гравиране, точкуване и други похвати на работа. 

едноцветен пластичен материал, 
снимки и рисунки на различни по вид и 
форма кошници 

Конструиране и 
технологии – ОМСС 
• На училище 

• Прегъва последователно неколкократно хартия и картон. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва. 

Игра „На училище”, оперативен 
материал – лепило, ножица, различни 
видове хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
хартия, природни и отпадъчни 
материали и др., снимки на училища и 
училищни пособия 

IV/32. Български език и 
литература – ВЛП, 
ПЛП, СР 
• Моите приказки 

• Възприема познати произведения от художествената 
литература – представени чрез пресъздаването им в театъра или 
в киното. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
приказка. 
• Преразказва приказката, като импровизира реплики и 
използва подходящи невербални средства за комуникация. 
• Илюстрира съдържанието и герои от приказка. 
• Съотнася постъпките на герой от приказка към собствения си 
опит. 
• Участва в драматизиране на приказка. 
• Разбира основния сюжет в различни познати текстове. 

познавателната книжка, с. 93 – 94, 
цветни моливи и др. 

Математика – РФ 
• Скритите фигурки 

• Свързва по форма обекти от околната среда и познати 
геометрични фигури. 
• Графично възпроизвежда геометрични фигури. 

игра „Танцуващи звезди“, 
оперативен материал за играта, скрити 
картини 

Околен свят – СОО, СЗС 
• Моите игри 

• Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, 
предметите за игра и игровата ситуация. 
• Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита 
настроението им. Може да свърже това настроение с причини, 
които го пораждат. 

изработване на календар/книжка за 
дейностите, които са възможни за 
детето през лятната ваканция – юни, 
текстови и илюстративен материал за 
игрите на децата 

Изобразително изкуство 
– ИТ 
• Помощ на попаднал 
в беда – рисуване 

• Умее да предава в рисунка лични впечатления и преживявания 
от участие в конкретна житейска ситуация. 
• Използва графични материали и техники на работа. 

графични материали, текстов и 
илюстративен материал по темата – 
снимки, картини и рисунки 

Музика – МИ, Вм 
• Намери си другарчета 

• Импровизира танцови стъпки и движения на различна по 

характер музика. 

игра „Намери си другарче”, 
песни и пиеси по избор 



V/33. Български език и 
литература – СР, ПЛП 
• Вълшебната 
дума, Валентина 
Осеева 

• Възприема разказа „Вълшебната дума“, Валентина Осеева. 
• Илюстрира съдържанието и героите от разказа. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
разказа. 
• Съотнася постъпките на герои от разказа към собствения си 
опит. 
• Преразказва разказа, като импровизира реплики и използва 
подходящи невербални средства за комуникация. 
• Участва в драматизиране на разказа. 

познавателната книжка, с. 96, книжка с 
разказа, цветни моливи и др. 

 Математика – ПО 
• Кое къде е? 

• Намира мястото на пропуснат обект в сериационна редица. 
• Определя взаимното разположение на обекти. 
• Използва правилно пространствени термини за посоки, 
местоположения, разстояния и пространствени 
отношения. 

игра „Зайо Байо, колко е 
часът?“, оперативен материал 
за играта, играчки 

 

 



 

Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Околен свят – СЗС 
• Да се забавляваме 

• Демонстрира все по-голяма независимост и увереност. 
• Избира игрови действия съобразно особеностите на 
играчките, предметите за игра и игровата ситуация. 

изработване на календар/книжка на 
дейности, които са възможни за 
детето през лятната ваканция – юли, 
снимки и рисунки за детски 
забавления 

Изобразително изкуство – 
ИТ 
• Животни в цирка – 
моделиране 

• Притежава визуална представа за видовете животни, които 
участват в циркови спектакли, като открива по какво се 
различават. 
• Може да изгражда компактно и разчленено фигурата на 
животно в устойчива поза. 

едноцветен пластичен материал, 
снимки, текстове за животни от цирка, 
изработени модели на различни 
животни в цирка 

Конструиране и 
технологии – Т 
• Пресичам правилно и 
безопасно 

• Посочва важни за децата пътни знаци на кръстовище и 
обяснява нормите за безопасно придвижване по пътна 
маркировка. 
• Познава отделни възможности на устройства за комуникация и 
информация. 

игра „Пресичам правилно и 
безопасно”; оперативен материал – 
лепило, ножица, различни видове 
хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
хартия, природни и отпадъчни 
материали и др., снимки и рисунки по 
темата 

V/34. Български език и 
литература – ГПР 
• Сезони 

• Конструира сложни изречения по нагледна и словесна основа. 
• Включва в речта си сложни изречения. 

познавателна книжка, с. 98, снимки, 
картини и рисунки на различни сезони, 
цветни моливи и др. 

Математика – КО 
• Мога да броя, да 
добавям, да отнемам 

• Отброява предмети до десет. 
• Определя реда на обект в редица от десет предмета. 
• Възприема събирането като практическо добавяне, а 
изваждането – като отнемане на част от група. 

игра „Цветни обръчи“, 
оперативен материал 
за играта 

Околен свят – СОО, СЗС 
• Още малко искам да 
играя 

• Изразява своето право на избор и инициатива сред другите. 
• Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения. 

изработване на календар/книжка на 
дейности, които са възможни за 
детето през лятната ваканция – 
август, илюстративен материал с 
различни детски игри през лятото 

Изобразително изкуство – 
ИТ 
• Рисунка по даден 
начален образ – 
рисуване 

• Създава сюжетна рисунка по даден начален образ, предложен 
от друго дете, с графични изразни средства. 

цветни флумастери и маслени пастели, 
готови рисунки 

Музика – МИ, Вж, EМИ 
• Кое е вярното? 

• Формира музикално-слухови представи и умения за точно 
интониране. 

игра „Кое е вярното? ”, 
песни и пиеси по избор 

 



V/35. Български език и 
литература – ВЛП, ЗК 
• Малкият спортист, 
Дора Габе 

• Възприема стихотворението „Малкият спортист“, Дора Габе. 
• Илюстрира съдържанието и герои от стихотворението. 
• Определя по илюстрации последователността в сюжета на 
стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 103; цветни 
моливи и др, текстове, снимки, картини 
и рисунки на различни спортове и 
спортисти 

Математика – КО 
• Детски празник с 
математиката 

• Брои и сравнява броя на обекти до десет. 
• Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по 
височина, дължина, широчина. 
• Представя графично пространствени отношения. 

игра „Цветни кули“, 
оперативен материал за играта 



Месец/ 
седмица 

Направление 

Ядро 

Тема 

Очаквани резултати 
Ресурси 

 Околен свят – КНЦ 
• Моите приятели 

• Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита 
настроението им и свързва това настроение с причините, които 
го пораждат. 
• Назовава лични, официални и национални празници, местни 
обичаи и традиции. 
• Изразява своето право на избор и инициатива сред другите. 
• Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява 
промени в сезона/местността. 
• Разбира потребностите на растенията през различните сезони. 
• Има представи за училището – класна стая, обзавеждане, учебни 
пособия, нужни на ученика. 

снимков и видеоматериал от 
преживяванията и празниците на 
децата в детската градина 

Изобразително изкуство – 
ИМТ 
• Моделиране на ваза – 
моделиране 

• Притежава най-общи познания за керамичното изкуство. 
• Умее да моделира формата на вазата компактно от едно парче 
глина, като използва подходящи похвати на работа. 

едноцветен пластичен материал, 
мостри на готови изделия 

Конструиране и технологии 
– Т 
• Пресичам правилно и 
безопасно 

• Посочва важни за децата пътни знаци на кръстовище и 
обяснява нормите за безопасно придвижване по пътна 
маркировка. 
• Познава отделни възможности на устройства за комуникация и 
информация. 

игра „Пресичам правилно и 
безопасно”; оперативен материал – 
лепило, ножица, различни видове 
хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
хартия, природни и отпадъчни 
материали и др., снимки на улично 
движение 

V/36. Български език и 
литература – ВЛП, ПЛП 
• Първи юни, Борко 
Бърборко 

• Възприема стихотворението „Първи юни“, Борко Бърборко. 
• Илюстрира съдържанието и герои от стихотворението. 
• Съотнася постъпките на герои от стихотворението към 
собствения си опит. 
• Демонстрира начални графични умения. 

познавателната книжка, с. 106; цветни 
моливи, снимки и рисунки по темата 

Математика – РФ 
• Моделиране с 
геометрични фигури 

• Преоткрива в обекти от заобикалящата го действителност 
познати геометрични фигури и ги назовава. 
• Моделира с геометрични фигури познати изображения. 

игра „Къщичките на многознайко“, 
оперативен материал за играта, 
моделирани с геометрични фигури 
обекти 

Околен свят – СОО 
• Моя любима детска 
градина, сбогом! 

• Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници. 
• Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита 
настроението им и свързва това настроение с причините, които 
го пораждат. 

организиране на празник за децата по 
повод завършването на детската 
градина 

Изобразително изкуство – 
ИТ 
• Рисуване по собствен 
замисъл 

• Създава сюжетна композиция, като обединява образи на 
познати обекти от различни предметни сфери. 
• Използва подходящи изразни средства, съобразени с качествата 
на избрания изобразителен материал и техника на работа. 

графични и живописни материали и 
пособия за работа 



Музика – Вж, Вм, МИ 
• Ваканция, здравей! 

• Изявява предпочитания и собствено отношение към 
музикалните произведения. 

игри, песни и пиеси по избор 

 

 



Разпределение по образователното направление „Физическа култура“ в четвърта група 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

IX/1. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

1. Довиждане, 
лято! – скачане 

• Изпълнява скачане с два крака. 
• Прескача дебело въже, поставено на земята. 
• Демонстрира скачане на въже с два крака намясто. 
• Придвижване със скачане с два крака. 

общоразвиващи 
упражнения (ОРУ), 
ходене, естествено-
приложни движения 
(ЕПД), 
игра „Дама” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

2. Довиждане, 
лято! – 
елементи от 
бадминтон 

• Разпознава и назовава пособията и терена, необходими 
за спорта бадминтон. 
• Изпълнява упражнения за сила на горни крайници. 
• Придвижва се с ходене и с бягане с промяна на 
темпото. 
• Демонстрира наличие на елементарни умения за 
изпълняване на елементи от  бадминтон. 

ОРУ, упражнения по 
двойки с ракети 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

3. Подвижни 
игри (ПИ) 

• Извършва придвижване чрез ходене, бягане с 
промяна на интензивността и 
продължителността и скачане. 
• Изпълнява елементи от бадминтон. 
• Придобива навици за спазване на правила, 
взаимопомощ. 
• Разбира значението на „честна игра”. 

ходене, скачане, 
бягане, състезание с 
чували, бадминтон по 
двойки 

Методическо 
ръководство 

IX/2. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

4. Здравейте 
приятели! – 
подскок на 
един крак 

• Изпълнява скачане с два крака. 
• Демонстрира умения за подскок на един крак и 
придвижване на един крак. 
• Изпълнява упражнения за сила на долните крайници и 
за ловкост. 
• Проявява емоционална удовлетвореност. 

ОРУ, игри: „Дама”, 
„Сокол и врабци”, 
„Въже под краката” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

5. Спазвам 
правила! 

• Участва с желание в щафетни игри с бягане, 
пренасяне, търкаляне, повдигане на краката от 
опорен в равновесен седеж. 
• Изпълнява равновесен седеж. 
• Участва активно в подвижни игри за 
комплексно развитие на двигателните 
способности. 

строяване и 
престрояване, бягане, 
пренасяне на топка, 
основни 
гимнастически пози 
на тялото, ПИ 
„Хей!”, „Легни стани” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, ФД 

6. Всеки на 
своето място! 

• Има представа за смисъла на подадените 
разпореждания и на прости команди. 
• Проявява желание за точност и дисциплинираност. 

ходене, бягане, строеви 
упражнения, ПИ 
„Държави” и „Всеки на 
своето място” 

Методическо 
ръководство 

 



Х/3. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

7. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Придвижва се чрез ритмично ходене по предварително 
определен ритмичен размер. 
• Придвижва се чрез бягане в зигзаг между препятствия. 
• Катери се по висока катерушка или гимнастическа 
стена. 

ритмично ходене на 
под звуците на музика, 
бягане между 
препятствия с височина 
около 60 – 70 см и 
ориентири, катери се 
по катерушка в двора 
или по гимнастическа 
стена във 
физкултурния салон 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

 ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

8. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Демонстрира бързина при бягане – бягане на 50 м за 
време. 
• Показва наличие на взривна сила на долните 
крайници – скок на дължина от място с два крака. 

бяга по писта или равна 
площадка, скача на 
писта или площадка и 
подходяща настилка 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

9. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Хвърля плътна топка 1 кг с две ръце над глава. хвърляне на плътна 
топка – писта или 
подходяща площадка с 
отбелязана стартова 
линия 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

Х/4. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

10. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

•Разпознава естествено-приложни движения (катерене, 
лазене и скачане). 
• Ориентира се и разпознава общоразвиващи 
упражнения. 

РЛ 1 от книгата за 
учителя и дадените от 
учителя указания, РЛ 2 
от книгата за учителя 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

11. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Разпознава и описва екипировка за зимни спортове и 
плуване. 
• Различава и назовава различни видове спорт и 
елементи от тях – баскетбол, волейбол и 
футбол. 

РЛ 3 от книгата за 
учителя и указанията 
на учителя към него, 
РЛ 4 от книгата за 
учителя 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

12. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Разграничава футбол и пособията, необходими за него. 
• Класифицира спортове според атрибутите за 
осъществяването им. 

РЛ 5 от книгата за 
учителя и указанията на 
учителя към него, РЛ 6 
от книгата за учителя 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

Х/5. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

13. Заедно на 
поход 

• Разпознава екипировка, която е нужна за планината. 
• Демонстрира умения за ориентиране по пътна 
маркировка. 
• Развиване на ЕПДД. 
• Изпълнява закалителни процедури. 
• Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика. 

ходене по променящ се 
терен, ОРУ 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

14. Играя в 
детската 
градина – 
волейбол 

• Разпознава пособията, необходими за волейбол. 
• Изпълнява ловене и подаване на топка с две ръце 
отдолу. 
• Демонстрира умения за търкаляне на топка в права 
посока. 
• Демонстрира бързина и ловкост. 
• Участва с желание с спортно-подготвителни игри за 
усъвършенстване на техниката на естествените 
движения. 

ОРУ, ПИ „Топката 
на средния”, 
щафетна игра с 
търкаляне и 
подаване на топка 

Методическо 
ръководство 

 



ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

15. Заедно на 
поход 

• Има представи за екипировка и условия, необходими 
за туризъм. 
• Демонстрира уменията за ориентиране по маркировка. 
• Придвижва се чрез ходене и бягане с промяна на 
темпото. 
• Демонстрира развитие на бързина и издръжливост. 

ОРУ, ходене и бягане с 
промяна на темпото 

Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурс
и 

За детето За учителя 

Х/6. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

16. Да 
почисти
м! 

• Може да прекрачва предмети или препятствия. 
• Овладява бягане с препятствия с промяна на темпа и 
посоката, с високо повдигнати колена. 
• Изпълнява с желание упражнения за развиване на 
двигателните качества. 

ходене, бягане, 
предмети за 
прекрачване, 
щафетна игра с 
разделно събиране 
на боклук 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

17. За да 
сме 
здрави 

• Изпълнява изтегляне от лег и тилен лег по гимнастическа 
пейка. 
• Изпълнява лазене от свита стояща опора. 
• Може да се провира. 
• Проявява състезателен дух и се стреми към постижения. 

щафетни игри с 
включени изтегляне, 
лазене и провиране 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

18. За да 
сме 
здрави 

• Изпълнява хвърляне на голяма плътна топка (1 кг) с две 
ръце над глава. Може да подава топка отдолу и над глава. 
• Демонстрира умения за хвърляне. 
• Демонстрира издръжливост при бягане. 

строяване, ОРУ, 
игра „Влак”, състезание 
по хвърляне 

Методическо 
ръководство 

Х/7. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

19. Уличен 
баскетбол 

• Разпознава съоръженията и пособията, необходими за 
баскетбол. 
• Демонстрира умения за прескок и 
отскок до полуклек (скачане от ниско 
на високо и от високо на ниско (40 см). 
• Изпълнява дрибъл с удобна и неудобна ръка (баскетбол и 
хандбал). 

Строяване и 
престрояване, ходене, 
бягане, състезателни 
игри със скок от ниско и 
прескок с два крака, игра 
„Подай на мен” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

20. 

Баскетбол 

• Може да изпълнява придвижване с дрибъл. 
• Хвърля топка с две ръце отгоре в повдигната хоризонтална 
цел. 
• Демонстрира умения за използване на ЕПД за комплексно 
развиване на двигателните качества. 
• Различава отборен от индивидуален спорт. 
• Проявява стремеж към коопериране и взаимодействие. 

ходене, бягане с 
промяна на посоката и 
темпото, състезателни 
игри с бягане и водене 
на топка с дрибъл в 
права посока и зигзаг, 
ПИ „Прехвърли топката” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

21. 
Подвижни 
игри 

• Демонстрира умения за точно подаване, ловене на топка. 
• Участва с желание в спортно-подготвителни игри. 
• Изпълнява упражнения за бързина, ритмичност, 
съсредоточеност и обща координация. 

ПИ „Защитена 
крепост”, „Гонещи се 
топки” 

Методическо 
ръководство 

ХI/8. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

22. Ръченица • Изпълнява ръченична стъпка. 
• Може да се придвижва с маршова стъпка. 
• Може да бяга с високо повдигнати колена. 
• Умее да се придвижва с ходене и различни видове бягане 
с промяна на посоката и темпото. 
• Изпълнява ръченица с музикален съпровод. 

ОРУ, 
народна игра 
„Надиграване” 

Методическо 
ръководство 



 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

 ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

23. Ще 

уцеля! 

• Демонстрира умения за хвърляне с ръка на малка гумена 
топка в далечина и в цел. 
• Включва се в изпълнение на физически упражнения 
за развиване на двигателните качества. 

ОРУ, ходене, бягане, 
състезателни игри с 
хвърляне на топка в цел 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

24. Зумба • Изпълнява ОРУ с по-сложна координация и по-
разнообразни движения. 
• Участва в игри с общо въздействие. 

ОРУ по преценка на 
учителя, ритмични 
движения, съпроводени 
с музика 

Методическо 
ръководство 

ХI/9. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

25. 
Около 
селото 

• Изпълнява придвижване с подскочна стъпка в ритъм. 
• Придвижва се с ходене и бягане в права посока и около 
препятствия. 
• Може да бяга насрещно с разминаване в колони и в 
редици. 

ходене, придвижване 
с бягане и подскочна 
стъпка, народни игри 
„Около селото” и „Влак” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

26. 
Еднакви и 
различни 

• Участва с желание в игри на открито. 
• Проявява стремеж към постижения. 
• Проявява желание за закаляване на организма. 

ходене, бягане, ОРУ, 
игра „Еднакви иразлични” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

27. 
Подвижни 
игри с топка 

• Демонстрира умения за игра с топка. 
• Извършва двигателна дейност за развиване на 
двигателни качества. 

подвижни игри по 
преценка на учителя 

Методическо 
ръководство 

ХI/10. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

28. 

Футболист 

• Разпознава необходимите пособия и терен за футбол. 
• Спазва елементарни правила от футбола. 
• Изпълнява водене и подаване на топка с крак. 
• Изпълнява хвърляне на топка с две ръце над глава. 
• Проявява стремеж за себедоказване и постижения. 

придвижване чрез ходене 
и бягане със смяна на 
вида бягане и посоката, 
игра „Подай на мен”, 
състезание с хвърляне на 
гумена топка с две ръце 
над глава. 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

29. Намери 

ме! 

• Разпознава карта схема. 
• Разчита схема и се ориентира по нея. 
• Ориентира се в пространството. 
• Инициира замисъл и сюжет на спортна тематика. 

ОРУ, придвижване 
чрез ходене и бягане 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

30. 

Футболист 

• Демонстрира водене на топка с крак и хвърляне с две 
ръце над глава. 
• Демонстрира умения за удар с топка във врата. 
• Изпълнява упражнения за бързина и ловкост. 
• Разбира и спазва правила. 

ОРУ, ходене, бягане с 
максимална 
интензивност, 
игра „Кой е най-бърз?”, 
футболен 
мач 

Методическо 
ръководство 

 



ХI/11. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

31. 

Строители 

• Изпълнява равновесно ходене и обръщане по 
гимнастическа пейка. 
• Придвижва се с ходене и бягане. 
• Участва с желание в различни игри за усъвършенстване 
на техники на изпълнение на естествени движения. 
Проявява състезателен дух. 
• Стреми се към работа в екип. 

ОРУ, състезателни игри 
на тема „Строители” с 
равновесно ходене по 
гимнастическа пейка и 
елементи по избор на 
учителя 

Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

 ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

32. Подвижни 
игри 

• Демонстрира умения за изпълняване на подскоци с два 
крака. 
• Работи в екип и проявява умения за взаимодействие 
със съотборник. 
• Демонстрира умения за строяване в колона и редица. 

ПИ „Трите крака”, 
„Щафета с чували” и 
„Скок от място” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

33. Станционна 
комбинация 
от изучени 
движения 

• Умее да лови и подава гумена топка. 
• Изпълнява равновесно ходене. 
• Може да прекатерва уред от коленна опора. 

ходене, прекатерване 
през предмети, 
упражнения за ловене 
и подаване на 
подходяща гумена 
топка 

Методическо 
ръководство 

ХII/12. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

34. Движа се по 
правилата 

• Придвижва се с ходене и с бягане в коридор. 
• Развива уменията си за разпознаване и спазване на 
пътната маркировка. 
• Придвижва се чрез ходене с разминаване в колони и в 
редици. 

ОРУ, ходене, бягане 
със смяна на 
посоката и темпото, 
равновесно ходене с 
разминаване 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

35. Игри с 
изправително 
въздействие 

• Изпълнява строяване в редица, колона или кръг при 
сигнал. 
• Разбира и спазва правила. 
• Демонстрира ловкост и съобразителност. 
• Води топка чрез търкаляне. 
• Участва с желание в подвижни игри с насочено 
въздействие. 

ходене, бягане, 
строяване и 
престрояване, ПИ 
„Теглене в 
редици”, „Теглене 
на въже” и 
„Щафета от опора” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

36. Като някои 
животни 

• Ходи равновесно по пейка и изпълнява равновесен 
стоеж. 
• Изпълнява лазене и провиране. 
• Спазва правила. 

равновесно ходене по 
пейка, ПИ „Мечка в 
клопка” и „Котка и 
мишка” 

Методическо 
ръководство 

ХII/13. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

37. Игри на 
открито 

• Придвижва се чрез различни видове ходене. 
• Участва в закаляващи процедури. 
• Хвърля, ходи и изпълнява движения с 
противодействие при снежни условия. 

игри по преценка на 
учителя, теглене и 
бутане на шейни, 
хвърляне на снежни 
топки, игри при снежни 
условия 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

38. Довиждане 
есен 

• Разпознава екипировка и пособия за зимни спортове. 
• Може да бяга и да хвърля топка в цел. 
• Различава зимни от водни спортове – по 
екипировка и по условия, необходими за тях. 

състезателна игра с 
бягане и хвърляне на 
малка плътна топка в 
цел, ОРУ 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

39. Подвижни 
игри 

• Проявява желание и възможности за развиване на 
двигателните качества. 
• Извършва ЕПД. 

ПИ по избор на 
учителя 

Методическо 
ръководство 



ХII/14. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

40. Зимни 
празници 

• Изпълнява естествено-приложни движения. 
• Проявява състезателен дух. 
• Работи в екип, като проявява умения за 
взаимодействие. 

състезателни игри с 
елементи по избор на 
учителя. 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

41. Силни и 
здрави 

• Има представа за бягане през препятствия. 
• Хвърля гумена топка с две ръце над глава. 

ОРУ, ходене бягане, 
ПИ с бягане, 
хвърляне 

Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

 ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

42. Нашият 
отбор 

• Може да лови и подава топка. 
• Може да хвърля в цел и да тупка топка. 
• Участва в спортно-подготвителна игра. 

станционни 
комбинации с елементи 
с топка, игра по избор 
на децата 

Методическо 
ръководство 

ХII/ 15. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

43. 
Новогодишен 
карнавал 

• Разпознава валс. 
• Изпълнява валсова стъпка. 
• Брои и пляска с ръце. 
• Участва с желание в музикално-двигателни игри. 

ОРУ, групово 
изпълнение на 
ритмични 
движения, „Бал на 
приказните герои” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

44. Весели 
зимни игри 

• Изброява необходимата екипировка за зимни условия 
и за зимни спортове. 
• Демонстрира точна стрелба с малка плътна топка. 
• Участва в закаляващи процедури. 

изпълнява ЕПДД, 
стрелба със 
снежни топки 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

45. Хайде да 
танцуваме! 

• Изпълнява валсова стъпка. 
• Изпълнява ритмични движения. 
• Изпълнява комбинация от танцови стъпки. 
• Показва умения за координация между движения на 
горни и долни крайници. 

ОРУ, ходене с 
придвижване в ритъм и 
смяна на посоката 

Методическо 
ръководство 

I/ 16. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

46. Ние не 
спим! 

• Извършва двигателна дейност в условията на 
подвижни игри. 
• Разширява двигателната си култура. 
• Има развити двигателни качества. 

ПИ по избор на учителя Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

47. Ние не 
спим! 

• Усъвършенства овладени елементи от 
баскетбол, бадминтон чрез спортно- 
подготвителни игри. 
• Участва в народни подвижни игри. 

спортно-
подготвителни игри с 
овладени елементи от 
баскетбол и 
бадминтон, народни 
игри 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

48. Станционна 
комбинация от 
ЕПД 

• Изпълнява лазене по наклонена пейка. 
• Хвърля на малка плътна топка в цел с една ръка 
отгоре. 
• Прескача пейка от свита опора. 

ходене, бягане, ОРУ, 
подредена от учителя 
станционна 
комбинация 

Методическо 
ръководство 

I/ 17. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

49. Снежен 
човек 

• Може да ходи при затруднени условия. 
• Умее да води топка чрез търкаляне. 
• Участва в закаляващи процедури. 

занимания на открито 
по преценка на 
учителя 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

50. Да 
танцуваме! 

• Участва в изпълняване на ритмични движения с 
координация на горните и долните крайници. 
• Изпълнява физически упражнения за развиване на 

ходене, ОРУ, 
ритмични движения с 
музикален съпровод 

Методическо 
ръководство 

 



двигателни качества. 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

51. Народни 
игри 

• Усъвършенства ЕПД в условията на народни игри. 
• Разбира и спазва правила. 

народни игри по избор 
на учителя 

Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

I/18. ЕПДД, 
СПДД 
ФД 

52. Обичам 
снега 

• Ходи при затруднени условия. 
• Участва с желание в закаляващи процедури. 

занимания на открито 
по преценка на учителя, 
хвърляне на снежни 
топки в цел 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

53. Като 
пружинки 

• Разпознава право хоро. 
• Изпълнява елементи – стъпка, люш. 
• Играе право хоро с музикален съпровод. 

ОРУ, ходене в ритъм 
с броене, 
надиграване 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

54. На топло • Може да лази с едноименен крак и ръка от лег. 
• Изпълнява гимнастически упражнения от лег, седеж, 
тилен лег, коленна опора. 

строяване и 
престрояване, ходене, 
бягане, лазене, основни 
стоежи и позиции на 
тялото от гимнастиката 

Методическо 
ръководство 

I/19. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

55. Да бъдем 
внимателни 

• Участва с желание в различни подвижни игри. 
• Разбира и спазва правила. 
• Показва ниво на усъвършенстване на ЕДД. 

ПИ „Огън, въздух и 
вода”, „Едно, две три, 
морето спи” и „Бъди 
готов” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

56. Гората през 
зимата 

• Може да ходи при затруднени условия (при снежни 
условия). 
• Изпълнява закалителни процедури с цел 
увеличаване на съпротивителните възможности 
на организма. 

разходка и наблюдение на 
открито 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

57. Подвижни 
игри 

• Разширява игровата култура в условия на коопериране и 
взаимодействие. 
• Развива двигателните качества. 
• Предлага овладени елементи и сюжети за игра. 

ПИ по избор на учителя и 
децата 

Методическо 
ръководство 

II/20. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

58. Обичам да 
спортувам – 
упражнения с 
тояжки 

• Придобива представи за разположението на 
тялото и неговите части в пространството. 
• Изпълнява точно движенията на ръцете, главата, трупа и 
краката при различни ОРУ. 

ОРУ без и с уред 
(тояжка), строяване и 
престрояване, 
изправителни 
упражнения 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

59. Зимен 
спортен 
празник 

• Показва емоции и преживява двигателната дейност. 
• Проявява игрова активност и стремеж към постижения. 

щафетни и ПИ по избор 
на учителя 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

60. Обичам да 
спортувам 

• Има представа за опорен прескок на пейка. 
• Развива взривна сила на долни крайници. 

ОРУ, ходене, 
бягане, скачане, 
прескок, опорен 
прескок 

Методическо 
ръководство 



II/21. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

61. Да 
достигнеш 
звездите 

• Демонстрира умения за катерене с кръстосана 
координация по гимнастическа стена. 
• Катери се и достига определена височина. 
• Проявява стремеж за себедоказване и постижения. 

ОРУ, състезателни игри 
с катерене по 
гимнастическа стена 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

62. Вятърко – 
помага или 
пречи 

• Има представа за спортове, за които вятърът е от полза – 
ветроходство и др. 
• Изпълнява движения при съпротивление. 
• Владее набор от народни подвижни игри. 

ОРУ, ПИ с 
противодействие „Кой 
ще вземе пънчето” и 
„Ястреб и квачка” 

Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

 ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

63. Да 
достигнеш 
звездите 

• Има представа за вис. 
• Изпълнява катерене и тилен вис с повдигане на 
краката. 

станционни 
комбинации с 
гимнастически 
елементи 

Методическо 
ръководство 

II/22. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

64. Лъвски скок • Разпознава скок на дължина от място и със засилване. 
• Демонстрира бягане с препятствия, придвижване с 
подскоци. 
• Изпълнява упражнения за взривна сила и бързина. 

ходене бягане, 
скачане, ПИ 
„Врабчета и 
котка”, 
щафетни игри със 
скачане и бягане 
с прескачане 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

65. Пожар • Демонстрира развитие на бързината. 
• Работи в екип. 
• Изпълнява опорен прескок. 

състезателни игри с 
прескок, бягане 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

66. Скок в 
дълбочина от 
високо 

• Има представа за скок в дълбочина. 
• Изпълнява скок в дълбочина от пейка върху постелка. 

ОРУ, ходене бягане, 
скачане 

Методическо 
ръководство 

II/23 г. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

67. Спасители • Изпълнява комбинации от спортно-подготвителни 
упражнения – изтегляне от лег по гимнастическа 
пейка, катерене, прескок, равновесно ходене, бягане, 
ходене. 
• Проявява развити двигателни качества при извършване 
на ЕПД. 

игра „Пожарникари”, 
състезателни игри с 
комбинации от 
упражнения по преценка 
на учителя 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

68. Туристи • Разпознава означителни табели от планинската 
маркировка. 
• Развива ЕПДД чрез участие в игри на открито. 

ОРУ, ходене, 
прекрачване, 
провиране 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

69. 
Преодолявам 
летвата 

• Има представа за скок на височина. 
• Изпълнява скок над линия и летва на различна 
височина. 
• Умее да бяга през препятствия. 

ОРУ, ходене, скачане, 
бягане 

Методическо 
ръководство 

III/24. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

70. Тук трябва 
сила 

• Може да хвърля плътна топка с две ръце над глава. 
• Изпълнява правилно изтегляне от лег и тилен лег по 
гимнастическа пейка. 
• Демонстрира силата на горните крайници. 
• Изпълнява стрелба с малка гумена (плътна) топка в 
цел. 

станционна 
комбинация за 
развиване на сила 
на горни крайници 

Методическо 
ръководство 

 



ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

71. Да се 
разходим 

• Участва с желание в туристически форми и игри сред 
природата. 
• Изпълнява правилно подскоци с един и с два крака. 

разходка на открито, игри 
„Дама” и „Охлюв”, 
скачане на ластик 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

72. На стадиона • Разпознава и изпълнява елементи от футбол. 
• Изпълнява строяване и престояване. 
• Знае и спазва правила. 

футболен мач, ръководен 
от учителя 

Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

III/25. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

73. Танцувам с 
мама 

• Изпълнява движения с по-сложна координация. 
• Изразява емоционално отношение при извършване 
на двигателната дейност – комбинация от танцови 
стъпки. 

ритмични движения с 
музикален съпровод 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

74. Спасявай се! • Умее да се катери. 
• Демонстрира умения за подскочно бягане. 
• Ходи равновесно по тясна повърхност. 

изправителни 
упражнения, 
подскочно бягане, 
катерене, ОРУ 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

75. Отборни 
игри 

• Разпознава спортни игри по описание. 
• Може да лови, да подава, да дриблира и да хвърля в цел. 
• Участва с желание в игри за усъвършенстване на 
техника за изпълнение на естествени движения. 

подвижни и щафетни 
игри с ловене, подаване, 
дрибъл и хвърляне в цел 

Методическо 
ръководство 

III/26. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

76. За да сме 
здрави 

• Знае и назовава основни хигиенни правила. 
• Може да бяга в коридор. 

ОРУ, бягане, 
състезателно бягане на 
50 м в коридор 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

77. За да сме 
здрави – 
упражнения на 
пейка 

• Изпълнява общоразвиващи упражнения на пейка. 
• Спазва инструкциите и посоките на движещото се тяло и 
частите му. 
• Изпълнява с желание и точност упражнения, които 
имат общо въздействие върху организма. 

ОРУ за сила на горни 
крайници 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

78. За да сме 
здрави 

• Може да бяга, като променя темпото. 
• Може да бяга продължително. 
• Скача на въженце с два крака. 

ПИ „Лов по двойки” и 
„Замръзванка”, скачане на 
въже 

Методическо 
ръководство 

III/27. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

79. Лекоатлети • Умее да изпълнява скок на дължина. 
• Може да бяга с ниска интензивност за издръжливост. 

скок на дължина, игри с 
бягане по преценка на 
учителя 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

80. Пролетно 
хорце 

• Знае ръченична стъпка. Играе право хоро. 
• Изпълнява елеметинти от Самоковско хоро. 

строяване в редица, 
ходене с броене, 
придвижване с подскочна 
стъпка 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

81. Спортно-
подготвителни 
игри 

• Участва с желание в игри с елементи от определен вид 
спорт. 
• Изпълнява ЕПД и демонстрира комплексно развитие на 
двигателни качества. 

игри с елементи от 
баскетбол, волейбол 
и футбол 

Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

III/28. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

82. Садене на 
картофи 

• Има представа за различни дейности на човека, 
свързани с обработването на земята. 
• Участват с желание в игри с извършване на ЕПД. 

строяване, групиране, 
пренасяне, ходене, 
бягане, ПИ „Садене на 
картофи” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

83. Като някои 
животни 

• Изпълнява катерене по гимнастическа стена в 
естествена координация. 
• Ходи равновесно по пейка. 
• Може да лази и да се провира. 
• Изпълнява упражнения на гимнастическа стена. 

ОРУ, станционни 
упражнения с лазене, 
провиране, равновесно 
ходене и катерене, 
упражнения на 
гимнастическа стена 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

84. На колела • Разпознава и назовава безмоторни средства за 
придвижване. 
• Придвижва се с тротинетки и колела. 
• Познава функцията на регулировчика. 

движение по пътна 

маркировка 

Методическо 
ръководство 

IV/29. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

85. 
Туристическа 
разходка 

• Разбира значението на основните правила за 
безопасност в природата и ги спазва. 

провиране под клони, 
прескачане и 
заобикаляне на дървета, 
камъни 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

86. Спаси 
ранения 

• Придвижва се с бягане, прекрачване и провиране. 
• Ориентира се по знаци. 
• Придвижва се по двойки с пострадал. 

ходене, бягане, 
прекрачване на 
препятствие 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

87. Подвижни 
игри 

• Изпълнява ЕПДД и овладени елементи от спортно-
подготвителни игри през годината. 
• Знае и спазва правила при изпълнение на упражнения 
или при участие в игри. 
• Проявява желание за участие в двигателна дейност. 

ПИ и народни игри 
по избор на учителя 
и децата 

Методическо 
ръководство 

IV/30. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

88. В училище • Има представа за водене на футболна топка с крак. 
• Умее да хвърля гумена топка с две ръце отдолу и 
отгоре, лови топка. 

ОРУ, ходене, бягане, 
придвижване около и над 
препятствия, ПИ „Хвани 
топката” 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

89. Гимнастици • Изпълнява ансамблови композиции от общоразвиващи 
упражнения с уред. 
• Може да се строява и престроява след указание или 
команда. 

ОРУ, ОРУ с уред, 
строяване и 
престрояване, ходене 
и бягане 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

90. Кръгла като 
земното кълбо – 
кегелбан 

• Търкаля малка топка в коридор. 
• Проявява точност, координация, концентрация при 
изпълнение на двигателна задача. 
• Подрежда и се опитва да събаря кегли. 

ОРУ, ходене, бягане, 
строяване и 
престрояване, търкаляне 
на топка в коридор с 

Методическо 
ръководство 

 



придвижване и от място 

IV/ 31. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

91. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Придвижва се по тясна повърхност (пейка) чрез 
равновесно ходене. 
• Придвижва се с подскоци на един крак напред. 

равновесно ходене по 
предварително 
подготвена и 
обезопасена пейка, игра 
„Щъркели в блатото” 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

 ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

92. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Катери се по висока гимнастическа стена и изпълнява 
вис. 
• Бяга за бързина – бягане на 50 м за време. 

катерене по 
гимнастическа стена с 
предварително 
маркирано място, до 
което детето трябва да 
стигне, бягане по писта 
или равна площадка с 
подходяща настилка 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

93. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Демонстрира взривна сила на долни крайници – 
скок на дължина от място с два крака. 
• Може да хвърля плътна топка с тегло 1 кг с две ръце 
над глава. 

скачане на дължина с 
два крака, хвърляне на 
плътна топка – на писта 
или на площадка с 
подходяща настилка 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/32. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

94. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Разпознава бягане, равновесен стоеж, вис, скачане, 
катерене и лазене. 
• Разпознава правилни постановки при изпълнение 
на различни общоразвиващи упражнения. 

РЛ 7 от книгата за 
учителя и указанията 
за изпълнението на 
задачата, РЛ 8 и 
указанията към него 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

95. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Разпознава основни начини за строяване на група. 
• Разпознава различни видове спорт и 
принадлежностите за тях – ски, волейбол, воден спорт, 
колоездене, футбол, туризъм. 

РЛ 9 от книгата за 
учителя и указанията 
за изпълнението на 
задачата, РЛ 10 и 
указанията към него 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

96. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Разпознава спортове и пособията, необходими за тях. 
• Ориентира се и разпознава спортна екипировка и 
пособия. 
• Проявява активност в подвижни и състезателни игри. 

РЛ 11 от книгата за 
учителя и указанията за 
изпълнението на 
задачата, РЛ 12 и 
указанията към него, 
подбрани от учителя 
подвижни и 
състезателни игри, 
чрез които се проверява 
физическата 
дееспособност, и др. 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/33. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

97. В училище – 
тенис на маса 

• Търкаля топчето с ракета срещу партньор. 
• Тупка топчето върху маса и лови. 
• Опитва се да удари отскочило от масата топче. 
• Посочва спорт, като се ориентира по използвания уред 
(тенис на маса). 

ОРУ, търкаляне на 
топче за тенис, тупкане 
и ловене на топче в 
игрови комбинации 

Методическо 
ръководство 



ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

98. Обичам да 
спортувам 

• Извършва с желание ЕПД. 
• Изпълнява с желание физически упражнения за 
развиване на двигателните качества. 

станционни 
комбинации с 
гимнастически 
елементи 
щафетни игри 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

99. Станционни 
упражнения 

• Изпълнява комбинации от ОРУ с уред и на уред. 
• Строява се, престроява се и брои. 
• Подобрява нивото на физическата си дееспособност 
чрез различни физически 

упражнения и участие в спортни игри. 

строяване, 
престрояване, ОРУ на 
пейка, гимнастическа 
стена и с топка 

Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани 

резултати 

Ресурси 

За детето За учителя 

V/34. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

100. 
Довиждане, 
пролет! 

• Проявява предпочитания към спортно-подготвителни 
игри. 
• Разбира, спазва и назовава правила. 
• Проявява отборен дух. 

спортно-
подготвителни игри по 
избор 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

101. Какво 
е нужно на 
ученика 

• Осъзнава положителното въздействие на спорта и 
движението върху организма. 
• Инициира извършване на игрова дейност, като 
определя сюжет и правила на различни игри. 

ПИ по избор на децата Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

102. Подвижни 
игри 

• Изпълнява ЕПД в условията на подвижни игри. 
• Проявява желание за развиване на двигателните 
качества. 

ПИ по избор на учителя Методическо 
ръководство 

V/35. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

103. 
Олимпиада 

• Участва с желание в организирани състезателни игри. 
• Проявява състезателен дух. 
• Осъзнава значението на „честна игра“. 

състезателни щафетни 
игри с бягане, скачане и 
провиране 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД 
ФД 

104. 
Олимпиада 

• Участва в организирани спортно-подготвителни 
състезателни игри. 
• Проявява състезателен дух. 
• Осъзнава значението на „честна игра“. 

Състезателни щафетни 
игри с бягане, водене, 
търкаляне и пренасяне на 
топка, придвижване на 
зигзаг 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД 
СПДД 
ФД 

105. Подвижни 
игри 

• Изпълнява ЕПД и демонстрира комплексно развитие 
на физическата дееспособност. 

подвижни игри по избор 
на учителя 

Методическо 
ръководство 

V/36. ЕПДД, 
СПДД, 
ФД 

106. Спортен 
празник 

• Изпълнява правилно овладени елементи от спортно-
подготвителни игри. 
• Проявява състезателен дух и желание за себедоказване. 
• Разбира и спазва правила. 

ОРУ, спортно-
подготвителни игри 
„Футбол“, „Волейбол“ 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД 
ФД 

107. Здравей, 
лято! 

• Участва в игри с овладени ЕПД. 
• Проявява емоционална удовлетвореност. 

игри по избор на децата – 
„Дама“, „Охлюв“, 
„Ластик“, скачане на въже 

Методическо 
ръководство 

ЕПДД, 
СПДД 
ФД 

108. Подвижни 
игри 

• Показва добро ниво на физическа дееспособност. 
• Инициира замисъл и сюжет в игровата дейност. 
• Проявява желание и се самооценява в поведенчески 
план. 

подвижни игри по избор 
на учителя 

Методическо 
ръководство 

 

 



 

Разпределение на образователното съдържание по направление 

„Изобразително изкуство“ в четвърта група 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

IX/1. ИМТ 1. Да играем 
заедно – 
рисуване 

• Демонстрира изобразителните възможности по рисуване с 
графични материали. 
• Умее да създава познати обекти от действителността 
по еталонни геометрични форми в определена 
последователност с графичен материал – флумастери и 
маслен пастел. 

Познавателната 
книжка „Моята 
приказна пътечка към 
изобразителното 
изкуство”, с. 3, 
графичен материал 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 2. Интересна 
случка от 
лятната 
ваканция – 
рисуване 

• Изразява в рисунка лични впечатления и преживявания с 
графични изразни средства, като подбира подходящо 
композиционно и цветово решение. 
• Изпълнява изобразителни задачи по впечатления от 
действителността или от произведения на изобразителното 
изкуство. 

графични материали, 
различни по формат и 
размер основи, 
снимки на летни 
случки 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

IX/2. ИТ 3. Апликирай 
есенни плодове 

• Изрязва, подрежда и апликира различни по вид, 
големина и форма образи на есенни плодове. 
• Подбира и съчетава цветовете като изразно средство. 
• Използва многослойна апликация при изпълнение на 
изобразителна задача. 
• Проявява усет за постигане на равновесие в 
композиционното решение. 

познавателната 
книжка, с. 4 – 5, 
оперативен материал, 
готови апликации, 
текстове за есенни 
плодове 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 4. Образи на 
слънцето – 
рисуване 

• Създава варианти на познат образ чрез комбиниране на 
кръгла форма и различни по вид, големина и цвят лъчи за 
предаване на определено състояние на всеки от образите 
– весел, тъжен, сърдит и др. 
• Проявява усет за ритъм и симетрия, за умело съчетаване на 
цветовете. 
• Използва подходящи графични материали итехники на 
изпълнение на конкретна изобразителна задача. 

познавателната 
книжка, с. 6, графични 
материали 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

X/5. ИМТ 5. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Притежава визуална представа за различни видове 
плодове и зеленчуци, характерни за есента. 
• Може да предаде характерната форма на определен вид 
плод или зеленчук, като подбира подходящи похвати по 
моделиране. 

едноцветен пластичен 
материал 

Книга на учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



ИМТ 6. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Притежава представа за подреждане на украсителните 
елементи във формата на фриз, като използва двуслойна и 
трислойна техника на апликиране. 
• Проявява декоративен усет и чувство за ритъм и симетрия 
при изграждане на ивичната (фризова) и симетрична 
композиция. 

цветни основи, 
оперативен материал 

Книга на учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/4. ХВ 7. Знам и 
мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Възприема и разпознава творби на изящните и 
декоративно-приложните изкуства. 
• Може да разграничава по съдържание, материал и 
предназначение творби на изящните и декоративно-
приложните изкуства. 

познавателната книжка, 
с. 7, 

Книга на учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За детето За учителя 

 ИТ 8. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Проявява репродуктивно въображение и 
творческо отношение при пресъздаване на 
природни обекти. 
• Може да работи с темперни бои и с различни 
пособия – четка, дунапрен, тампон, филтър, туба, 
клечки за уши и др. 

познавателната книжка, с. 8 – 
9, темперни бои, обла четка и 
пособия за печатане 
(дунапрен, тампон, филтър, 
туба , клечки за уши и др.) 

Книга на учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/5. ИТ 9. Весели игри в 
детската 
градина – 
рисуване 

• Изразява в рисунка личните си впечатления от 
участие във весели игри в детската градина, като 
използва подходящ графичен материал. 
• Може да предава възрастовите различия между деца 
и учител. 

графични материали, 
различни по формат и 
размер основи, подходящ 
текст за игрите на децата 
през есента, картини на 
есенна тема, рисунки на 
деца по темата 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 10. Есенна гора – 
апликиране 

• Притежава диференцирани образни представи за 
различните по вид, конструкция и цвят есенни 
дървета. 
• Изгражда образи чрез изкъсване на формите и 
апликиране в двуслойна техника. 

двуцветни основи, 
оперативен материал, 
текстове за есенния 
пейзаж, картини и 
рисунки на деца по темата 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

X/6. ИМТ 11. Кой замър- 
сява природата? 
– рисуване 

• Визуализира представите си за замърсяване на 
околната среда с графични и живописни 
материали, като подбира подходящо цветово и 
композиционно решение. 

познавателната книжка, с. 
10, графичен материал, 
текстове и снимки на 
замърсени природни обекти 
и обществени места 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИМТ 12. Забавно 
пътешествие – 
рисуване 

• Притежава визуални представи за различни видове 
превозни средства и за техните възмож- ности за 
опознаване на света. 
• Възпроизвежда фигури, като изпълнява 
изобразителна задачи и умело подбира подходящ 
графичен материал. 

познавателната книжка, с. 
11, графични материали, 
различни по формат и 
размер основи, снимки или 
рисунки от пътешест- вия на 
децата 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

X/7. ИМТ 13. Да берем 
плодове – 
рисуване 

• Притежава графични умения да оцветява образи и 
обстановка. 
• Пресъздава обекти и явления от действителността 
чрез рисуване, като подбира и съчетава цветовете. 
• Изгражда човешки фигури в различни пози и 
движения. 

познавателната книжка, с. 
12, графични материали – 
цветни флумастери и мазен 
пастел, илюстрации и 
рисунки по темата 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИМТ 14. Скрити 
картини 

• Има изградена представа за характера на 
изобразителната задача – да декодира форми с 
определен цвят, като използва графичен материал 
и плътното им защриховане. 

познавателната книжка, 
с. 13, графичен материал, 
различни създадени 
скрити картини 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 



• Проявява наблюдателност и устойчивост на 
вниманието. 

илюстративен 
материал по темата 

XI/8. ИМТ 15. Шарено 
гърне – 
декоративно 
рисуване 

• Проявява декоративен усет при изграждане на 
декоративен фриз с графичен материал, като спазва 
определена последователност. 
• Умее ритмично да редува украсителни елементи, 
което развива показна фината моторика. 
• Правилно използва прави и криви линии при 
създаването на декоративни елементи на фигура. 

познавателната книжка, с. 14 
– 15, графични материали, 
различни керамични съдове, 
рисунки на деца, творби на 
приложно-декоративното 
изкуство 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За детето За учителя 

 ИТ 16. На 
разходка в 
зоопарка – 
рисуване 

• Пресъздава особености на познати обекти от 
геометрични форми и конструкции чрез дорисуване на 
части и специфични белези с графични материали. 
• Използва цветови съчетания, характерни за всеки образ. 
• Подбира тема и я изобразява при рисуване. 

познавателната книжка, с. 16 
– 17, графични материали, 
снимки и илюстрации на 
зоопарк, художест- вен текст 
за животните в зоопарка 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

XI/9. ИТ 17. Моят 
квартал (село) 
– рисуване 

• Пресъздава обекти от действителността чрез рисуване и 
оцветяване. 
• Предава пространствено-конструктивните връзки 
между обектите на архитектурната среда в родното 
място с подходящи графични материали. 
• Проявява репродуктивно въображение при 
пресъздаване на познати обекти от действителността. 

графични материали, 
различни по формат и 
размер основи, подходящи 
научнопопулярни текстове 
за родното място, снимки 
или картини на художници, 
рисунки на децата по темата 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИМТ 18. Моделиране 
на фигура на 
животно 

• Притежава визуална представа за характерните 
особености на познати животни, като открива прилики и 
разлики между тях. 
• Може да изгражда компактно и разчленено фигурата на 
животно в устойчива поза. 
• Използва подходящи материали и техники за 
моделиране. 

познавателната книжка, с. 
18, едноцветен пластичен 
материал, образци, снимки 
на паметници с животни, 
подходящи текстове за диви 
и домашни животни 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

XI/10. ИТ 19. Какъв 
искам да стана, 
като порасна – 
рисуване 

• Притежава най-обща представа за различни видове 
професии и техните характерни особености. 
• Може да представи в сюжетна рисунка своята мечта, 
като предаде характерното за избраната професия – 
облекло, уреди, обстановка. 
• Планира действията си, като спазва последователността 
в различните етапи при създаване на своя творба. 

графични материали, 
различни по формат и 
размер основи, текстов и 
илюстративен материал за 
различни професии 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 20. Среща с 
извънземно 
същество – 
рисуване 

• Създава по въображение фантазни образи в реална 
обстановка и ситуации. 
• Може да подбира и съчетава цветовете като изразно 
средство. 
• Проявява емоционално отношение към своите и 
чуждите резултати от изобразителната дейност. 

графични материали, 
различни по формат и 
размер основи, картини и 
рисунки по темата, 
текстове за фантазни 
същества 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

XI/11. ИМТ 21. Домът, в 
който живея – 
рисуване 

• Може да изразява лични наблюдения с графичен 
материал, като разкрива пространствено-
конструктивни връзки между обектите. 
• Установява особеностите на архитектурните обекти по 
конструкция, големина и форма. 
• Избира тема и я изобразява чрез рисуване с подходящи 
изобразителни материали и техники. 

графични материали, 
различни по формат и 
размер основи, подходящ 
текст за дома, изображения, 
подходящи по темата 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

 



ИТ 22. Един 
неделен ден с 
моето семейство 
– рисуване 

• Може да изразява в една или в серия от рисунки 
лични впечатления и преживявания, като използва 
подходящи графични изразни средства. Подбира 
подходящо композиционно и цветово решение. 
• Може да предава възрастовите различия на фигурите. 

графични материали, 
различни по формат и 
размер основи, текстов и 
илюстративен материал, 
подходящ за реализирането 
на обсъждане по темата 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За детето За учителя 

XII/ 12. ИТ 23. Познаваме ли 
знаците на улицата? 
Превозните средства 

• Притежава най-обща представа за различните 
видове знаци за визуална информация и 
комуникация и тяхното предназначение. 
• Може да ги разпознава по форма и цвят, по 
стилизираните изображения и да се съобразява с 
тях в заобикалящата го среда. 
• Рисува различни превозни средства и ги включва в 
подходяща среда, като пресъздава обекти от 
действителността. 

познавателна книжка, с. 
19 – 20, графичен 
материал, снимки 
на пътни знаци и превозни 
средства, играчки, 
текстове за правилата за 
уличното движение 
и ролята на знаците 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИМТ 24. Апликиране на 
образ на животно 

• Притежава визуална представа за особеностите на 
познати обекти от природната среда. 
• Самостоятелно избира и комбинира подходящи 
техники на апликиране и изразни средства. 
• Използва многослойна апликация при създаване на 
свои творби. 

цветни основи, 
оперативен материал, 
подходящи текстове за 
различни животни, 
снимки или рисунки на 
животни 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

XII/ 13. ИТ 25. Излет в планината 
– рисуване 

• Изобразява обекти и явления от 
действителността чрез различни техники на 
работа с живописни материали. 
• Използва цветовете като изразно средство при 
характеризиране на пейзажната обстановка и 
предаване на настроението на късна есен. 
• Създава с желание свои произведения по 
впечатление. 

живописни материали, 
различни по формат и 
размер основи, подходящи 
текстове за планината и 
нейната красота, картини 
и илюстрации за 
планините 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 26. Един слънчев и 
дъждовен ден – 
рисуване 

• Притежава диференцирани образни представи за 
различните по вид природни и архитектурни 
обекти. 
• Може да пресъздаде с помощта на 
цветовите съчетания характерното 
настроение на пейзажа. 
• Избира тема и я изобразява с подходящи 
материали и техники чрез рисуване 

живописни  материали, 
различни по формат и 
размер основи, текстове за 
времето икартини, 
онагледяващи различно 
време – слънчево, мрачно, 
дъждовно, снежно 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

XII/ 14. ИМТ 27. Украса на 
играчки за елха 

• Може да оцвети и украси различни по форма 
играчки, като спазва определена последователност 
и работи с графичен материал. 
• Проявява усет за ритъм и симетрия при оформяне 
на украсата във формата на фриз. 
• Показва развита моторика, като комбинира част от 
предложените украсителни елементи. 
•Използва умело прави и криви линии и различни 
графични елементи – кръгове, триъгълници, точки. 

познавателната книжка, с. 
21, графичен материал, 
образци, готови изделия, 
рисунки на деца 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 



ИМТ 28. Изработване на 
сурвачка, гирлянди за 
занималнята – 
художествена 
конструкция 

• Взема участие в разработване на различни 
атрибути за организиране на празничната среда, 
като използва съответни материали и пособия по: 
предварително зададен образец; своя идея или по 
обща идея на група деца. 
• Планира последователността на действията си 
и използването на различни материали и 
техники при създаването на собствено изделие 
или модел. 

оперативен материал, 
подходящи текстове и 
материали за 
празниците и обичаите 
за тях, образци, снимки 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

XII/ 15. ИТ 29. Коледари, 
сурвакари, кукери и 
др. 

• Умее да пресъздава обичаи и традиции въз 
основа на лични впечатления и преживявания с 
графични изразни средства, като използва 
подходящи материали и техники. 
• Може да създава многофигурна композиция, като 
използва цветовете, за да характеризира образи и 
обстановка, да предаде празнично настроение. 

графичен материал Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За детето За учителя 

 ИМТ 30. Какво се случва 
в коледната нощ 

• Може да пресъздаде в рисунка (на играчка или 
друг предмет) как Дядо Коледа е изпълнил 
желанията и предпочитанията му за новогодишен 
подарък. 
• Изпълнява изобразителна задача по впечатление, 
като използва цветовете, за да предаде оценъчното 
си отношение към получения подарък. 

познавателната книжка, с. 
22, графичен материал 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

I/16. ХВ 31. Натюрморт – 
рисуване 

• Притежава най-обща представа за един от 
жанровете в изобразителното изкуство – 
натюрморт. 
• Създава натюрморт със средствата на 
рисуването по впечатления от разгледани творби 
на теми „Натюрморт с плодове“, „Зимен 
натюрморт“. 
• Следва указани етапи на работа (начална рисунка 
с молив, последвана с пастел, завършване с 
акварел). 

познавателната книжка, с. 
23, оперативен материал, 
двуцветни основи, 
различни по формат 
(вертикален и 
хоризонтален) и по цветови 
комбинации, репродукции 
на картини различни с 
натюрморти, снимки и 
други илюстративни 
материали по темата 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 32. Животни през 
зимата – рисуване 

• Създава образ на познато горско животно, като 
предава неговите характерни особености и го 
включва в съответна природна обстановка. 
• Стреми се да изгради сюжетна композиция с 
живописни или графични изразни средства. 

живописни и графични 
материали, двуцветни 
основи, подходящи 
текстове за различни 
горски животни, снимки и 
илюстрации с горски 
животни 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

I/17. ИТ 33. Празнуване на 
рожден (имен) ден – 
рисуване 

• Може за изобразява възрастовите различия между 
фигурите и за предаване на елементарни 
движения. 
• Използва подходящи изразни средства – 
композиция и цветови съчетания, за предаване 
преживяване и празнично настроение в 
графичната рисунка. 

основи, различни по 
формат и размер графични 
материали, подходящи 
текстове и илюстративен 
материал за празнуване на 
рожден ден 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИМТ 34. За кои животни 
се грижим през 
зимата? 

• Може да създава елементарна сюжетна рисунка 
с образ на познато диво животно в зимна 
обстановка с графичен материал. 
• Подбира и използва подходящи графични 
материали и техники при създаване на творба по 
собствен замисъл. 

познавателната 
книжка, с. 24, 
графични материали – 
флумастери и мазен 
пастел, смесена 
техника, подходящ 
текст и илюстрации 
по темата 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

 



I/18. ИТ 35. Илюстрация на 
позната приказка – 
моделиране 

• Пресъздава образ на герой на позната приказка 
(разказ), като подбира подходящи пластични 
изразни средства. 
• Изразява емоционалното и оценъчното си 
отношение към героите от приказката. 

едноцветен пластичен 
материал, книжки с 
приказки 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 36. Хижа в 
планината през 
зимата – апликиране 

• Притежава диференцирани образни представи за 
различните по вид, конструкция и цвят елхи. 
• Изгражда образи чрез изрязване и изкъсване 
на формите и апликиране в многослойна 
техника. 
• Планира последователността на действията си. 

двуцветни основи, 
оперативен материал, 
текстове за зимата, 
подходящ илюстративен 
материал за зимна 
обстановка, образци на 
апликации 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

I/19. ИТ 37. Проект за 
опаковъчна хартия 
– декоративно 
рисуване 

• Притежава известни знания и умения за особеностите на 
отворената декоративна композиция. 
• Проявява декоративен усет, комбинативно и вариативно 
мислене, усет ритмично да разполага познати декоративни 
елементи и мотиви в определено пространство. 
• Изпълнява задачата с материали по избор. 

познавателната 
книжка, с. 25, 
живописни и графични 
материали, готова 
опаковъчна хартия 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 38. Зимна 
приказка – 
рисуване 

• Може да пресъздава характерните особености на образи 
и обстановка от действителността, като подбира 
подходящи изразни средства – композиция, цветови 
съчетания, начин на изграждане на формата и 
пространството. 
• Изпълнява задачата с живописни материали и пособия, като 
спазва определена последователност. 

познавателната 
книжка, с. 26 – 27, 
двуцветна основа, 
живописни 
материали и 
пособия, 
репродукции на 
картини на 
художници, 
рисунки на деца 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

II/20. ИМТ 39. Да засадим 
дръвчета 

• Може да завършва сюжетна рисунка чрез плътно 
защриховане на форми и образи с графичен материал. 
• Проявява усет за съчетаване на цветовете. 

познавателната 
книжка, с. 28, 
разноцветни графични 
материали, помощни 
текстове за начина на 
извършването на 
дейността 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 40. Дете храни 
гълъб, врабчета – 
моделиране 

• Притежава визуална представа за особеностите на познати 
зимуващи птици. 
• Може да изгражда разчленена композиция с две и повече 
фигури, като използва подходящи похвати по моделиране. 

едноцветен пластичен 
материал, снимки или 
рисунки на гълъби, 
образци 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

II/21. ИТ 41. Моделиране на 
човешка фигура – 
„дете прави 
гимнастика“ 

• Може да създава разчленена композиция, като предава 
елементарно движение на човешката фигура. 
• Устойчиво моделира човешка фигура, като най-общо 
предава пропорциите и конструктивните особености. 

познавателната книжка, 
с. 29, разноцветен или 
едноцветен пластичен 
материал, снимки на 
деца, които правят 
гимнастика, подходящи 
текстове за ползата от 
гимнастиката 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 



ИТ 42. Превозни 
средства – 
апликиране 

• Притежава диференцирани представи за различни 
превозни средства – конструкция, големина, форма и 
локален цвят. 
• Може да пресъздава със средствата на апликацията 
особеностите на конкретни обекти и да ги разполага в 
характерната за тях среда. 

познавателната 
книжка, с. 30 – 31, 
двуцветни основи, 
оперативен материал, 
графични материали, 
художествени текстове 
и илюстративен 
материал заразлични 
превозни средства 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

II/22. ХВ 43. Васил Левски в 
изобразителното 
изкуство 

• Възприема с интерес творби на различните видове 
изобразително изкуство, отразяващи живота и 
революционната дейност на Апостола. 
• Коментира и оценява неговите постъпки, хладнокръвие и 
смелост. Описва пресъздаването на образа с помощта 
различни средства. 

познавателната книжка, 
с. 32, текстове за 
Левски, различни 
произведения на 
изобразителното 
изкуство, в които е 
показан Апостола 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИМТ 44. Моделиране на 
керамичен съд 

• Притежава най-обща представа за произведенията на 
грънчарството като вид художествен занаят. 
• Познава и прилага ново умение да изгражда познат съд чрез 
навиване на разточени шнурове. 
• Планира последователността на действията си при 
създаване на своя творба. 

едноцветен пластичен 
материал, керамични 
съдове, образци, 
създадени от деца 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За детето За учителя 

II/23. ИМТ 45. Рисуване по 
впечатления от 
музикален мотив 

• Има изградена най-обща представа за особеностите на 
тази форма на работа по рисуване. 
• Може да изрази настроение на една музикална творба 
с помощта на цветовите съчетания и техники на 
изпълнение. 

темперни или акварелни 
бои, маслен пастел, 
обла четка, подходящо 
музикално 
произведение 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИМТ 46. Какво 
замърсява 
природата – 
рисуване 

• Може да визуализира представите си за замърсяване 
на околната среда с графични и живописни материали, 
като подбира подходящо цветово и композиционно 
решение. 
• Изпълнява изобразителни задачи по впечатление, 
като пресъздава обекти и явления от 
действителността чрез оцветяване. 

познавателната 
книжка, с. 33, 
живописни и 
графични материали, 
снимки и текстове за 
замърсяване на 
природната среда – 
градове, села, гора, 
море 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

III/24. ИМТ 47. Празнична 
картичка за 
баба Марта – 
апликиране 

• Може да прояви комбинативно мислене и 
продуктивно въображение при изпълнение на 
декоративната задача, като подреди симетрично или 
свободно декоративни образи и мотиви (изработени 
или изрязани от детето) върху цветна основа. 
• Изпълнява задачи, като спазва последователността на 
действията и дадените указания. 

оперативен материал, 
подходящ художествен 
текст за Баба Марта, 
картички, мартеници 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 48. Пролетта 
дойде 

• Използва достъпни техники на апликиране, като 
комбинира различни по форма, големина и цвят 
елементи. 
• Проявява усет за постигане на композиционно и цветово 
равновесие в апликацията. 
• Използва многослойна апликация при изпълнението на 
изобразителни задачи. 

познавателната книжка, с. 
34 – 35, оперативни 
материали, текстове за 
пеперудите – 
художествени и 
научнопопулярни, снимки 
и рисунки на различни 
пеперуди 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

III/25. ИТ 49. Дете поднася 
цветя на мама – 
рисуване 

• Може да отразява в рисунката възрастовите различия 
чрез размера на фигурите и предаване на движението 
чрез профилни изображения. 
• Осъществява сюжетно-смисловата връзка между 
родител и дете на първи план и обстановка – на втори 
план. 
• Изпълнява изобразителна задача по преживяване. 

графични материали, 
текстове за празника на 
мама, 
снимки и илюстрации по 
темата, рисунки на деца 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

 



ИМТ 50. Разноцветни 
пеперуди 

• Използва цветовете и различните графично-
декоративни елементи за диференциране на 
нарисувани обекти. 
• Изпълнява декоративната задача с графичен материал и 
цветове по избор. 
• Използва подходящи материали и техники за 
моделиране и за рисуване. 

познавателна книжка, с. 
36, разноцветни 
флумастери, 
научнопопулярен текст за 
пеперудите, снимки и 
илюстрации на различни 
пеперуди 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

III/26. ИМТ 51. Моделиране 
на релеф – 
пеперуди 

• Изгражда релеф в определена последователност с 
познати образи на цветя, слънце, пеперуди и др. 
• Използва подходящи похват на работа – гравиране, 
разточване на шнурове, налепване и декориране. 

познавателна книжка, с. 
37, едноцветен пластичен 
материал, образци на 
релефи 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 52. Домашни 
животни – „Една 
история с моето 
коте” – рисуване 

• Притежава образни представи и умения да разкрива 
характерни визуални особености на познати домашни 
и диви животни. 
• Изпълнява изобразителна задача по преживяване. 
• Пресъздава характерни особености на домашен 
любимец. 

графични материали, 
текстов и илюстративен 
материал по темата 

Методическо 
ръководство, Книга 
за учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За детето За учителя 

III/27. ИТ 53. Любимо 
превозно средство 
– рисуване 

• Притежава диференцирани представи за познати 
превозни средства – конструкция, големи- на, форма и 
локален цвят. 
• Пресъздава със средствата на рисуването особеностите 
на конкретен обект и го разполага в определена 
обстановка и сюжет. 

графични материали, 
снимки на различни 
превозни средства и 
научнопопулярни 
текстове за тях 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИМГ 54. Украси 
великденските 
яйца – 
декоративно 
рисуване 

• Притежава знания и умение за фризово подреждане на 
украсителните елементи. 
• Проявява усет за ритъм и симетрия, за хармонично 
съчетаване на цветовете при декориране на 
предварително зададените форми. 
• Използва подходящи графични материали. 

познавателната книжка, с. 
38, флумастери и маслен 
пастел, текстове за 
Великден и за традициите 
за посрещане на празника, 
боядисани яйца 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

III/28 ИТ 55. Животът на 
село и в града 

• Притежава обобщени представи за природна и 
архитектурна среда на родното място. 
• Може да изразява лични впечатления чрез графични 
или живописни средства, като проявява усет за 
хармонично съчетаване на цветовете и постигане на 
равновесие в композицията. 

живописни и графични 
материали, подходящи 
основи, разказ за живота на 
село или в родния град и 
илюстративен материал по 
темата 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 56. Пролетен 
празник – 
рисуване 

• Умее да създава сюжетна рисунка по памет и 
впечатление въз основа на лично участие в пролетен 
празник. 
• Може да определя начина на подреждане на 
изобразителните елементи в 2 – 3 плана или 
разпръснато, като умело съчетава цветовете и 
използва подходящи техники на полагане на 
цветовете – разреждане, наслояване, печатане и др. 

разредени темперни бои, 
обли и плоски четки, 
текстове за пролетните 
празници и традициите, 
свързани с тях, снимки и 
илюстративен материал 
по темата 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ІV/29. ИМТ 57. Здравей, 
училище! – 
рисуване 

• Притежава визуална представа за училището, в което 
ще учи – големина на сградата (етажи), форма и цвят, 
каква е обстановката (двор, спортна площадка, градинка 
и др.). 
• Изпълнява рисунката с графични или живописни 
материали, като ги подбира внимателно според 
замисъла. 

основи, различни по 
формат, големина и цвят, 
графични и живописни 
материали, снимки на 
училище и училищна 
обстановка 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 58. Фантастични 
образи 

• Притежава умения за изграждане на фантазен образ 
чрез комбиниране на части от различни познати обекти. 
• Може да подбира и съчетава цветовете като изразно 
средство и подходящи техники на рисуване. 
• Проявява комбинативно мислене и продуктивно 
въображение. 

познавателната книжка, с. 
39, цветни флумастери и 
маслени пастели 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 



IV/30. ИТ 59. Вълшебната 
пръчка – рисуване 

• Проявява продуктивно въображение, като подбира 
необичаен, фантазен сюжет на рисунката, и при 
определяне на изразните средства – композиция и 
цветови съчетания. 
• Изпълнява изобразителната задача с подходящи 
графични материали и техники. 

флумастери и маслен 
пастел, текстове за 
фантазни герои и 
случки с тях, рисунки 
на деца по темата 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

ИТ 60. Чуден поднос – 
декоративно 
рисуване 

• Изгражда декоративен фриз в затворена декоративна 
композиция, като ритмично разполага украсителните 
елементи. 
• Използва графични материали. 
• Правилно използва различни видове линии, елементи, 
фигури и знаци. 

познавателната книжка, с. 
40 – 41, флумастери и 
маслен пастел, различни 
нарисувани съдове, 
рисунки и образци 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

IV/31. ИТ 61. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 
Рисунка по дадено 
начало и край – 
рисуване 

• Създава сюжетна рисунка по памет и въображение, 
като се съобразява с двете проблемни рисунки. 
• Разкрива с графични изразни средства причинно-
следствената връзка между двете сюжетни ситуации. 
• Използва безопасно различни видове материали и 
пособия за изобразяване. 
• Правилно подбира изразните средства според замисъла 
и желанието си. 

познавателната 
книжка, с. 42, 
флумастери и маслен 
пастел 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

ИТ 62. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 
Котка – 
моделиране 

• Моделира устойчиво разчленена сюжетна композиция 
в определена последователност, като предава най-общо 
пропорциите и конструктивните особености на даден 
обект. 
• Свързва отделни обекти в общ сюжет. 
• Може да избира тема и да я изобразява чрез рисуване, 
апликиране и моделиране. 

познавателната 
книжка, с. 43, 
едноцветен пластичен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/32. ИМТ 63. Знам имога 
(проследяване на 
постиженията) Моят 
горски приятел – 
апликиране 

• Притежава визуална представа за особеностите на 
познати диви животни и на обитаваната от тях 
природната среда. 
• Умее самостоятелно да избира и комбинира 
подходящи техники на апликиране и изразни 
средства. 
• Използва многослойна апликация за изпълнение на 
изобразителни задачи. 

познавателната книжка, 
с. 44 – 45, оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

ХВ 64. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 
Възприемане на 
творби на 
изящните и 
приложните 
изкуства 

• Възприема произведение на изящните изобразителни 
изкуства (живопис, скулптура и графика) и на 
декоративно-приложните изкуства – керамика, 
художествен текстил, мозайка, ковано желязо. 
• Може най-общо да разпознава творби на изящното 
изкуство и на декоративно-приложните изкуства по 
съдържание, материали, с които са създадени, и по 
техниките, чрез които са изпълнени. 

познавателната книжка, 
с. 46 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/33. ИТМ 65. Фантазен образ 
– апликиране 

• Използва многослойна апликация при изпълнение на 
изобразителна задача. 
• Умело използва материали и техники за конструиране 
на фантазни образи. 

познавателната 
книжка, с. 47, готово 
изрязани елементи, 
цветни хартии, 
текстове за фантазни 
герои, образци и 
модели 

 

 



ИМТ 66. Довиждане, 
пролет, здравей, 
лято! – 
декоративно пано 
– апликиране 

• Планира последователността на дейностите при 
създаване на пано по конкретна тема. Организира 
груповата работа, като я разпределя в два етапа: 
– най-напред всяко дете изработва декоративен образ на 
цвете, слънце, пеперуда или друг образ, като го апликира 
върху цветна основа с квадратна форма; 
– след това декоративните образи се подреждат на плоскост, 
като се комбинират и обсъждат от децата. 
• Използва безопасно различни видове пособия и 
материали. 
• Използва многослойна апликация за създаване на своя 
или групова творба. 
• Проявява желание за включване в групова работа, 
като може активно да участва при изпълнението на 
задачите в екипа. 

цветни хартии за 
апликация, подходящи 
готово изрязани 
елементи, подходяща 
основа за пано, 
художествен текст за 
лятото, картини и 
рисунки за лятото, 
музикално 
произведение 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и 
илюстративен 
материал по темата 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

V/34. ИТ 67. Морски 
обитатели – 
апликиране 

• Може да разкрива със средствата на апликирането 
особеностите на морските обитатели, като подбира и 
комбинира различни по форма, големина и цвят 
геометрични форми. 
• Може да определя композиционното и цветовото 
решение, техниките на работа и декорирането на 
образите с графично-декоративни елементи. 
• Умело комбинира различни материали и техники за 
изпълнение на изобразителна задача. 

познавателната книжка, 
с. 48 – 49, оперативни 
материали, текстове за 
различни морски 
обитатели, снимки или 
илюстра- ции на 
морски животни 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и илюстративен 
материал по темата 

ИТ 68. Моето 
щастливо детство – 
рисуване 

• Създава сюжетна композиция от играещи с балончета, 
цветя и знаменца деца в подходяща обстановка с 
графичен материал. 
• Изпълнява изобразителни задачи по преживяване, като 
предава настроението на събития и хора. 

флумастери и маслен 
пастел, снимки на 
детски игри и 
забавления, подходящи 
текстове 

 

V/35. ИТ 69. Илюстриране 
на приказка 
„Новите 
приключения на 
житената питка” 
– рисуване 

• Може да пресъздава съдържанието на позната приказка 
(разказ), като подбира подходящи графични изразни 
средства и техники – рисуване, апликиране. 
• Изразява емоционалното и оценъчното си отношение към 
героите от приказката. 
• Изпълнява изобразителна задача по впечатление от 
художествена творба – илюстрации на приказка. 

флумастери, 
книжка с 
приказката 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и илюстративен 
материал по темата 

ИТ 70. Да помогнем на 
приятел в нужда – 
рисуване 

• Може да предава в рисунка лични впечатления и 
преживявания от участие в конкретна житейска 
ситуация. 
• Предава възрастовите различия и елементарни 
движения между възрастните и децата в зависимост от 
темата. 
• Постига изразителност в рисунките си с помощта на 
цветовете. 
• Използва подходящи графични материали и техники на 
работа според замисъла и особеностите на творбата, 
която създава. 

цветни флумастери и 
маслени пастели, 
снимки и илюстрации 
на детска 
взаимопомощ, 
подходящи текстове 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и илюстративен 
материал по темата 

V/36. ИТ 71. Динозаврите • Притежава най-обща представа за особеностите на 
един от отдавна изчезналите видове животни. 
• Пластично пресъздава образ на динозавър, като 
използва подходящи похвати по моделиране. 
• Може да пресъздава образ чрез рисуване в мрежа. 

познавателна книжка, 
с. 50, пластичен 
материал, 
енциклопедични 
текстове и 
илюстративен 
материал за различни 
древни животни 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и илюстративен 
материал по темата 



ИТ 72. Здравей, лято! 
– рисуване 

• Притежава образни представи за особеностите на обекти 
и явления от действителността. 
• Може да представи, чрез рисуване желанията си – 
как, с кого и къде да прекара част от лятната ваканция. 
• Пресъздава предпочитания в сюжетна рисунка, като 
използва подходящи графични или живописни изразни 
средства. 

цветни флумастери и 
маслени пастели, 
разредени темперни 
бои, обла и плоска 
четка, текстове за 
лятото и летните 
почивки, подходящ 
илюстративен 
материал по темата 

Методическо 
ръководство, Книга за 
учителя, 
текстов и илюстративен 
материал по темата 

 

 



 

Разпределение на обрзователното съдържание по направление „Конструиране и технологии“  

в четвърта група 

Mесец/ 
седмица  

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

IX/1. ГИ 1. Готови за 
дежурство 

• Самостоятелно подрежда и поддържа реда, 
чистотата на личните си вещи, играчки и 
материали вкъщи и в детската градина. 
• Участва в малък общ проект в детската градина. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. 

оперативен материал – четки за 
дрехи, четки за обувки и други 
почистващи средства, 

игра „Готови за дежурство“, 
текстове за чистотата, 
илюстрации и рисунки по 
темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

КМ 2. 
Довиждане
, лято – 
море 

• Самостоятелно довършва модел по образец, като 
подбира разнообразни материали и инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или решение 
при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

познавателната книжка Моята 
приказна пътечка към 
конструирането и технологиите 
(с. 1), оперативен материал – 
лепило, конец, флумастери, 
тревички, текстове за лятото и 
игрите, снимки и рисунки от 
лятната почивка 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

IX/2. ГИ 3. Спазвам 
правилата 
в детската 
градина 

• Познава начини за самообслужване вкъщи и в 
детската градина. 
• Стреми се да се облича, като закопчава и завързва. 
• Спазва правила за култура на хранене и сервиране. 

оперативен материал – четки за 
дрехи, четки за обувки и други 
почистващи средства, 

игра „Готови за дежурство“, 
образци и модели, 
подходящи тестове 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

КМ 4. 
Довиждане, 
лято! – 
планина 

• Самостоятелно довършва модел по образец, като 
подбира разнообразни материали и инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или решение 
при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и изделия и 
ги включва в игрови дейности. 

познавателната книжка, с. 2 и 3, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, снимка, текстове за 
лятото в планината, снимки на 
планински пейзажи, палатки, 
готови модели 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

X/3. ОМСС 

КМ 

5. Знам и мога 
– пеперуди 

(проследяване 
на 
постиженията) 

• Подбира и използва хартия, картон или текстил в 
зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага късане, 
залепване, намокряне, намачкване, оцветяване. 
• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Самостоятелно довършва модел по образец, като 
подбира разнообразни материали и инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или решение 
при изработване на модел. 

познавателната книжка, с. 4, 
„Шарени пеперуди“, оперативен 
материал – лепило, ножица, 
различни видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, декоративен 
конец 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



• Оценява по собствени критерии модели и изделия и 
ги включва в игрови дейности. 

ГИ 

ОМСС 

6. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Прегъва последователно неколкократно хартия и 
картон. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и 
завързва. 
• Участва в малък общ проект в детската градина. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. 

познавателната книжка, с. 5, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– за изработване на „лакомства“, 
тиксо, цветни моливи, подготовка 
за игра „При нас е весело“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица  Ядро Тема № 

Очаквани резултати Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

X/4. Т 7. Знам и мога 
(проследяване 
на постиже- 
нията) 

• Посочва важни за децата пътни знаци на 
кръстовище и обяснява нормите за безопасно 
придвижване по пътна маркировка. 
• Има представа за предназначението на някои 
домашни електроуреди и правилата за безопасност. 
• Познава отделни възможности на устройства за 
комуникация и информация. 

познавателната книжка с. 6, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, листа от дърво, 
допълнителни материали – РС/ 
таблет/интерактивна дъска или 
друг тип устройства за 
комуникация и информация 

Книга за учителя, 
Методическото 
ръководство 

ГИ 8. Знам и мога 

– през есента 
на двора 

(проследяване 
на 
постиженията) 

• Познава начини за самообсужване вкъщи и в детската 
градина. 
• Стреми се да се облича, като закопчава и завързва. 
• Спазва правила за култура на хранене и сервиране. 
• Самостоятелно подрежда и поддържа реда, 
чистотата на личните си вещи, играчки и 
материали вкъщи и в детската градина. 

познавателната книжка, с. 7, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– конец, цветни моливи 

Книга за учителя, 
Методическото 
ръководство 

X/5. ГИ 9. Нашият 
кът за игра 
– хигиена и 
почистване 

• Самостоятелно подрежда и поддържа реда, 
чистотата на личните си вещи, играчки и 
материали вкъщи и в детската градина. 
• Участва в малък общ проект в детската градина. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. 

договаряне за дейности, 
дейности по почистване и 
подреждане на игровия кът, 
текстове за детската градина и 
правилата на групата, снимки 
на интериор на занималня, 
рисунки на децата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

ОМСС 
КМ 

10. Дърветата 
през есента 

• Подбира и използва хартия, картон или текстил в 
зависимост от свойствата им, когато при изработката 
на модел или изделие прилага късане, залепване, 
намокря- не, намачкване, оцветяване. 
• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Самостоятелно довършва модел по образец, като 
подбира разнообразни материали и инструменти. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове 
хартия, хербаризирани листа, 
пластмасови капачки и други 
допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, текстове 
за есента и дърветата, 
илюстративен материал, 
рисунки на децата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

X/6. КМ 11. Съчета- 
вам отпадъч- 
ни материали 
– книжка 
хербарий 

• Предлага, представя и обяснява идея или решение 
при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове 
хартия, вестници и други 
допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, текстове 
за отпадъците, снимки на завод 
за отпадъци, рисунки 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 



Т 12. Компютър 
в робота 

• Има представа за предназначението на някои 
домашни електроуреди и правилата за безопасност. 
• Познава отделни възможности на устройства за 
комуникация и информация. 

познавателната книжка, с. 31, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, текстове 
и снимки на различни домашни 
електроуреди 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

X/7. ГИ 13. Плодовете 
на есента 

• Участва в малък общ проект в детската градина. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. 

познавателната книжка, с. 8, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, памук, 
лепенки и др., текстове и 
илюстративен материал по 
темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

 

 



 

Mесец/ 
седмица  Ядро Тема № 

Очаквани резултати Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 ГИ 14. Чудната 
тиква 

• Самостоятелно довършва модел по образец, като 
подбира разнообразни материали и инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или решение 
при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

познавателната книжка, с. 9, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, памук, 
лепенки и др., подходящ текст и 
снимки на различни тикви 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

XI/8. КМ 15. Грижим се 
за градината в 
саксия 

• Участва в малък общ проект в детската градина. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. 

оперативен материал – 
необходими ергономич- но 
съобразени инструменти за 
почистване на цветята в 
занималнята и на двора, 
научнопопулярен текст за 
растенията и грижите за тях, 
снимки и други видеоматериали 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

ОМСС 16. 
Костенурка 

• Прегъва последователно неколкократно хартия и 
картон. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и 
завързва. 
• Оценява по собствени критерии изделие и го 
включва в игрови дейности. 

познавателната книжка, с. 10, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, други допълнителни 
материали – тиксо, цветни 
моливи, ролки от тоалетна 
хартия, конец и др., текст и 
снимки на костенурки 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

XI/9. ОМСС 17. Сградите 
около нас – 
сглобяема 
къща 

• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и 
завързва. 

познавателната книжка, с. 32, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, други допълнителни 
материали – тиксо, цветни 
моливи, ролки от тоалетна хартия 
и др., текстове и снимки за 
различни видове сгради 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

КМ 18. Жилищен 
блок – групов 
макет 

• Самостоятелно довършва модел по образец, като 
подбира разнообразни материали и инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или решение 
при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

познавателната книжка, с. 33, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, ролки от 
тоалетна хартия, конструктивен 
материал и др., текст и снимки на 
различни жилищни блокове 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

 



XI/10. ГИ 19. На далечно 
плаване 

• Участва в малък общ проект. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. 
• Представя идеи за изработване на модел. 
• Оценява готови модели и ги включва в игрови 
действия. 

познавателната книжка, с. 34, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, допълнителни 
конструктивни материали за СРИ 
„Пътуване около света“, текстове за 
пътешествия, подходящ 
илюстративен материал – клипове, 
филми 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

ОМСС 20. Слънцето, 
земята, луната, 
звездите 

• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и 
завързва. 
• Включва готови модели в игрови действия. 

познавателната книжка, с. 11, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи и др., 
детски енциклопедии, снимки и 
рисунки по темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 



Mесец/ 
седмица  Ядро Тема № 

Очаквани резултати Ресурси 

За детето За учителя 

XI/11. КМ 21. 
Различните 
къщи – 
крепост 

• Предлага, представя и обяснява идея 
или решение при изработване на 
модел. 
• Оценява по собствени 
критерии модели и изделия и ги 
включва в игрови дейности. 

познавателната книжка, с. 35, оперативен 
материал – лепило, ножица, различни 
видове хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
конструктор и др., текстове за замъци, 
илюстративен материал по темата – 
снимки, рисунки, картини 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

КМ 22. Паяк в 
паяжина 

• Самостоятелно довършва модел по 
образец, като подбира разнообразни 
материали и инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея 
или решение при изработване на 
модел. 

познавателната книжка, с. 12, оперативен 
материал – лепило, ножица, допълнителни 
материали – конци, картон и др., текст за 
паяка като полезно насекомо, снимки на 
различни видове паяци 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

XII/12. Т 23. Пътувам по 
земя и въздух 

• Посочва важни за децата пътни 
знаци на кръстовище и обяснява 
нормите за безопасно 
придвижване по пътна 
маркировка. 
• Ориентира се в пътна обстановка и 
знае правила за безопасно поведение 
на пътя. 

познавателната книжка, с. 36, оперативен 
материал – конструктори, конструктивни 
играчки с кръстовище, лепило, ножица, 
допълнителни материали и др., подходящ 
текстов и илюстративен материал по 
темата 
Правила на добрия пешеходец: 
1. Винаги ходя по тротоара и не 
излизам на улицата внезапно. 
2. Винаги пресичам на пешеходна пътека 
или когато светофарът е зелен. 
3. Преди да пресека улицата, поглеждам 
първо наляво, а после – надясно. 
4. Внимавам, защото, когато вали, 
шофьорите не виждат добре. 
5. Особено внимавам на паркинга. Всички 
коли са спрели, но може някоя от тях да 
потегли. 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

ОМСС 24. Подготовка 
за празника 

• Реже хартия и картон, като използва 
шаблон. 
• Прегъва последователно 
неколкократно хартия и картон. 
• Съединява елементи, като залепва, 
преплита и завързва. 

познавателната книжка, с. 13, оперативен 
материал – лепило, ножица, други 
допълнителни материали – тиксо, цветни 
моливи, хартия, подарък за опаковане и 
др., художествен текст за празника, 
снимки, рисунки за посрещането му 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

 

 



 

Mесец/ 
седмица  Ядро Тема № 

Очаквани резултати Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

XII/13. ГИ 25. Украса за 
елха 

• Самостоятелно подрежда и поддържа реда, 
чистотата на личните си вещи, играчки и 
материали вкъщи и в детската градина. 
• Участва в малък общ проект в детската градина. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. 

познавателната книжка, с. 14, 
оперативен мате- риал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия и 
др., художествен текст за елхата, 
текст за коледното дърво, снимки 
на украсени коледни дървета, 
рисунки 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръковод- ство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

КМ 26. Картичка 
от сърце 

• Самостоятелно довършва модел по образец, като 
подбира разнообразни матери- али и 
инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или решение 
при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

познавателната книжка, с. 15, 
оперативен материал 
– лепило, ножица, допълнителни 
материали – тиксо, цветни моливи, 
хартия, елхово клонче и др., текст 
за картичката и нейното появяване, 
различни картички, образци, 
модели 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръковод- ство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

XII/14. ГИ 27. Елени от 
тундрата 

• Самостоятелно подрежда и поддържа реда, 
чистотата на личните си вещи, играчки и 
материали вкъщи и в детската градина. 
• Участва в малък общ проект в детската градина. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. 

познавателната книжка, с. 16, 
оперативен ма- териал – лепило, 
ножица, други допълнителни 
материали – тиксо, цветни 
моливи, хартия, елхови клончета, 
декоративни конци и др., 
подходящ текст за елените, 
снимки 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръковод- ство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

ОМСС 28. В очакване 
на празника 

• Подбира и използва хартия, картон или текстил в 
зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага късане, 
залепване, намокря- не, намачкване, оцветяване. 
• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и 
завързва. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, други допълнителни 
материали – тиксо, цветни моли- 
ви, хартия, елхови клончета, 
декоративни конци и др., 
художествени и други текстове за 
Коледа, снимки, картини и 
рисунки по темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръковод- ство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

XII/15. ОМСС 29. Коледна 
елха 

• Подбира и използва хартия, картон или текстил в 
зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага късане, 
залепване, намокря- не, намачкване, оцветяване. 
• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и 

познавателната книжка, с. 17, 
оперативен ма- териал – лепило, 
ножица, други допълнителни 
материали – тиксо, цветни 
моливи, хартия, елхови 
клончета, декоративни конци и 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръковод- ство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

 



завързва. др., текстове и подходящ 
илюстративен материал за 
коледната елха 

ГИ 30. Празникът • Познава начини за самообсужване вкъщи и в 
детската градина. 
• Стреми се да се облича, като закопчава и завързва. 
• Спазва правила за култура на хранене и 
сервиране. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл. 

оперативен материал – създаване 
на условия за тържество, 
допълнителни материали – хартия, 
елхови клончета, декоративни 
панделки, салфетки, сладкиши, 
коледно облекло и др., текстове, 
снимки, рисунки, песни, свързани 
с празника 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

I/16. КМ 31. При 
ескимосите 

• Самостоятелно довършва модел по образец, като 
подбира разнообразни материали и инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или решение 
при изработване на модел. 
• Подбира и използва подходящи материали. 

познавателната книжка, с. 18, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, други допълнителни 
материали – памук, цветни 
моливи, хартия, елхови клончета, 
декоративни конци и др., 
текстове и снимки за живота на 
ескимосите 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 



Mесец/ 
седмица  Ядро Тема № 

Очаквани резултати Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 ОМСС 32. Шарени 
халища 

• Подбира и използва хартия, картон или текстил 
в зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага 
късане, залепване, намокряне, намачкване, 
оцветяване. 
• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и 
завързва. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, вълнени конци, 
допълнителни материали, снимки 
на различни черги, халища и др. 
произведения на килимарството, 
свързани както с българската, 
така и с други традиции 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

I/17. Т 33. Празнуваме 
всички – албум 
от 
снимки 

• Познава отделни възможности на устройства за 

комуникация и информация. 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
цветни моливи, снимки на детето 
от тържествата, картинки, снимки 
от ежедневието и от различни 
празници 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

ГМ 34. Грижа за 
птиците 

• Участва в малък общ проект в детската градина. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ 
замисъл. 

оперативен материал – 
пластмасова купа или стара чиния, 
ябълки, трохи хляб, сурови 
слънчогледови ядки, овес, 
фъстъци, овесена каша, текстове 
за грижите, които трябва да се 
полагат за птиците през зимата, 
снимки на хранилки 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

I/18. КМ 35. Герои от 
въртележката 
от приказки 

• Самостоятелно довършва модел по образец, 
като подбира разнообразни матери- али и 
инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или 
решение при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, приказката „Червената 
шапчица“, рисунки по 
приказката 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

КМ 36. Герои от 
въртележката 
от приказки 

• Самостоятелно довършва модел по образец, 
като подбира разнообразни материали и 
инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или 
решение при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

оперативен материал –лепило, 
ножица, приказката „Дядо и 
ряпа“, рисунки на деца по 
приказката 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

I/19. Т 37. Топлина в 
дома – 
безопасност 

• Има представа за предназначението на някои 
домашни електроуреди и правилата за 
безопасност. 

оперативен материал – домашни 
електроуреди играчки, текстове и 
снимки за различни домакински 
уреди 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 



илюстративен 
материал 

КМ 38. Къщичка за 
моливи 

• Самостоятелно довършва модел по образец, 
като подбира разнообразни материали и 
инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или 
решение при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

оперативен материал – текстилни 
материали, декоративна 
панделка, телбод, цветни 
моливи, снимки на различни 
моливници, готови изделия 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

II/20. КМ 39. Клоун – 
гимнастик 

• Самостоятелно довършва модел по образец, 
като подбира разнообразни материали и 
инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или 
решение при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

познавателната книжка, с. 19, 
оперативен материал – лепило, 
цветни моливи, две монети или 
жетони, художествен текст и 
снимки на различни клоуни 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

 

 



 

Mесец/ 
седмица  Ядро Тема № 

Очаквани резултати Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 КМ 40. Птиците на 
двора – 
врабчета 

• Самостоятелно довършва модел по образец, 
като подбира разнообразни материали и 
инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или 
решение при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели 
и изделия и ги включва в игрови 
дейности. 

оперативен материал – шишарки, 
пластмасова купа или стара 
чиния, ябълки, трохи хляб, 
сурови слънчогледови ядки, овес, 
фъстъци, овесена каша, 
художествен или 
научнопопулярен текст за 
врабчетата, снимки и рисунки 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

II/21. ОМСС 41. Човешкото 
тяло и 
неговото 
здраве 

• Подбира и използва хартия, картон или текстил 
в зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага 
късане, залепване, намокряне, намачкване, 
оцветяване. 
• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали 
и др., табло, правила за опазване 
на здравето 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

КМ 42. Слон • Самостоятелно довършва модел по образец, 
като подбира разнообразни материали и 
инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или 
решение при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

познавателната книжка, с. 20, 
оперативен материал – 
лепило, ножица, сламка за 
сок, художествен или 
научнопопулярен текст и 
снимки или рисунки на 
слонове 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

II/22. КМ 43. Героите на 
България – албум 

• Самостоятелно довършва модел по образец, 
като подбира разнообразни материали и 
инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или 
решение при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, текстове и снимки на 
герои на България – Левски, 
Ботев и др., допълнителни 
материали – декоративни 
панделки, цветни моливи и др. 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

КМ 44. Героите на 
България – албум 

• Самостоятелно довършва модел по образец, 
като подбира разнообразни материали и 
инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или 
решение при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, подходящи текстове и 
снимки на герои на България 
– Левски, Ботев и др., 

допълнителни материали 
– декоративни панделки, цветни 

моливи и др. 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

 



II/23. ОМСС 45. Зелено 
чудовище 

• Подбира и използва хартия, картон или текстил 
в зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага 
късане, залепване, намокряне, намачкване, 
оцветяване. 
• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Прегъва последователно неколкократно хартия 
и картон. 

познавателната книжка, с. 21, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове конци, 
хартия и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни 
моливи и др., предания за 
чудовища, приказки и 
илюстрации по темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

КМ 46. Пиленце в 
тревата 

• Подбира и използва хартия, картон или текстил 
в зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага 
късане, залепване, намокряне, намачкване, 
оцветяване. 
• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 

познавателната книжка, с. 22, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове конци, 
текст и илюстрации или рисунки 
по темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

III/24. ГИ 47. Вечен 
огън за 
героите 

• Участва в малък общ проект в детската градина. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ 
замисъл. 

познавателната книжка, с. 37, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия и 
др., подходящ текст за 
националния празник, снимки и 
друг илюстративен материал по 
темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 



Mесец/ 
седмица  Ядро Тема № 

Очаквани резултати Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 ОМСС 48. Мартеничка • Подбира и използва хартия, картон или текстил 
в зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага 
късане, залепване, намокряне, намачкване, 
оцветяване. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и 
завързва. 

оперативен материал – червени и 
бели конци, декоративни 
мартенски панделки, ножица, 
текст за мартеницата, различни 
готови изделия, мостри, образци 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

III/25. ОМСС 49. Цветя за мама • Подбира и използва хартия, картон или текстил 
в зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага 
късане, залепване, намокряне, намачкване, 
оцветяване. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и 
завързва. 

познавателната книжка, с. 23, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, 
декоративен пълнеж и др., 
художествени текстове, снимки, 
картички, рисунки и др. по 
темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

КМ 50. При очния 
лекар 

• Самостоятелно довършва модел по образец, 
като подбира разнообразни материали и 
инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или 
решение при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели 
и изделия и ги включва в игрови 
дейности. 

познавателната книжка, с. 38, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, 
отпадъчни материали и др., текст 
за професията, снимки на очен 
кабинет и др. 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

III/26. ОМСС 51. Зъболекар • Подбира и използва хартия, картон или текстил 
в зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага 
късане, залепване, намокряне, намачкване, 
оцветяване. 
• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи и др., текст 
за професията, снимки на 
зъболекарски кабинет и др. 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

Т 52. Природни 
бедствия 

• Има представа за предназначението на някои 
домашни електроуреди и правилата за 
безопасност. 
• Познава отделни възможности на устройства за 
комуникация и информация. 

оперативен материал – 
необходими устройства за 
комуникация, домашни 
електроуреди, необ- ходими 
средства за почистване на 
занималнята, помагалото за 
работа при бедствия и аварии, 
текстове с правила за действие 
при различни бедствия, снимков и 
друг илюстративен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 



III/27. ОМСС 53. Цветни 
етюди 

• Подбира и използва хартия, картон или текстил 
в зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага 
късане, залепване, намокряне, намачкване, 
оцветяване. 
• Прегъва последователно неколкократно хартия 
и картон. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и 
завързва. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни материали 
и др., текстове и илюстративен 
материал по темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

ГИ 54. Великденска 
украса 

• Самостоятелно подрежда и поддържа 
реда, чистотата на личните си вещи, 
играчки и материали вкъщи и в детската 
градина. 
• Участва в малък общ проект в детската градина. 
• Сътрудничи с другите при работа по общ 
замисъл. 

познавателната книжка, с. 24, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни 
моливи, декоративни панделки, 
текстове за празника и 
традициите, боядисани и 
нарисувани яйца, снимки на 
украса 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

 

 



 

Mесец/ 
седмица  Ядро Тема № 

Очаквани резултати , които детето 
трябва да постигне в 
края на детската 
градина 

Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

III/28. ОМСС 55. Украсява- 
ме заедно за 
празника 

• Подбира и използва хартия, картон или текстил в 
зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага късане, 
залепване, намокря- не, намачкване, оцветяване. 
• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Прегъва последователно неколкократно хартия и 
картон. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и 
завързва. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, 
природни и отпадъчни материали 
и др., снимки на украса 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

КМ 56. На горската 
поляна – 
лисица 

• Самостоятелно довършва модел по образец, като 
подбира разнообразни материали и инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или решение 
при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

познавателната книжка, с. 25, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, 
отпадъчни материали и др., 
научнопопулярни и 
художествени текстове, снимки и 
рисунки на лисици и техните 
малки 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

IV/29. ОМСС 

Т 

57. Красотите 
на България – 
групов проект 

• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и 
завързва. 
• Познава отделни възможности на устройства за 
комуникация и информация. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, природни и 
отпадъчни материали и др., 
текстове и снимки на различни 
природни и архитектурни обекти 
в България 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

КМ 58. Букет • Предлага, представя и обяснява идея или решение 
при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

познавателната книжка, с. 26, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, текст и снимки на 
момина сълза и на други 
пролетни цветя 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

IV/30. ОМСС 59. Какво има в 
чантата на 
ученика 

• Подбира и използва хартия, картон или 
текстил в зависимост от свойствата им, когато 
при изработката на модел или изделие използва 
шаблон, прилага късане, залепване, намокряне, 
намачкване, оцветяване. 

познавателната книжка, с. 39, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, 
природни и отпадъчни материали 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

 



и др., ученически пособия 

КМ 60. Моят 
музикален 
инструмент 

• Самостоятелно довършва модел по образец, като 
подбира разнообразни материали и инструменти. 
• Предлага, представя и обяснява идея или решение 
при изработване на модел. 
• Оценява по собствени критерии модели и изделия и 
ги включва в игрови дейности. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, парче дебел картон, 
капачки от бутилки – 2 броя; 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, снимки и текст 
за музикалния инструмент 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов и 
илюстративен 
материал 

IV/31. ОМСС 61. Знам и 
мога – 
крокодил 
(проследяване на 
постиженията) 

• Прегъва последователно неколкократно хартия и 
картон. 
• Съединява елементи, като залепва, преплита и 
завързва. 
• Оценява свое и на друг изделие. 

познавателната книжка, с. 27, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни 
моливи, природни и отпадъчни 
материали и др., снимки на 
крокодили 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица  Ядро Тема № 

Очаквани резултати Ресурс

и 

За 

детето 

За учителя 

 ОМСС 62. Знам и мога 
– картичка 
(проследяване на 
постиженията) 

• Подбира и използва хартия, картон или текстил 
в зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага 
късане, залепване, намокряне, намачкване, 
оцветяване. 
• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 

познавателната книжка, с. 41, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, 
природни и отпадъчни материали 
и др., различни картички, 
образци 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/32. ОМСС 63. Знам и мога – 
ученическа чанта 
(проследяване на 
постиженията) 

• Подбира и използва хартия, картон или текстил 
в зависимост от свойствата им, когато при 
изработката на модел или изделие прилага 
късане, залепване, намокряне, намачкване, 
оцветяване. 
• Реже хартия и картон, като използва шаблон. 
• Предлага, представя и обяснява своя идея при 
изработването на модел. 

познавателната книжка, с. 40, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни 
материали – тиксо, цветни 
моливи, отпадъчни материали и 
др., ученическа чанта, снимки 
на различни чанти за училище 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

Т 64. Знам и мога 
– подводница 
(проследяване на 
постиженията) 

• Посочва важни за децата пътни знаци на 
кръстовище и обяснява нормите за 
безопасно придвижване по пътна 
маркировка. 
• Има представа за предназначението на някои 
домашни електроуреди и правилата за 
безопасност. 
• Познава отделни възможности на устройства за 
комуникация и информация. 

познавателната книжка, с. 28, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, 
природни и отпадъчни материали 
и др. 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/33. Т 65. Конструктивна 
игра БДП 

• Посочва важни за децата пътни знаци на 
кръстовище и обяснява нормите за 
безопасно придвижване по пътна 
маркировка. 
• Познава отделни възможности на устройства за 
комуникация и информация. 
• Сътрудничи си с другите при работа по общ 
замисъл. 

оперативен материал – 
конструктори и играчки 
превознисредства със звук и 
светлина, подложка кръстовище 
и други допълнителни материали 
– тиксо, цветни моливи, хартия, 
природни и отпадъчни 
материали и др., правила за БДП 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов 
и илюстративен 
материал 

Т 66. Конструктивна 
игра БДП 

• Посочва важни за децата пътни знаци на 
кръстовище и обяснява нормите за 
безопасно придвижване по пътна 
маркировка. 
• Познава отделни възможности на устройства за 
комуникация и информация. 

оперативен материал – 
конструктори и играчки превозни 
средства със звук и светлина, 
подложка кръстовище и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, хартия, природни 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов 
и илюстративен 
материал 



• Сътрудничи си с другите при работа по общ 
замисъл. 

и отпадъчни материали и др., 
правила за БДП, снимки и други 
материали 

V/34. Т 67. Разпознавам 
знаците за 
движение 

• Посочва важни за децата пътни знаци на 
кръстовище и обяснява нормите за 
безопасно придвижване по пътна 
маркировка. 
• Познава отделни възможности на устройства за 
комуникация и информация. 

оперативен материал – 
конструктори и играчки – 
превозни средства със звук и 
светлина, подложка-кръстовище, 
типични знаци за кръстовище и 
други допълнителни материали, 
знаци за движение, снимки или 
видео материали за ориентиране 
при движение по пътищата или в 
планината 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
подходящ текстов 
и илюстративен 
материал 

 

 



 

Mесец/ 
седмица  Ядро Тема № 

Очаквани резултати Ресурси 

За детето За учителя 

 ГИ 68. Кошница 
за пазар 

• Познава начини за самообслужване вкъщи 
и в детската градина. 
• Стреми се да се облича, като закопчава и 
завързва. 
• Спазва правила за култура на хранене и 
сервиране. 
• Самостоятелно подрежда и поддържа 
реда, чистотата на личните си вещи, 
играчки и материали вкъщи и в 
детската градина. 

познавателната книжка, с. 29, 
оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, природни и 
отпадъчни материали и др., снимки на 
обстановка у дома и в детската 
градина, свързани със 
самообслужването, спазването и 
поддържането на реда и чистотата, на 
правилата за хранене, снимки на пазар  

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, подходящ 
текстов и илюстративен 
материал 

V/35. ГИ 69. Портмоне • Познава начини за самообсужване вкъщи и 
в детската градина. 
• Стреми се да се облича, като закопчава и 
завързва. 
• Спазва правила за култура на хранене и 
сервиране. 

познавателната книжка, с. 30, 
оперативен материал – лепило, ножица, 
различни видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, природни и отпадъчни 
материали и др., снимки на различни 
портмонета, готови изделия, образци 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, подходящ 
текстов и илюстративен 
материал 

ГИ 70. Идва лято – 

диня 
• Спазва правила за култура на хранене и 
сервиране. 
• Самостоятелно подрежда и поддържа 
реда, чистотата на личните си вещи, 
играчки и материали вкъщи и в 
детската градина. 

познавателната книжка, с. 42, 
оперативен материал – лепило, ножица, 
различни видове хартия и други 
допълнителни материали – тиксо, 
цветни моливи, декоративен конец, 
текстове за летни плодове и зеленчуци, 
снимки, текстове за култура на хранене 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, подходящ 
текстов и илюстративен 
материал 

V/36. ОМСС 71. Забава в 
детската 
градина 

• Познава начини за самообслужване вкъщи 
и в детската градина. 
• Стреми се да се облича, като закопчава и 
завързва. 
• Спазва правила за култура на хранене и 
сервиране. 
• Самостоятелно подрежда и поддържа 
реда, чистотата на личните си вещи, 
играчки и материали вкъщи и в 
детската градина. 

оперативен материал – лепило, 
ножица, различни видове хартия и 
други допълнителни материали – 
тиксо, цветни моливи, природни и 
отпадъчни материали за украса и 
сервиране, снимки от тържества и 
празници в групата през различните 
години 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, подходящ 
текстов и илюстративен 
материал 

Т 72. Моят 
филм за 
детската 
градина 

• Познава отделни възможности на 

устройства за комуникация и информация. 

оперативен материал – лепило, ножица, 
тиксо, цветни моливи, хартия, снимки 
от празници, презентации и 
видеоматериали по темата 

Книга за учителя, 
Методическо ръковод- 
ство, подходящ текстов и 
илюстративен материал 

 

 



Разпределение на образователното съдържание по направление„Математика“ в четвърта група 

 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

IX/1. КО 1. Кое къде е? • Определя взаимното разположение на обекти (над, 
под, пред, зад, до, върху, на и др.). 
• Определя пространствените отношения (вътре, вън, 
между). Разпознава лява от дясна ръка. 
• Определя отдалечеността на два предмета спрямо 
себе си, като използва близо и далече. 
• Сравнява: 
– два обекта по дължина и разпознава дълъг – къс; 
– количеството в две предметни групи. 
• Открива и назовава общ признак за групиране. 

Познавателна книжка „Моята 
приказна пътечка към 
математиката“ за четвърта 
група. София: Булвест 2000, 
2018, с. 3 (в текста ще се 
отбелязва, познавателната 
книжка, с…) 

Книга за учителя за 
четвърта подготвителна 
група. София: Булвест, 
2000, 2018 (в текста на 
таблицата Книга за 
учителя), Методическо 
ръководство за реализиране 
на образователното 
съдържание в четвърта 
подготвителна група 
(в текста на таблицата 
Методическо ръководство). 

КО 2. Групиране • Групира обекти по едно свойство (цвят, вид или 
големина). 
• Допълва група, като отчита признака за групиране. 
• Открива (диференцира) ново свойство за 
разделяне на обектите в група – повторна 
класификация. 
• Разпознава и диференцира еднакви и различни 
обекти. 
• Сравнява количеството в две предметни групи чрез 
„повече“, „по-малко“. 

познавателната книжка, с. 4, 

игра „Пощальони“, 
демонстрационен и 
оперативен материал за 
играта 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство 

КО 3. Прилики. 
Разлики 

• Открива (диференцира) перцептивни 
свойства в обектите и ги прилага за описание 
на предмети. 
• Сравнява и открива еднакви обекти. 
• Сравнява и открива различен обект в редица. 

познавателната книжка, с. 5, 

игри „Еднакви и различни“, 
„Пощальони“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство 

IX/2. КО 4. Повече, по-
малко, толкова – 
колкото 

• Сравнява количества на две предметни групи и 
установява едно от отношенията„толкова – 
колкото“, „повече“, „по-малко“. 
• Съотнася количество от предметна група и знаков 
модел. 

познавателната книжка, с. 6, 

игри „Сезони“, 
„Товарен влак“ 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За детето За учителя 

 КО 5. Числата едно 
и две и техните 
цифри 1 и 2 

• Сравнява количествата на две предметни групи и 
установява едно от отношенията„толкова – колкото“, 
„повече“, „по-малко“. 
• Брои до две. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно и две 
към съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица – първи, 
втори. 

познавателната книжка, с. 7, 

игри „Товарен влак“, „Кученца, 
хайде вкъщи“, демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

РФ 

КО 

6. Подреждане. 
Фигури 

• Разпознава геометричните фигури кръг, квадрат, 
триъгълник и правоъгълник. 
• Преоткрива правоъгълника, кръга, квадрата и триъгълника в 
заобикалящата действителност. 
• Разпознава и свързва кодове за цвят и форма със 
съответни предмети, които могат да бъдат описани с 
тези перцептивни свойства. 
• Сравнява обекти спрямо форма, размер и техния брой в 
предметна група. 

познавателната книжка, с. 8, 

игра „Палавници“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/3. КО 7. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

•Брои и съотнася количество от предметни групи и знаково-
схематични модели (фигури с точки). 
• Съотнася количество и установява „толкова – колкото“, 
„повече“, „по-малко“ между предметни групи и 
знаково-схематичен модел. 
• Съотнася количество от предметни групи и съответната 
цифра на число, показващо броя на предметите. 

познавателната книжка, с. 9, 

игри „Кой не е на мястото си?“, 
Рибари и рибки“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учител,я 
Методическо 
ръководство 

КО 

И 

8. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Открива обект по посочено поредно място чрез пореден 
номер. 
• Открива обект по назовано поредно място. 
• Отброява количество до число, записано с цифра. 
• Подрежда редицата на числа до пет. 
• Сравнява обекти по височина и дължина. 

познавателната книжка, с. 10, 

игри „Моите приятели“, „Рибари 
и рибки“, демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя 
Методическо 
ръководство 

И 

ПО 

9. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Подрежда обекти във възходящ ред и открива пропуснат 
елемент в реда. 
• Сравнява предмети по широчина. 
• Определя взаимното разположение на обекти (над, под, 
пред, зад). 

познавателната книжка, с. 11, 

игра „Самолети“, демонстрационен 
и оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/4. ПО 

ВО 

10. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Разпознава дясна и лява ръка. 
• Ориентира с в последователността на сезоните. 
• Разпознава календара. 

познавателната книжка, с. 12, 

игри: „Топка в кръг“, „Цветни 
обръчи“, демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



материали 

РФ 

КО 

11. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Разпознава геометричните фигури кръг, квадрат, 
триъгълник, правоъгълник. 
• Групира обекти по родово-видови характеристики 
(йерархична класификация). 

познавателната книжка, с. 13, 

игри „Сезони“, „Зайо Байо, колко е 
часът?“, „Къде е моят дом?“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 12. Еднакви и 
различни 

• Развива сензорните си способности и вниманието си. 
• Откриване на еднаквост на обект с образец. 
• Открива нарушен принцип за класификация. 
• Развива наблюдателността. 

познавателната книжка, с. 14, 

игра „Кой не е от групата“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

X/5. КО 13. Числото три и 
цифрата 3 

• Сравнява количествата на две предметни групи и 
установява едно от отношенията„толкова – колкото“, 
„повече“, „по-малко“. 
• Брои до три. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, две и три 
към съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица до три. 
• Определя последователността в събития. 

познавателната книжка, с. 15, 

игра „Пъстри къщички“, 
демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 14. Числото 
четири и 
цифрата 4 

• Сравнява количествата на две предметни групи и 
установява едно от отношенията „толкова – колкото“, 
„повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до четири. 
•Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, две, три и 
четири към съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица до четири. 

познавателната книжка, с. 16, 

игра „Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ВО 

И 

15. Подреждане. 
Тежко, леко 

• Ориентира се в последователността на сезоните. 
• Сравнява и подрежда обекти по дължина, височина във 
възходящ или низходящ ред. 
• Сравнява тежестта на предмети по време на игри, като 
използва „лек-тежък“. 

игри „Сезони“, „Пъстри 
къщички“, „Кое е по- тежко?“, 
„Коя е следващата картина?“, 
игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/6. ВО 

КО 

16. Сезони. 
Сравняване 

• Познава, назовава и подрежда месеците от годината, 
отнасящи се към есента. 
• Сравнява количествата на две предметни групи и 
установява едно от отношенията „толкова – колкото“, 
„повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до четири. 

познавателната книжка, с. 17, 

игри „Есенни листа“, „Намери 
съсед“, демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 

ПО 

17. Сравняване. 
Групиране 

• Групира обекти по родово-видови характеристики 
(йерархична класификация). 
• Открива две различни свойства за групиране на обекти – 
повторна класификация. 
• Брои и сравнява количества до четири. 
• Подрежда обекти в редици и колони. 

игри: „Плодове – зеленчуци“ – 
тип домино, „Пазар“ – игра със 
зарче, „Кой не е от групата?“ – 
тип карти, „Постави“, 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 

И 

18. Сравняване. 
Редици 

• Сравнява количествата на две предметни групи и 
установява едно от отношенията „толкова – колкото“, 
„повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до четири. 
• Подрежда редица във възходящ и низходящ ред по 
образец. 
• Съотнася количество от предметна група и съответната 

познавателната книжка, с. 18, 

игра „Цветни обръчи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



цифра на число. 

X/7. РФ 

КО 

19. Правоъгълник • Разпознава геометричните фигури правоъгълник, кръг, 
квадрат и триъгълник. 
• Преоткрива правоъгълника, кръга, квадрата и 
триъгълника в заобикалящата действителност. 
• Сравнява обекти спрямо форма, размер и техния брой в 
предметна група. 

познавателната книжка, с. 19, 

игри „Пъстри къщички“, 
„Геометрично домино“, 
демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 

И 

20. Броя и 
сравнявам 

• Брои и сравнява количества до четири. 
• Открива обект по поредно място в редица. 
• Открива еднакви обекти – развитие на наблюдателността. 
• Подрежда сериационна редица по образец. 

познавателната книжка, с. 20, 

игра „Кой поред съм и къде 
съм?“, демонстрационен и 
оперативен материал, 
игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 КО 

ПО 

21. 
Сравняване. 
Ориентиране 

• Брои и сравнява количества до четири. 
• Открива обект по поредно място в редица и колона. 
• Използва правилно термини за посоки, местоположения, 
разстояния при определяне на пространствени 
отношения (надясно – наляво; нагоре – надолу; отпред – 
отзад и т.н.). 

игри: „Геометрично домино“, 
„Зайо Байо, колко е часът?“, 
„Топло, студено“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

XI/8. И 22. Измерване. 
Тежко, леко 

• Избира мярка (предметна – педя, лентичка, молив и 
др.) при измерване на височина, дължина и широчина. 
• Сравнява тежестта на предмети по време на игри, като 
използва понятията „лек“ – „тежък“. 

познавателната книжка, с. 21, 

демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 23. Числото пет 
и цифрата 5 

• Сравнява количествата на две предметни групи и установява 
едно от отношенията „толкова – колкото“, „повече“, „по-
малко“. 
• Брои и отброява до пет. 
• Разпознава исъотнася цифрите на числата едно, две, три, четири 
и пет към съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица до пет. 
• Сравнява обекти по дължина. 

познавателната книжка, с. 22, 

игра „Къщички на 
Многознайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

РФ 24. Еднакви и 
различни 

• Разпознава геометричните фигури правоъгълник, кръг, 
квадрат и триъгълник. 
• Преоткрива правоъгълника, кръга, квадрата и 
триъгълника в обекти от заобикалящата действителност. 
• Сравнява обекти спрямо форма, размер и техния брой в 
предметна група. 
• Определя брой на обектите в предметна група и го съотнася 
със знаково-схематечен модел. 
• Идентифицира еднакви геометрични фигури. 

познавателната книжка, с. 23, 

игра „Геометрично домино“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

XI/9. КО 25. 
Изравняване 

• Сравнява количеството в знаково-схематични модели. 
• Сравнява количеството спрямо броя на елементите в група. 
• Изравнява количеството обекти от предметна група с 
количество, представено чрез знаково- схематичен модел 
или цифра на число – чрез зачертаване. 

познавателната книжка, с. 24, 
игра „Пазар“, демонстрационен 
и оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя 
Методическо 
ръководство 

КО 26. Добавяне 
до 5 

• Възприема събирането като практическо добавяне. 
• Изравнява количеството на обектите в две предметни групи 
чрез добавяне. 

познавателната книжка, с. 25, 
игра „Намери същата карта“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



КО 

ПО 

27. Броене. 
Изравняване 

• Сравнява количествата на две предметни групи и установява 
едно от отношенията „толкова – колкото“, „повече“, „по-
малко“. 
• Брои и отброява до пет. 
• Разпознава исъотнася цифрите на числата едно, две, три, четири 
и пет към съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица до пет. 
• Сравнява обекти по височина. 
• Разпознава и определя пространственото разположение на 
обект чрез „пред“, „зад“, „отляво“, „отдясно“. 
• Определя местоположение на обект в мрежа. 

игра „Строители“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

XI/10. ПО 28. Ориентиране • Ориентира се в двумерно пространство – квадратна 
мрежа. 
• Определя броя на обектите в групи до пет. 
•Използва подходящи термини за посоки, местоположения, 
разстояния и пространствени отношения. 
• Определя взаимното положение на два обекта един 
спрямо друг. 

познавателната книжка, с. 26, 

игра „Къде е моят дом?“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ВО 29. Кога се 
случва това? 

• Познава, назовава и подрежда сезоните на годината. 
• Възприема събирането като практическо добавяне. 
• Ориентира се в лабиринт. 

познавателната книжка, с. 27, 

игри: „Танцуващи звезди“, 
„Сезони“, демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 30. Отнемане до 5 • Брои до пет. 
• Сравнява количества до пет. 
• Възприема изваждането като практическо отнемане на 
част от цяло. 

познавателната книжка, с. 27, 

игри: „Рибари и рибки“, „Зайо 
Байо, колко е часът?“, 
демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

XI/11. РФ 

КО 

31. Геометрични 
фигури 

• Сравнява обекти по цвят, форма и размер (перцептивни 
свойства). 
• Назовава общи свойства на обекти и ги отбелязва с код. 
• Отнася количеството обекти от предметни групи към 
съответните цифри на числа. 
• Преоткрива познати геометрични фигури в обекти 
от заобикалящата действителност и определя броя 
им. 

познавателната книжка, с. 28, 

игри „Всеки в своята 
къщичка“, „Геометрично 
домино“, „Зайо Байо, колко е 
часът?“, демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 

И 

32. Сравняване • Подрежда обекти във възходящ и низходящ ред. 
• Сравнява обекти и открива прилики, разлики и нарушен 
принцип за класификация. 
• Сравнява броя на обектите в две множества. 

познавателната книжка, с. 28, 

игри: „Цветни кули“, „Намери 
същата карта“, „Кой не е от 
групата?“, демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

И 

РФ 

33. Редици • Открива обект по поредното му място в редица. 
• Свързва обекти от околната среда спрямо тяхната форма 
и познати геометрични фигури. 

познавателната книжка, с. 29, 

игра „Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



XII/12. КО 

И 

ПО 

34. Числата до пет • Брои до пет. 
• Сравнява количества до пет. 
• Възприема изваждането като практическо отнемане. 
• Изравнява обекти по дължина. 
• Представя графично пространствени местоположения. 

познавателната книжка, с. 30, 
игра „Автомобили“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

И 35. Редици. 
Измерване 

• Брои до пет. 
• Сравнява количества до пет. 
• Избира мярка. Измерва дължина, като използва 
„лентичка“ или друга условна мярка. 
• Подрежда сериационни редици. 
• Откриване на нарушен принцип за класификация. 

познавателната книжка, с. 31, 

игра„Скиори“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 КО 36. Числото нула 
и цифрата 0 

• Съотнася количества (от 1 до 5 обекта) към цифрите на 
конкретното число. 
• Моделира редицата от числа до 5. 
• Брои до 5. 
• Има конкретна престава за числото нула и цифрата му. 
• Отброява количества до пет. 
• Декодира по цифров код и оцветява скрита картина. 

познавателната книжка, с. 32, 
игра „Повече, по-малко“, 
демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

XII/13. КО 37. Числото шест 
и цифрата 6 

• Сравнява количествата на обектите на две предметни 
групи и установява едно от отношенията „толкова – 
колкото“, „повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до шест. 
• Разпознава и съотнася цифрите числата едно, две, три, четири, 
пет и шест към съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Подрежда числата в числовата редица до шест. 

познавателната книжка, с. 33, 
игра „Пощальони“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 38. Сравняване. 
Изравняване 

• Брои и отброява до шест. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, две, три, 
четири, пет и шест към съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Подрежда обекти по дължина във възходящ ред. 

познавателната книжка, с. 34, 
игра „Какво се промени?“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 39. Добавяне и 
отнемане до 
шест 

• Брои до шест. 
• Сравнява количества до шест. 
• Възприема събирането като практическо добавяне. 
• Възприема изваждането като практическо отнемане на 
част от цяло. 

познавателната книжка, с. 35, 
игра „Товарен влак“, 
демонстрационен и опе- 
ративен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

XII/14. КО 40. Числото 
седем и цифрата 
7 

• Сравнява количествата на две предметни групи и 
установява едно от отношенията„толкова – колкото“, 
„повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до седем. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, две, 
три, четири, пет, шест и седем към съответните 
количества. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Подрежда числата в числовата редица до седем. 

познавателната книжка, с. 36, 
игра „Работливите джуджета“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

И, 
ПО 

41. Редици • Подрежда обекти във възходящ и низходящ ред. 
• Определя поредното място на обект в редица и колона. 
• Описва пространственото разположение на обекти. 

игри: „Работливите джуджета“, 
„Морски шах“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

 

 



ВО 42. Седмица • Има конкретни представи за дните от седмицата и тяхната 
последователност. 
• Назовава следващ ден от седмицата. 
• Назовава предхождащ ден от седмицата. 
• Може да моделира в нагледно-практически план три 
последователни денонощия и да определя и 
обозначава с понятията „вчера“, „днес“, „утре“. 

познавателната книжка, с. 37, 
игра „Кой е следващият ден?“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

XII/15. КО 43. Сравняване. 
Групиране 

• Сравнява количествата на две предметни групи и установява 
едно от отношенията „толкова – колкото“, „повече“, „по-
малко“. 
• Брои и отброява до седем. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, две, 
три, четири, пет, шест и седем към съответните 
количества. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Подрежда числата в числовата редица до седем. 
• Групира обекти по един или два признака. 

познавателната книжка, с. 38, 
игра „Къде е моето 
място?“, демонстрационен 
и оперативен материал, 
игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 

И 

44. Допълване. 
Част – цяло 

• Допълва количеството в предметна група до указано 
количество. 
• Открива и свързва части от едно цяло. 
• Брои до 7. 
• Подрежда равни по дължина лентички. 
• Открива еднакви обекти. 

познавателната книжка, с. 39, 

игра „Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

РФ 45. Прилики. 
Разлики 

• Сравнява обекти по цвят, форма и размер (перцептивни 
свойства). 
• Назовава общи свойства и ги отбелязва с код. 
• Преоткрива познати геометрични фигури и определя броя 
им. 

познавателната книжка, с. 40, 
игра „Геометрично 
домино“, демонстрационен 
и оперативен материал, 
игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

I/16. ПО 46. Кой къде е? • Ориентира се в двумерно пространство. 
•Определя местоположение на обект в двумерно пространство 
(горе вдясно, долу вляво). 
• Рисува пътя на движение на обект в мрежа. 

познавателната книжка, с. 40, 
игра „Къде е моето място?“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО, 
ПО 

47. Сравняване. 
Ориентиране в 
мрежа 

• Сравнява количествата обекти на две предметни групи и 
установява едно от отношенията „толкова – колкото“, 
„повече“, „по-малко“. 
• Брои и сравнява до седем. 
• Подрежда редицата на числата до седем. 

познавателната книжка, с. 41, 
игра „Къде е моето място?“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 48. Групиране. 
Добавяне до 
седем 

• Групира обекти по един или два признака. 
• Назовава общото свойство за групиране. 
• Брои до седем. 
• Сравнява количества до седем. 
• Възприема събирането като практическо добавяне. 

познавателната книжка, с. 42, 
игра „Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



I/17. КО 49. Числото осем 
и цифрата 8 

• Сравнява количествата обекти в две предметни групи и 
установява едно от отношенията „толкова – колкото“, 
„повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до осем. 
• Разпознава и съотнася цифрите към числа едно, две, три, 
четири, пет, шест, седем и осем към съответните 
количества. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Подрежда числата в числовата редица до осем. 

познавателната книжка, с. 43, 
игра „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 КО 50. Групиране. 
Броене до осем 

• Брои и отброява до осем. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, 
две, три, четири, пет, шест, седем и осем към 
съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Подрежда числата в числовата редица до осем. 
• Групира обекти по един или два признака. 
• Възприема събирането като практическо добавяне. 

познавателната книжка, с. 44, 
игра „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 

И 

51. Сравняване • Сравнява броя на обекти в две множества (до осем). 
• Сравнява обекти по пространствените им 
измерения и ги подрежда по едно от тях във 
възходящ или низходящ ред. 

игри: „Какво се промени?“, 
„Скиори“, „Повече, по-малко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

I/18. КО 52. Числото девет и 
цифрата 9 

• Сравнява количествата на обектите в две предметни 
групи и установява едно от отношенията „толкова – 
колкото“, „повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до девет. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, 
две, три, четири, пет, шест, седем, осем и девет към 
съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Подрежда числата в числовата редица до девет. 

познавателната книжка, с. 45, 
игра „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 53. Числата до 
девет 

• Брои и отброява до девет. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, 
две, три, четири, пет, шест, седем, осем и девет към 
съответните количества. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Подрежда числата в числовата редица до девет. 
• Възприема събирането като практическо добавяне. 

познавателната книжка, с. 46, 
игра „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 54. Еднакви и 
различни 

• Открива закономерности при подреждане на обекти в 
редици. 
• Открива закономерности при подреждане на обекти в 
колони. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, 
две, три, четири, пет, шест, седем, осем и девет към 
съответните количества. 
• Разпознава цифри. 

познавателната книжка, с. 46, 
игра „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



I/19. КО 55. Сравняване • Сравнява количеството в две предметни групи. 
• Открива два обекта, с които са моделирани равни 
количества. 
• Открива еднакви обекти. 

познавателната книжка, с. 47, 

игри: „Къщичките на 
Многознайко“, „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ПО 56. 
Последователности 

• Определя местоположения в двумерно пространство – 
тип мрежа. 
• Рисува пътя на движение на обект в двумерно 
пространство – тип мрежа. 

познавателната книжка, с. 48, 

игри: „Сезони“, „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 ВО 

КО 

57. Зимни 
месеци 

• Познава, назовава и подрежда месеците от годината, 
отнасящи се към зимата. 
• Сравнява количествата обекти на две предметни групи и 
установява едно от отношенията „толкова – колкото“, 
„повече“, „по-малко“. 
• Брои и отброява до девет. 
• Съотнася количеството от предметни групи с цифрите на 
съответните числа. 

познавателната книжка, с. 48, 

игри: „Сезони“, „Моите 
съседи“, демонстрационен и 
оперативен материал, игрови 
материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

II/20. КО 58. Числото 
десет и 
записването 
му 

• Сравнява количествата обекти на две предметни групи и 
установява едно от отношенията „толкова – колкото“, „повече“, 
„по-малко“. 
• Брои и отброява до десет. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, две, три, 
четири, пет, шест, седем, осем и девет към съответните 
количества. 
• Разпознава записа на числото десет. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Подрежда числата в числовата редица до десет. 

познавателната книжка, с. 49, 

игри: „Къщичките на 
Многознайко“, „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 59. Броя до 
десет 

• Брои и отброява до десет. 
• Разпознава и съотнася цифрите на числата едно, две, три, 
четири, пет, шест, седем, осем и девет към съответните 
количества. 
• Разпознава записа на числото десет. 
• Определя поредното място на обект в редица. 
• Подрежда числата в числовата редица до десет. 
• Сравнява количеството в предметни групи. 

познавателната книжка, с. 50, 
игри: „Къщичките на 
Многознайко“, „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал, игрови материали 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

РФ 

КО 

60. 
Геометрични 
фигури 

• Разпознава и назовава геометричните фигури кръг, 
триъгълник, квадрат, правоъгълник. 
• Моделира по образец познати обекти от околната среда чрез 
геометрични фигури. 
• Изравнява количество от обекти в две съвкупности чрез 
допълване (дорисуване) или чрез отнемане (задраскване) на 
част от групата. 

познавателната книжка, с. 51, 
игра „Домино с геометрични 
фигури“, демон- страционен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

II/21. ПО 61. 
Ориентиране. 
Прилики, 
разлики 

• Определя пространствените отношения и взаимното 
разположение на обекти. 
• Използва термини за посоки, местоположения, разстояния и 
пространствени отношения. 
• Описва пространственото разположение на два предмета 
един спрямо друг, като използва понятията „отляво“, 
„отдясно“. 

познавателната книжка, с. 52, 
игра „Прави като Знайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



КО 

ПО 

62. Броене. 
Ориентиране 

• Съпоставя и сравнява фигури и техни отражения, открива 
еднаквост и различност между тях. 
• Групира обекти по един или два признака. 
• Брои до десет, отброява предмети до десет, моделира 
количество (до десет), сравнява броя на обектите в две 
множества. 
• Сравнява обекти по техни признаци – дължина, широчина, 
височина. 

познавателната книжка, с. 53, 
игра „Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 63. Добавяне, 
отнемане 

• Определя броя на съвкупност от обекти до десет и ги свързва 
със съответната цифра на числото. 
• Изравнява количество от обекти в две съвкупности чрез 
допълване (дорисуване) или чрез отнемане (задраскване) на 
част от групата. 
• Възприема събирането като практическо добавяне, а 
изваждането – като отнемане. 

познавателната книжка, с. 54, 
игра „Игра със зарче за двама“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

II/22. ВО 

И 

КО 

64. 
Последователност 
от случки 

• Ориентира се в последователности от събития и 
определя реда им. 
• Отброява предмети до десет, определя реда на обект в 
редица до десет предмета. Сравнява броя на обектите в 
две съвкупности. 
• Сравнява обекти по техни признаци – дължина, 
височина. 

познавателната книжка, с. 55, 
игра „Палавници“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ПО 

КО 

65. Ориентиране. 
Сравняване 

• Определя взаимно разположение на обекти (пред, зад, до 
и др.). 
• Описва пространствено разположение на два предмета 
един спрямо друг. 
• Използва термините за посоки, за местоположения, за 
отношения („надясно“; „наляво“, „отпред – отзад“; 
„между“ и др.). 
• Определя реда на обект в редица от до десет. 

комплект работни листове за 4. 
група, с. 26, 

игра „Кой не е на мястото си?“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ГФ 

КО 

66. Геометрични 
фигури. Добавяне, 
отнемане 

• Разпознава и назовава геометричните фигури кръг, 
триъгълник, квадрат, правоъгълник. 
• Брои до десет, отброява предмети до десет, моделира 
количество (до десет), сравнява броя на обектите в две 
множества. 
• Изравнява количество от обекти в две съвкупности. 
• Възприема събирането като практическо добавяне, а 
изваждането – като отнемане. 

познавателната книжка, с. 56, 
игра „Домино с геометрични 
фигури“, демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник с 
текстове, игри 
и песни 

II/23. И 

ПО 

67. Кой къде се 
движи? 

• Разпознава предметна мярка за измерване на 
дължина. Определя броя на използваните условни 
мерки и ги свързва със съответната цифра на числото. 
• Ориентира се в двумерното пространство чрез графично 
представени посоки на движение. 
• Определя мястото на предмет и представя графично 
пространствени посоки, местоположения, отношения. 

познавателната книжка, с. 57, 
игра „Кой не е на мястото си“?, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 

И 

68. Броене. 
Сравняване 

• Разпознава предметна мярка за измерване на 
дължина. Определя броя на използваните условни 
мерки и ги свързва със съответната цифра на числото. 
• Сравнява тежестта на предмети, като използва 
понятията „лек – тежък“. 
• Определя броя на обекти до десет и сравнява количества 
в две множества. 

познавателната книжка, с. 58, 
игра „Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



ГФ 

КО 

69. Моделиране с 
геометрични 
фигури 

• Разпознава и назовава геометричните фигури кръг, 
триъгълник, квадрат, правоъгълник. 
• Свързва по форма обекти от околната среда с познати 
геометрични фигури. 
• Продължава алгоритмични поредици от познати 
геометрични фигури. 
• Брои до десет, отброява предмети до десет, моделира 
конкретно количество (до десет). 

комплект работни листове за 4. 
гр., с. 34, 

игра „Геометрично домино“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
методическо 
ръководство 

III/24. ВО 

КО 

70. 
Последователности 
от случки. Броене 

• Познава, назовава, подрежда месеците от годината, 
отнасящи се към конкретен сезон. 
• Познава предназначението на часовника като уред за 
измерване на времето. 
• Определя последователност от събития, открива 
причинно-следствени връзки. 
• Определя броя на обекти до десет и ги свързва със 
съответната цифра на числото. 

познавателната книжка, с. 59, 
игра „Палавници“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 71. 
Изравняване 

• Определя броя на обекти до десет. 
• Сравнява количеството на обектите в две множества, 
като отчита несъществените характеристики и се 
основава на съществените. 
• Изравнява количество от обекти в две съвкупности чрез 
допълване. 
• Моделира количество (до десет) чрез нагледно-
действени опори. 

познавателната книжка, с. 60, 
игра „Игра със зарче за двама“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 КО 72. Групиране. 
Добавяне, 
отнемане 

• Съпоставя и сравнява фигури, открива прилики и разлики 
между тях. 
• Групира обекти по един или два признака. 
• Открива закономерности и допълва пропуснати обекти. 
• Брои до десет, отброява предмети до десет, моделира 
количество (до десет), сравнява броя на обектите в две 
множества. 
• Изравнява количество от обекти в две съвкупности. 
• Възприема събирането като практическо добавяне. 

познавателната книжка, с. 61, 
игра „Цветни обръчи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/25. КО 73. 
Изравняване 

• Брои до десет, отброява предмети до десет. 
• Изравнява количество от обекти в две съвкупности чрез 
допълване или чрез отнемане (задраскване) на част от 
групата. 
• Открива едно и също количеството на обектите в 
множества, като отчита несъществените характеристики и 
се основава на съществените. 
• Възприема събирането като практическо добавяне, а 
изваждането – като отнемане. 

познавателната книжка, с. 62, 
игра „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ПО 74. 
Ориентиране. 
Лабиринт 

• Ориентира се в двумерното пространство чрез лабиринт. 
• Представя графично пространствени отношения. 
• Открива прилики, разлики. 

познавателната книжка, с. 63, 
игра „Прави като Знайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 75. Добавяне, 
отнемане 

• Брои до десет, отброява предмети до десет, сравнява броя на 
обектите в две множества. 
• Изравнява количество от обекти в две съвкупности чрез 
допълване или чрез отнемане (задраскване) на част от 
групата. 
• Възприема събирането като практическо добавяне, а 
изваждането – като от отнемане на част от групата. 

познавателната книжка, с. 64, 
игра „Игра със зарче за двама“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

III/26. И 

ГФ 

КО 

76. Измерване. 
Сравняване 

• Сравнява обекти по техни признаци: дължина, широчина, 
височина. 
• Определя броя и реда на обекти до десет. 
• Сравнява броя на обекти в две множества. 
• Ориентира се в двумерното пространство при квадратна 
мрежа; използва пространствените термини за посоки. 
• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, 
правоъгълник. 

познавателната книжка, с. 65, 
игра „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



ВО 

КО 

77. Пролет. 
Последовател
ност от случки 

• Познава, назовава, подрежда месеци от годината, отнасящи се 
към конкретен сезон. 
• Познава предназначението на часовника като уред за 
измерване на времето. 
• Определя последователност от събития, открива причинно-
следствени връзки. 
• Определя броя на обекти до десет и ги свързва със 
съответната цифра на числото. 

познавателната книжка, с. 66, 
игра „Палавници“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
методическо 
ръководство 

КО 78. Групиране. 
Числата до 
десет 

• Открива признак(ци) за групиране на обекти и обекти, 
принадлежащи на конкретна група. 
• Разбира отношенията „... повече...“, „...по-малко...“, „... 
толкова, колкото...“ и сравнява броя на обекти в две 
множества. 
• Определя броя на обекти в множество и ги свързва със 
съответната цифра. 
• Определя реда на обект в редица от предмети. 

игра „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

III/27. КО 
ПО 
И 

79. Числата до десет • Брои до десет, отброява предмети до десет; сравнява 
броя на обектите в две множества 
• Изравнява количество от обекти в две съвкупности 
чрез допълване. 
• Разпознава предметна мярка за измерване на 
дължина. Определя броя на използваните условни 
мерки и ги свързва със съответната цифра на 
числото. 
• Определя мястото на предмет и представя графично 
пространствени посоки, местоположения, отношения. 

познавателната книжка, с. 67, 
игра „Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 

ПО 

80. Редици. Лабиринт • Брои до десет, отброява предмети до десет, моделира 
количество (до десет), сравнява броя на обектите в 
две множества. 
• Сравнява количеството на обектите в две множества, 
като отчита несъществените характеристики и се 
основава на съществените. 
• Ориентира се в двумерното пространство при 
лабиринт. 

комплект работни листове за 
4. група, с. 29 и 36. 
игра „Зайо Байо, колко е 
часът?“, демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 

РФ 

81. Добавяне, 
отнемане до десет 

• Брои до десет, отброява предмети до десет; сравнява 
броя на обектите в две множества. 
• Възприема събирането като практическо добавяне, 
аизваждането – като отнемане на част от групата. 
• Продължава алгоритмични редици от познати 
геометрични фигури. 

познавателната книжка, с. 68, 
игра „Цветни обръчи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя 
Методическо 
ръководство 

III/28. ПО 

КО 

82. Еднакви и 
различни 

• Открива прилики, разлики. 
• Определя броя на обекти до 10. Свързва количество 
със съответната му цифра. 
• Използва пространствените термини за посоки, 
местоположения, разстояния и пространствени 
отношения. 

комплект работни листове за 
4. група, с. 30, 

игра „Кой по ред съм и къде 
съм?“, демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

И 
ВО 
РФ 
КО 

83. 
Последователности 

• Сравнява обекти по техни признаци – височина и 
широчина; допълва елементи във възходяща или 
низходяща редица. 
• Определя последователност от събития, открива 
причинно-следствени връзки. 
• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, 
правоъгълник. 
• Определя броя и реда на обекти до десет. 

познавателната книжка, с. 69, 
игра „Подреждам, подреждам“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



КО 84. Добавяне, 
отнемане до десет 

• Определя броя на обекти до десет и ги свързва със 
съответната цифра на числото. 
• Възприема събирането като практическо добавяне, а 
изваждането – като отнемане на част от групата. 
• Открива прилики, разлики, реда на обект в редица до 
десет предмета. 

познавателната книжка, с. 
70, 

игра „Моите съседи“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/29. КО 

ПО 

85. Групиране. 
Сравняване 

• Групира обекти по един или два признака. 
• Открива закономерности и отстранява излишен обект. 
• Брои до десет, отброява предмети до десет, моделира 
количество (до десет), сравнява броя на обектите в 
две множества. 
• Изравнява количество от обекти в две съвкупности. 
• Ориентира се в двумерното пространство по план чрез 
графично представени посоки. 

познавателната книжка, с. 71, 
игра „Пазар“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО, 
ГФ 

86. Прилики, 
разлики 

• Открива прилики и разлики в две картинно 
представени ситуации и ги отброява. 
• Брои до десет в прав и обратен ред. 
• Открива познати геометрични фигури. 

комплект работни листове, с. 25 
и 38, игра 
„Самолети“, демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 КО 87. Броене. 
Добавяне 

• Определя броя на обекти до десет и ги свързва със 
съответната цифра на числото. 
• Подрежда редицата на числата до десет. 
• Възприема събирането като практическо добавяне. 
• Открива признаци за групиране на обекти. 

познавателната книжка, с. 72, 
игра „Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/30. ПО 
ПФ 
КО 

88. Лабиринти • Ориентира се в двумерното пространство при лабиринт. 
• Определя броя на обекти до десет и ги свързва със 
съответната цифра на числото. 
• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, 
правоъгълник. 

познавателната книжка, с. 73, 
игра „Прави като Знайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

И 

РФ 

89. Измерване. 
Сравняване. 
Геометрични 
фигури 

• Избира, използва предметна мярка за измерване на 
дължина и ги сравнява. 
• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, 
правоъгълник. 
• Комбинира и моделира с познати геометрични фигури. 

познавателната книжка, с. 74, 
игра „Геометрично домино“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

РФ 

ПО 

90. Сравняване. 
Геометрични 
фигури 

• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, 
правоъгълник. 
• Групира разпознати фигури по форма и открива количеството 
на елементите в конкретната група. 
• Описва пространственото разположение на две фигури 
една спрямо друга, като използва: отляво, отдясно, горе, 
долу, нагоре, надолу; долу вдясно, долу вляво, горе 
вдясно, горе вляво и др. 

познавателната книжка, с. 75, 
игра „Домино с геометрични 
фигури“, демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

IV/31. КО 91. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Открива признак(ци)за групиране на обекти и обекти, 
принадлежащи на конкретна група. 
• Разбира отношенията „...повече...“, „... по-малко...“, „... 
толкова, колкото...“ и сравнява броя на обекти в две 
множества. 
• Определя броя на обекти и ги свързва със съответната 
цифра; определя реда на обект в редица от предмети. 

познавателната книжка, с. 76, 
игра „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 92. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Подрежда редицата на изучените числа до десет. 
• Изравнява количество от обекти в две съвкупности 
чрез допълване или чрез отнемане (отстраняване) на 
част от групата. 
• Възприема събирането като практическо добавяне, а 
изваждането – като отнемане на част 

от групата. 

познавателната книжка, с. 77, 
игра „Игра със зарче за двама“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



И 

ПО 

93. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Сравнява обекти по техни признаци: 
- дължина; 
- височина; 
- широчина. 
• Избира мярка (предметна) за измерване на дължина. 
• Намира място на пропуснат обект в сериационна редица. 
• Определя взаимно разположение на обекти (зад, пред). 
• Определя пространственото разположение на обекти 
(между, вътре, вън и др.). 
• Описва пространственото разположение на два 
предмета един спрямо друг, като използва отляво, 
отдясно. 
• Използва пространствени термини за посоки, 
местоположения, пространствени отношения. 

познавателната книжка, с. 78, 
игра „Зайо Байо, колко е 
часът?“, демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

IV/32. ПО 94. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Ориентира се в двумерното пространство по квадратна 
мрежа. 
• Представя графично пространствени отношения. 
• Определя пространствени отношения (затворено, 
отворено). 
• Използва пространствени термини за посоки, 
местоположения, разстояния. 

познавателната книжка, с. 79, 
игра „Кой не е на мястото си?“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ВО 

РФ 

95. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Разпознава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, 
нощ. 
• Познава предназначението на часовника като уред за 
измерване на времето. 
• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, 
правоъгълник. 
• Графично възпроизвежда геометрични фигури. 

познавателната книжка, с. 80, 
игра „Палавници“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

РФ 96. Моделиране с 
геометрични 
фигури 

• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, 
правоъгълник. 
• Свързва по форма обекти от околната среда и познати 
геометрични фигури. 
• Комбинира и моделира с познати геометрични фигури. 
• Открива закономерности, продължава алгоритмични 
редици от познати геометрични фигури. 

познавателната книжка, с. 81, 
игра „Геометрично домино“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/33. ПО 

КО 

97. Лабиринт • Ориентира се в двумерното пространство при лабиринт. 
• Определя броя на обекти до десет и ги свързва със 
съответната цифра на числото. 
• Изравнява количество от обекти в две съвкупности чрез 
допълване. 

комплект работни листове, с. 27 
и 28, 
игра „Прави като Знайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
методическо 
ръководство 

КО 

И 

98. Модели- 
ране с цветни 
фигури. 

• Определя броя на обекти до десет и ги свързва със 
съответната цифра на числото. 
• Изравнява количество от обекти в две съвкупности чрез 
допълване. 
• Сравнява обекти по техните дължини. 
• Намира място на пропуснат обект в сериационна редица. 

познавателната книжка, с. 82, 
игра „Домино с геометрични 
фигури“, демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 
И 
РФ 

99. Числата до 
десет. 
Сравняване. 
Измерване 

• Определя броя на обекти до десет. Сравнява броя на 
обектите в две множества. 
• Сравнява обекти по техни признаци – дължина, 
широчина, височина. 
• Графично възпроизвежда познати фигури. 

комплект работни листове, с. 31 
и 32, 

игра „Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство, 
сборник с 
текстове, игри 

 



и песни 

V/34. КО 
И 
РФ 

100. Групиране. 
Сравняване 

• Открива: 
– признак(ци) за групиране на обекти; 
– обекти, принадлежащи на конкретна група. 
• Определя броя на обекти до десет. Сравнява броя на 
обектите в две множества. 
• Сравнява обекти по техни признаци – дължина, 
широчина, височина. 
• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, 
правоъгълник. 

познавателната книжка, с. 83, 
игра „Моите съседи“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

ПО 101. Рисуване в 
мрежа 

• Използва пространствени термини за посоки, 
местоположения, пространствени отношения. 
• Представя графично пространствени отношения върху 
квадратна мрежа чрез използване на символи. 
• Графично възпроизвежда познати фигури в квадратна 
мрежа. 

познавателната книжка, с. 84, 
игра „Прави като Знайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № Очаквани резултати 
Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 ПО 

КО 

102. Лабиринт • Ориентира се в двумерното пространство в лабиринт. 
• Разпознава цифрите на числата. 
• Открива прилики, разлики, изображения на еднакви обекти. 

познавателната книжка, с. 85, 
игра „Зайо Байо, колко е 
часът?“, демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/35. ВО 

КО 

103. Кога се 
случва това? 

• Познава, назовава и подрежда месеците, отнасящи се към 
летния сезон. 
• Открива пропуснат месец на годината в представена чрез 
изображенията им редица. 
• Открива закономерност и продължава редица. 
• Определя броя на обекти до десет. 

познавателната книжка, с. 86, 
игра „Палавници“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

РФ 104. 
Геометрични 
фигури 

• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, 
правоъгълник. 
• Свързва по форма обекти от околната среда и познати 
геометрични фигури. 
• Комбинира и моделира с познати геометрични фигури. 
• Открива закономерности, продължава алгоритмични редици 
от познати геометрични фигури. 

познавателната книжка, с. 87 
игра „Геометрично домино“, 
демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

РФ 
ПО 
КО 

105. Редици. 
Ориентиране 

• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, 
правоъгълник. 
• Открива закономерности, продължава алгоритмични 
редици от познати геометрични фигури. 
• Разпознава цифрите на числата. 

комплект работни листове - 
познавателната книжка, с. 33 и 
35, 

игра „Строители“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

V/36. ПО 

КО 

106. Лабиринт • Ориентира се в двумерното пространство в лабиринт. 
• Разпознава цифрите на числата, преоткрива ги в часовника. 
• Открива прилики, разлики, изображения на еднакви обекти. 

игра „Зайо Байо, колко е 
часът?“, демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

КО 107. Числата до 
десет – броене, 
сравняване 

• Определя броя на обекти до десет. Сравнява броя на обекти 
в две множества. 
• Сравнява обекти по техни признаци. 
• Определя брой на обекти и ги свързва със съответната 
цифра. 
• Определя реда на обект в редица от предмети. 

игра „Къщичките на 
Многознайко“, 
демонстрационен и оперативен 
материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 

РФ 108. 
Моделиране с 
геометрични 
фигури 

• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник, 
правоъгълник. 
• Свързва по форма обекти от околната среда и познати 
геометрични фигури. 
• Комбинира и моделира с познати геометрични фигури. 
• Открива закономерности, продължава алгоритмични редици 

игра „Домино с геометрични 
фигури“, демонстрационен и 
оперативен материал 

Книга за 
учителя, 
Методическо 
ръководство 



от познати геометрични фигури. 

 

 



Разпределение на образователното съдържание по направление „Музика“ в четвърта група 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

IX/1. Вм 

Вж 

МИ 

1. След ваканцията • Адаптира се към участие в 
музикални дейности. 
• Включва се с интерес в 
певческата дейност. 

песни: „Африка”, „Здравей, детска 
градина!“, песни, пиеси и игри по избор, 
художествен текст и подходящ 
илюстративен материал – снимки, рисунки 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вм 

Вж 

МИ 

2. Отново в детската 
градина 

• Адаптира се към участие в 
музикални дейности. 
• Включва се с интерес в 
певческата дейност. 
• Разпознава мъжки и детски 
гласове. 

песни: „Парти за рожден ден”, „След 
ваканцията”, „Здравей, детска градина!“, 
песни и пиеси по избор, илюстративен 
материал по темата, 
подходящ художествен текст 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

IX/2. Вм 

Вж 

МИ 

3. Марш и валс • Разпознава валс и марш. 
• Изпълнява характерни 
движения на валс и марш. 

познавателната книжка „Моята приказна 
пътечка към музиката”, с. 3 (по нататък в 
текста познавателната книжка, с. …), песни: 
„Как се танцува валс”– муз. М. Шоселова, 
„Как пристига есента”, маршови и валсови 
песни и пиеси по избор, снимки или клипчета 
на валсиращи и на маршируващи хора 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вж 

МИ 

4. Есента в песни • Открива разлики в 
характера на музиката 
при съпоставка на 
отделни творби. 

познавателната книжка, с. 4, песни: „Есен”– 
муз. М. Красев, „Как се танцува валс”– муз. 
М. Шоселова, „Как пристига есента”, 
маршови и валсови песни и пиеси по избор, 
художествен текст и илюстрации за есента, 
снимки 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

X/3. Вм 

ЕМИ 

5. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Разпознава изучавани 
музикални произведения. 
• Разпознава тембъра на 
изучавани инструменти. 

музикални произведения по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

Вм 

МИ 

6. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Изпълнява ритмични 
движения и танцови 
стъпки на фона на 
маршова, хороводна и 
валсова музика. 

музикални произведения по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/4. Вж 7. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Възпроизвежда различни по 
тематика песни от репертоара 
на детската градина. 
Използва детските музикални 
инструменти за съпровод. 

музикални произведения по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

 



Вж 8. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Възпроизвежда 
различни по тематика 
песни от репертоара на 
детската градина. 
• Използва детските музикални 
инструменти за съпровод. 

музикални произведения по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство 

X/5. Вм 

Вж 

ЕМИ 

9. Звукова картина 
„Буря” 

• Импровизира с детските 
музикални инструменти по 
собствен замисъл. 
• Реагира на динамични 
промени (силно – тихо) в 
музиката. 

познавателната книжка, с. 5, пиеси: 
„Северният вятър гони лястовиците”– муз. 
К. Илиев 
песни: „Лястовички”– муз. А. 
Маринов,„Капят листата”, видеоматериал с 
буря, картини и снимки на явлението 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 Вм 

ЕМИ 

10. Музикални 
инструменти. 
Пиано 

• Разпознава слухово и 
визуално музикалния 
инструмент пиано. 

познавателната книжка, с. 6, пиеси: „Марш”– 
муз. Р. Шуман, 
„Валс” – муз. Ф. Шопен, „Приспивна 
песен”– муз. В. Стоянов, 
„Храбрият оловен войник”, „Балерината и 
оловният войник”, 
„Северният вятър гони лястовиците”, 
клавирни пиеси по избор, песни по избор, 
текст и снимки на пиано, табло 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

X/6. Вм 

Вж 

МИ 

ЕМИ 

11. Народни 
музикални 
инструменти. 
Гайда 

• Разпознава слухово и визуално 
народния музикален инструмент 
гайда. 

познавателната книжка, с. 7, песни: „Хоро” – 
муз. Д. Христов, 
„Хорце” – муз. П. Хаджиев, изпълнение на 
гайда и тъпан (ръченица), Право хоро 
(гайда), „Родопски мотиви”, текст и снимка 
на гайда, табло 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вж 

Вм 

12. Ден на 
будителите 

• Изразява лично емоционално 
отношение и предпочитание 
при изпълнение и слушане на 
музика. 

Песни :„Ден на будителите”– муз. К. 
Милетков, 
песни и пиеси по избор, художествен текст 
за празника, снимки на народни будители 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

X/7. Вм 

Вж 

МИ 

ЕМИ 

13. Народни 
музикални 
инструменти. 
Тамбура 

• Разпознава слухово и визуално 
народния музикален инструмент 
тамбура. 

познавателната книжка, с. 8, пиеси: 
„Владината ръченица” (тамбура), „Право 
хоро” (тамбура), песен „Синигер се 
женеше”, текст и снимка на тамбура 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вм 

Вж 

МИ 

14. Аз танцувам • Импровизира танцови 
стъпки и движения на 
различна по характер и 
националност музика. 
• Открива разлики в 
характера на музиката и ги 
пресъздава с различни 
движения. 

познавателната книжка, с. 9, песни: „Как се 
танцува валс”, „Песен на Земята“, „Кална 
вана” 
пиеси: маршове, валсове и ръченици по 
избор, „Африкански ритми”, 
„Съвременен танц”, песни и пиеси по 
избор, текст за валс, хоро, марш, снимки 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

XI/8. Вм 

Вж 

МИ 

ЕМИ 

15. Народни 
музикални 
инструменти. 
Кавал 

• Разпознава слухово и визуално 
народния музикален инструмент 
кавал. 

познавателната книжка, с. 10, песни:„Мари, 
Доне”,„Синигер се женеше”, пиеси:„Право 
хоро”(кавал), Ръченица (кавал), текст и 
снимка на кавал 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

 



МИ 
Вм 
ЕМИ 

16. Народни 
музикални 
гатанки 

• Различава слухово и визуално 
тъпан, кавал, гайда, тамбура. 

познавателната книжка, с. 11, песни: „Три 
тъпана бият”, „Мари, Доне”, „Синигер се 
женеше”, „Зажени се кавалче“, пиеса 
„Родопски мотиви”, изпълнения на гайда, 
тамбура, кавал, тъпан, игра: 
„Как се свири на…”, текст и снимки на 
инструментите 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

XI/9. Вм 

Вж 

17. Моето 
семейство 

• Изразява лично емоционално 
отношение и предпочитание 
при изпълнение и слушане на 
музика. 

познавателната книжка, с. 12, песни: „Мечта”, 
„Тайно желание”, „Моето семейство”, „Семеен 
албум“, пиеса „Родопски мотиви”, изпълнения 
на гайда, тамбура, кавал, тъпан, текст и 
снимки на инструментите 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вм 

ЕМИ 

18. 
Музикални 
инструменти. 
Цигулка 

• Разпознава слухово и визуално 
музикалния инструмент 
цигулка. 

познавателната книжка, с. 13, песни по 
избор, пиеси: Из „Унгарски танц № 6, сол 
мажор”(цигулка), „Марш”– муз. С. 
Прокофиев (цигулка), „Персони с дълги 
уши”, игра „Как се свири на…”, текст и 
снимка на цигулка 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

XI/10. Вм 

Вж 

19. Здрави да 
растем 

• Развива изпълнителски и 
слушателски умения. 

песни: „Крокодил”, „Моите зъбки”, 
„Плодове и зеленчуци”, „Но само измити”, 
„Сапунът и водните струи“, пиеси по избор, 
текст за здравето, рисунки по темата 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

МИ 
Вм 
ЕМИ 

20. Хоро и 
ръченица 

• Разпознава хоро и ръченица. 
• Спазва хореографията при 
изпълнение на танц. 

познавателната книжка, с. 14, песен „Кална 
вана“, изпълнения по избор на хора и 
ръченици, „Празник”(право северняшко 
хоро), песни по избор, игра „Танц с цветни 
знаменца”, текст и снимки на хора, които 
танцуват хоро и ръченица 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

XI/11. Вм 

МИ 

ЕМИ 

21. Музикални 
инструменти. 
Акордеон 

• Разпознава слухово и визуално 
музикалния инструмент 
акордеон. 

познавателната книжка, с. 15, песни по 
избор, пиеси:„Валс” (акордеон), 
„Ръченица”(акордеон), текст и снимка на 
акордеон 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

МИ 
Вм 
ЕМИ 

22. Песни и пиеси 
за животни 

• Разграничава високи и ниски 
тонове на основата на 
съпоставяне. 

познавателната книжка, с. 16, пиеси: 
„Мечка”(пиано), „Пиленца”(пиано) – муз. Г. 
Фрид, „Пиленца”– муз. Н. Цолов, 
„Менует”, „Къщичка за птици”, „Персони с 
дълги уши”, песни и пиеси за животни по 
избор: „Лебедът”, „Кална вана”, 
„Хипопотам”, 
„Котаракът Мустакан”, „Бръмбаран”, „Песен 
на животните” „Танц на калинките”, подходящ 
текст по темата и илюстрации от приказки на 
животни 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

XII/12. Вм 

Вж 

23. В очакване на 
Коледа 

• Формира представи за 
фолклорния празник Коледа. 
• Проявява отношение към 
новогодишните обредни 
празнувания и желание да се 
включва в организиране на 
средата и празнуването. 

песни: „Коледе, ле“, „Звънче звънна, 
Коладе”, „Рождество е”– муз. М. Шоселова, 
„Чакан гост“, „Дядо Коледа идва в града“, 
„Малка свята коледна нощ“, коледни песни 
по избор от първа, втора и трета група, 
художествен или популярен текст за Коледа 
и снимки и илюстрации за празника и за 
традициите 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вм 

Вж 

24. Коледа в песни • Формира представи за 
фолклорния празник Коледа. 
• Проявява отношение към 
новогодишните обредни 
празнувания и желание да се 
включва в организиране на 
средата и празнуването. 

Песни :„Тиха нощ, свята нощ”, „Звънче 
звънна, Коладе”, „Рождество е” – муз. М. 
Шоселова ,„Коледна покана”, „Коледе, ле“, 
„Малка свята коледна нощ“, коледни песни 
по избор от първа, втора и трета група, текст, 
снимки или клип за празнуването на 
празника 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 



XII/13. Вм 

Вж 

25. Рождество 
Христово 

• Изявява предпочитания към 
определени музикални 
произведения. 
• Пресъздава настроението на 
творбите. 

песни: „Рождество Христово”– муз. Д. 
Христов, „Тиха нощ, свята нощ”, „Звънче 
звънна, Коладе”, „Рождество е” – муз. М. 
Шоселова, „Чакан гост”, „Коледе, ле“, 
„Малка свята коледна нощ“, текст и клип с 
материали за празника, гадания и наричания 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вм 

Вж 

МИ 

26. Звукова 
картина „Дядо 
Коледа пристига” 

• Проявява умения за свирене 
с детски музикални 
инструменти. 
• Импровизира с детските 
музикални инструменти по 
собствен замисъл. 

познавателната книжка, с. 17, песни: 
„Рождество Христово”– муз. Д. Христов, 
„Тиха нощ, свята нощ”, „Звънче звънна, 
Коладе”, „Рождество е”– муз. М. Шоселова, 
„Чакан гост”, „Коледе, ле“, „Малка свята 
коледна нощ“, художествен текст, картини и 
илюстрации по темата 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема 

№ 

Очаквани резултати Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

XII/14. Вм 

Вж 

МИ 

27. 
Коледен 
концерт 

• Развива вокални и слушателски 
умения. 

песни: „Рождество Христово” – муз. Д. 
Христов ,„Тиха нощ, свята нощ”, „Звънче 
звънна, Коладе”, „Рождество е”– муз. М. 
Шоселова, „Чакан гост”, „Коледе, ле“, 
„Малка свята коледна нощ“, 
Пиеса „Коледарски буенек”, коледни песни 
по избор от първа, втора и трета група, 
клип с част от концерт 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вм 

Вж 

МИ 

28. Коледни и 
новогодишни 
песни 

• Пресъздава емоционално и 
артистично характера на песните 
при солово и групово изпълнение. 
• Познава най-общо 
съдържанието и символите на 
обичаите Коледа и Сурваки. 

Песни :„Сурвакари”, „Срещу Нова година”, 
„Рождество Христово”– муз. Д. Христов, 
„Тиха нощ, свята нощ”, „Звънче звънна, 
Коладе”, „Рождество е”– муз. М. Шоселова, 
„Чакан гост”, коледни и новогодишни песни 
по избор от първа, втора и трета група, игра 
„Познай по мелодията”, текст за обичаите и 
зимните празници, илюстративен материал за 
традициите и символите на празниците 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

XII/15. Вм 

Вж 

29. Идва Новата 
година 

• Пресъздава емоционално и 
артистично характера на песните 
при солово и групово изпълнение. 
• Характеризира настроението на 
музиката, като използва 
подходящи определения. 

песен „Срещу Нова година”, песни и пиеси 
по избор, художествен текст, снимки от 
празнуване, клипчета и друг илюстративен 
материал 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вм 

Вж 

30. Идва Новата 
година 

• Пресъздава емоционално и 
артистично характера на песните 
при солово и групово изпълнение. 
• Характеризира настроението на 
музиката, като използва 
подходящи определения. 

песен „Срещу Нова година”, песни и 
пиеси по избор, благопожелания и 
наричания, илюстративен материал по 
темата – снимки, картички, илюстрации и 
рисунки на деца 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

I/16. Вм 

Вж 

31. Съпровод 
на песен с 
детски 
музикални 
инструменти 

• Импровизира елементарен 
съпровод със задача от учителя. 

познавателната книжка, с. 18, песни: 
„Песента на врабчето”, „Чик-чирик”, пиеса 
„Ритъм бокс“, подходящи текстове и илюс- 
трации по темите на използваните песни 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вм 

Вж 

32. Съпровод на 
песен с детски 
музикални 
инструменти 

• Импровизира елементарен 
съпровод със задача от учителя. 
• Включва се с желание в 
изпълнителка дейност. 

песни „Песента на врабчето”, „Чик-чирик”, 
„Гост“, пиеса „Ритъм бокс“, подходящи 
текстове и илюстрации по темите на използ- 
ваните песни 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

 



I/17. Вм 

ЕМИ 

33. „Сънят на 
бялото 
гълъбче” 

• Различава бързо и бавно в 
музиката. 
• Реагира на динамични промени – 
силно и тихо. 

Пиеси :„Сънят на бялото гълъбче”, песни по 
избор, текст и снимки, подходящи за текста 
на песните и пиесите 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вм 

Вж 

34. Зимен 

концерт 
• Едновременно пее и свири с 
детските музикални 
инструменти. 
• Проявява желание за включване в 
изпълнителска дейност. 

песни: „Гост”, „Зимен ден“, „Песента на 
врабчето”, „Чик-чирик”, 
песни и пиеси по избор, подходящ 
илюстративен материал 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

I/18. Вм 

МИ 

35. Приказките и 
музиката 

• Характеризира настроението 
на инструментални пиеси, 
като използва подходящи 
определения. 
• Открива разлики в характера на 
музиката при съпоставяне на 
отделни творби. 

песни: „Книжката с приказки” ,„Вълкът от 
приказките”, 
пиеса „Кого срещнала житената питка” 
(„Заека”,„Вълка”, 
„Мечката”, „Лисицата”), игра „Спящата 
красавица”, книжки с приказките 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

Вм 

МИ 

36. Музиката 
разказва приказки 

• Проявява умения за слушане 
на инструментална музика. 
• Влиза в ролята на слушател. 

познавателната книжка, с. 19, песен 
„Вълкът от приказките”, пиеса „Червената 
шапчица и сивият вълк”, песни и пиеси по 
избор, книжки с приказките, за които се 
отнасят песните и пиесите 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

I/19. Вм 

Вж 

МИ 

37. Музикант, 
певец, слушател 

• Влиза в ролята на музикант, 
певец, слушател. 
• Развива изпълнителски и 
слушателски умения. 
• Изпълнява емоционално 
песните. 
• Възприема и определя 
настроението на музикалните 
пиеси. 

песни и пиеси по избор, игра „Двойници”, 
снимки на концертни зали 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

Вм 

Вж 

38. Зимен концерт • Влиза в ролята на музикант, 
певец, слушател. 
• Включва се с желание в 
изпълнителска дейност – пее, 
съпровожда с детски 
музикални инструменти. 

песни и пиеси по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

II/20. Вм 

Вж 

39. Васил Левски • Реагира емоционално при 
възприемане и 
възпроизвеждане на музика. 
• Внимателно изслушва от 
началото до края музикална 
творба. 

песен „Васил Левски”, песни и пиеси по 
избор, подходящи за музикално занятие 
текстове и изображения за В. Левски 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

Вм 

Вж 

МИ 

40. Отново за 
музиката и 
приказките 

• Проявява умения за слушане 
на инструментална музика. 
• Внимателно изслушва от 
началото до края музикална 
творба. 

песен „Вълкът от приказките”, пиеса 
„Червената шапчица и сивият вълк”, игра 
„Спящата красавица”, песни и пиеси по 
избор, книжки с приказките, които са тема 
на музикалните произведения 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 



II/21. Вм 

МИ 

41.„Принцесата и 
граховото зърно” 

• Проявява умения за слушане на 
инструментална музика. 
• Внимателно изслушва от 
началото до края музикална 
творба. 

Пиеса „Принцесата и граховото зърно”, 
песни по избор, книжка с приказката 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

Вм 

Вж 

42. Музикални 
гатанки 

• Проявява умения за слушане на 
инструментална музика. 
• Внимателно изслушва от 
началото до края музикална 
творба. 
• Разпознава визуално 
музикалните инструменти 
тамбура, гайда, тромпет. 

познавателната книжка, с. 20, песни по 
избор, пиеси: „Владината ръченица” 
(тамбура), „Ръченица” (гайда) ,„Марш” Р. 
Шуман (тромпет), из „Унгарски танц № 6”, 
пиеси по избор, игра „Как се свири на…”, 
текст и снимка на тамбура, гайда, тромпет 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

II/22. Вм 

Вж 

43. Баба Марта пее • Преживява емоционално 
съдържанието на творбите. 
• Разпознава познати музикални 
произведения. 
• Изпълнява с желание песни. 

песни: „Мартеница“ – муз. Б. Карадимчев, 
„Бабо Марто, якажи ни”, 
„Мартеници”– муз. Б. Елиезер, „Работна 
Марта“ – муз. М. Шоселова, 
„Баба Марта сърдита“ – муз. Д. Христов, песни 
по избор за Баба Марта от първа, втора итрета 
група, текст и илюстрации за Баба Марта 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

 

 



 

Mесец/ 
седмиц
а 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 Вм 

Вж 

МИ 

44. Трети март • Преживява емоционално 
съдържанието на творбите. 
• Свири с желание на детски 
музикални инструменти. 

песни: „Моята България”, „Връх Шипка”, 
игра „Двойници”, подходящ художествен 
текст и снимки, картини и рисунки на деца, 
свързани с празника 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

II/23. Вм 

Вж 

45. Мартенски 
празници 

• Свързва характера на 
музикалните творби със 
значението на съответните 
празници. 
• Пресъздава настроението на 

произведенията. 

познавателната книжка, с. 21, песни „Мамо, 
благодаря, че те има”– М. Шоселова, 
„Работна Марта”– муз. М. Шоселова, „Баба 
Марта сърдита”– муз. Д. Христов , „Бабо 
Марто, я кажи ни“, „Мартеница“ – муз. Б. 
Карадимчев, „Мартеници”– муз. Б. Елиезер, 
текстове и илюстративен материал за 
пролетни празници 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вм 

Вж 

46. Мартенски 
празници 

• Артистично и изразително 
изпълнява различни по 
настроение песни. 
• Разпознава познати (слушани) 
музикални произведения. 

песни: „Мамо, благодаря, че те има”, „Дар за 
мама”, „Работна Марта” – муз. М. Шоселова, 
„Баба Марта сърдита”– муз. Д. Христов, 
„Пролетта е дошла“, „Пролетна ръченица”, 
пиеси по избор, текстове и илюстративен 
материал за пролетни празници 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

III/24. Вм 

Вж 

47. Пролетта 
в песни 

• Едновременно пее и свири с 
детските музикални 
инструменти. 

познавателната книжка, с. 22, песни: 
„Мартенска песничка”, „Мамо, благодаря, че 
те има”, „Дар за мама”, „Работна Марта” – 
муз. М. Шоселова, „Баба Марта сърдита” – 
муз. Д. Христов, „Пролетта е дошла“, 
„Пролетна ръченица”, игра „Имаме ли 
славейче”, текст и илюстрации за пролетта 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вм 

Вж 

МИ 

48. 
Пролетна 
забава 

• Пресъздава настроението на 
творбите. 

песни: „Мартенска песничка”, „Дар за 
мама”, „Мамо, благодаря, че те има”, 
„Работна Марта”– муз. М. Шоселова, „Баба 
Марта сърдита”– муз. Д. Христов, 
„Пролетна ръченица”, „Бабо Марто, я кажи 
ни”, „Пролетта е дошла“, игра „Познай по 
мелодията”, текстове и илюстративен 
материал за пролетта 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

III/25. Вм 

Вж 

МИ 

49. Лазаровден • Свързва характера на 
музикалните творби със 
значението на съответния 
празник. 
• Разпознава ръченица. 

песни: „Брала мома, Лазаре”, „Пролетна 
ръченица”, „Лазарчице-китчице”, текстове 
и илюстративен материал за пролетни 
празници от обредния календар – 
Лазаровден 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

 



Вм 

Вж 

ЕМИ 

МИ 

50. Цветница • Свързва характера на 
музикалните творби със 
значението на съответния 
празник. 
• Разпознава ръченица. 

песни: „Цветя”, „Цветница”, „Пролетна 
ръченица”, „Пролетта е дошла“, текстове и 
илюстративен материал за пролетни 
празници от обредния календар – Цветница 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

III/26. Вм 

Вж 

ЕМИ 

МИ 

51. 
Пролетни 
празници 

• Познава смисъла и 
съдържанието на пролетните 
обичаи и празници. 
• Затвърдява представата за 
ръченица. 

Песни :„Великденска свещица”, „Пролетна 
ръченица”, песни и пиеси по избор 
Игра „Имаме ли славейче”, текстове и 
снимки за ръченица 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За 
детето 

За учителя 

 Вм 

МИ 
Вж 

52. Пролетни 
празници 

• Свързва характера на 
музикалните творби със 
значението на съответния 
празник. 
• Включва се активно и с желание 
в изпълнителска дейност. 

Песни :„Великденска свещица”, 
„Великденска игра”, песни и пиеси по избор, 
игра „Танцуващата шапка”, текстове и 
илюстративен материал за пролетни 
празници от обредния календар 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

III/27. Вж 

Вм 

53. 
„Великденско 
петле” 

• Свързва характера на 
музикалните творби със 
значението на съответния 
празник. 
• Разпознава валс и ръченица. 

познавателната книжка, с. 23, песни: 
„Великденско петле”, „Великденска 
свещица”, „Великденска игра”, „Как се 
танцува валс”, пиеса „Валс на цветята” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

Вм 

Вж 

МИ 

54. Великденски 
песни 

• Свързва характера на 
музикалните творби със 
значението на съответния 
празник. 
• Изпълнява изразително песните. 
•Пресъздава визпълнението си 
празничното настроение. 

песни: „Великденска песен”– популярна 
песен, „Великденско петле”– муз. Ж. 
Янкулова, „Великденска игра”, 
„Великденска свещица” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

III/28. Вм 

Вж 

55 .Великденски 
песни 

• Свързва характера на 
музикалните творби със 
значението на съответния 
празник. 
• Изпълнява изразително песните. 
• Пресъздава в изпълнението си 
празничното настроение. 

песни: „Великденска песен” – популярна 
песен, „Великденско петле”, 
„Великденска свещица“, „Великденска 
игра”, текстове и илюстративен материал 
за пролетни празници от обредния 
календар – Великден 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

Вм 

Вж 

56. Звукова 
картина „Пролет 
в гората” 

• Проявява изпълнителски 
умения за пеене и свирене с 
детски музикални инструменти. 

познавателната книжка, с. 24, песни: „Царят 
на певците”, „Великденска песен”– 
популярна песен, „Великденско петле”, 
„Великденска свещица”, „Великденска 
игра”, текстове и илюстративен материал за 
пролетта 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

IV/29. Вм 

ЕМИ 

57. Музикални 
инструменти. 
Китара 

• Разпознава музикалния 
инструмент китара. 

познавателната книжка, с. 25, пиеси: 
„Красиво цвете“ (китара), 
„Приспивно” (китара), великденски 
песни по избор, текст и снимки на 
инструмента 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

Вм 

ЕМИ 

МИ 

58. За кого свири 
китаристът? 

• Разпознава музикалния 
инструмент китара. 
• Проявява желание за 
слушане на музикални 

пиеси: „Красиво цвете“ (китара), 
„Приспивно” (китара), великденски песни 
по избор, игри: „Колко деца има зад мен?”, 
текст и снимки на инструмента 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 



произведения. 

IV/30. Вм 

Вж 

59. Силни и 
тихи мелодии 

• Реагира на динамични 
промени (силно – тихо) в 
музиката. 

пиеси: „Марш”, Р. Шуман (тромпет), 
„Приспивно” (китара), „Ръченица” 
(тамбура), „Ръченица”(гайда), великденски 
песни по избор, снимки на инструментите 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

ЕМИ 
Вм 
МИ 

60. Бавно и бързо в 
музиката 

• Реагира на темпови промени 
(бавно – бързо) в музиката. 

пиеси: из „Вечно движение”, из 
„Кантабиле”, песни по избор, 
игра „Познай танца”, видеоматериали по 
темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

IV/31. Вм 

ЕМИ 

61. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Може да разпознава изучавани 
музикални творби. 
• Може да разпознава 
тембъра на изучавани 
инструменти. 

музикални творби по избор Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове и 
илюстративен материал 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема 

№ 

Очаквани резултати Ресурси 

За 

детето 

За учителя 

 МИ 
Вм 
ЕМИ 
Вж 

62. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Спазва хореографията при 
изпълнение на танц. 
• Импровизира танцови 
стъпки и движения на 
различна по характер и 
националност музика. 
• Може да разпознава марш, валс, 
хоро, ръченица. 

музикални творби по избор Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

IV/32. Вж 63. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Може да възпроизвежда различни 
по тематика песни. 
• Умее да импровизира 
елементарен съпровод с 
детските музикални 
инструменти. 
• Реагира на динамични промени 
(силно и тихо) в музиката. 

музикални творби по избор Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вж 64. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Възпроизвежда различни по 
тематика песни. 
• Импровизира елементарен 
съпровод с детските музикални 
инструменти. 

музикални творби по избор Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

V/33. Вм 

МИ 
Вж 

65. Ден на 
славянската 
писменост 

• Пресъздава настроението на 
творбите и изпълнява маршови 
движения. 

познавателната книжка, с. 26, песни: „Св. св. 
Кирил и Методий”, „Азбуката вече зная“, пиеса 
„Върви, народе възродени”(духов оркестър), 
игра „Колко деца има зад мен”, текст и 
илюстрации на празника 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

Вм 

МИ 

66. 
Музикални 
гатанки 

• Пресъздава настроението на 
творбите и изпълнява 
съответстващите им движения. 

маршове, валсове, хора, ръченици по избор 
песен „Азбуката вече зная”, песни и пиеси по 
избор, игра „Познай танца”, подходящ 
визуален материал 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

V/34. Вм 

Вж 

МИ 

67. Моята 

родина 

• Развива певчески умения и 
артистичност при 
изпълнението си. 
• Изпълнява песните, като 
пресъздава емоционалното им 
съдържание. 

песни: „Моята България”, „Азбуката вече 
зная”, песни и пиеси по избор, игра „Силно 
и тихо”, текстове и снимки за България и 
родното мясно 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

 



Вм 

Вж 

68. Моите 
любими песни 

• Развива певчески умения и 
артистичност при 
изпълнението си. 
• Пресъздава настроението на 
творбите с подходящи движения. 
• Изпълнява песните, като 
пресъздава емоционалното им 
съдържание. 

песни: „Песен за числата” ,„Азбуката вече 
зная”, песни по избор, игра „Имаме ли 
славейче”, подходящ илюстративен 
материал, съответстващ на темите на 
песните, които е подбрал пидагогът 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 

V/35. Вм 69. Моите 
любими 
музикални 
пиеси 

• Възприема и определя 
настроението на музикалните 
пиеси. 
• Разпознава три слушани 
музикални произведения. 

музикални пиеси по избор, песни: „Песен 
за числата”, „Азбуката вече зная”, текстове 
и илюстративни материали, подходящи за 
темите на пиесите 

Книга за учителя, 
Методическо ръководство, 
текстове и илюстративен 
материал 



Mесе
ц/ 
седмиц
а 

Ядр

о 

Тема 

№ 

Очаквани резултати, които детето 
трябва да постигне в края на 
детската градина 

Ресурс
и 

За 
детето 

За 
учителя 

 В
м 
М
И 

70. Вижте 
как 
танцувам! 

• Спазва хореографията при 
изпълнение на танц. 
• Импровизира танцови стъпки и 
движения на различна по 
характер и националност 
музика. 

песни:„Как се танцува валс”,„Песен за 
числата”,„Азбуката вече зная”, 
пиеси:„Съвременен танц”, „Африкански 
ритми” 
танцови песни и пиеси по избор, игра„Познай 
танца”, подходящ 
за темата илюстративен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, тек- стове 
и илюстративен 
материал 

V/36. МИ 
В
м 
В
ж 

71. Лято, 

здравей! 

• Изпълнява песните, като пресъздава 
емоционално- то им съдържание. 
• Проявява удоволствие от 
изпълнителската си 

дейност. 

песни:„Има светлина”,„Песен за 
цифрите”,„Азбуката вече зная”, песни и 
пиеси по избор от репертоара за изпълнение 
и възпри- емане, игра„Кое е вярното”, 
текстове за лятото, за ваканцията и 
подходящ за темата илюстративен материал 
– снимки, рисунки 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, тек- стове 
и илюстративен 
материал 

МИ 
В
м 
В
ж 

72. 
Довиждане, 
детска 
градина! 

• Изпълнява песните, като пресъздава 
емоционално- то им съдържание. 
• Изпитва удоволствие от 
изпълнителската дейност. 

песни:„Скоро ще сме в първи 
клас”„Довиждане, детска гради- 
на!”,„Песен за числата”,„Азбуката вече 
зная”, 
песни и пиеси по избор от репертоара за 
изпълнение и възпри- емане, текстове за 
ваканцията и първокласниците, снимки и 
други илюстративни материали по темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, тек- стове 
и илюстративен 
материал 

 

 



Разпределение на образователното съдържание по направление„Околен свят“ в четвърта група 

Mесец/ 
седмица Ядро Тема № 

Очаквани резултати Ресурси 

За детето За учителя 

IX/1. СОО 

СЗС 

1. Вече 
пораснах 

• Демонстрира все по-голяма 
независимост и увереност в действията и 
постъпките си. 
• Избира игрови действия съобразно 
особеностите на играчките, предметите за 
игра и игровата ситуация. 
• Разбира необходимостта от правила при 
общуване с околните. 

Познавателна книжка „Моята приказна 
пътечка към околния свят“ за четвърта 
подготвителна група. София: 
Булвест 2000. 2018 (с. 3), снимки, 
донесени от децата и показващи 
различни етапи на тяхното развитие, 
Енциклопедия „Как съм се родил“; 
училището на добрия вълшебник: 
„Думи на феята на прошката”, „Думи 
на феята на съчувствието”, „Голям 
или малък е човек на 7 години”, игра 
„Да се запознаем” 

Методическо 
ръководство, (по-
нататък в текста на 
тази таблица МР); 
Приказни пътечки. 
Сборник с текстове, 
игри и песни за 
четвърта група на 
детската градина. 
София: Булвест 2000, 
2009 – 2014 г. (по-
нататък в текста на 
тази таблица сборник 
с текстове) 

СПНО 2. Довиждане, 
лято! 

• Разбира потребностите на растенията през 
различните сезони. 
• Свързва животните и техните природни 
семейства – ято, стадо, рояк и др. 

познавателната книжка, с. 4, 
обособяване на природен календар. 
София: Булвест 2000, създаване на 
албум със снимки, отразяващи 
преживяванията на децата през лятото, 
разговори на тема: „През кой сезон се 
случва това?”; „Да изберем дрехите 
според сезона“, „На село”, „Буря в 
планината”, „Трудолюбиви хора”, игра 
„Прогнозирай времето“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

IX/2. СОО 

СЗС 

3. Правилата 
са нужни 

• Избягва конфликти и при необходимост ги 
решава. 
• Взаимодейства с възрастни и връстници, 
като отчита настроението им и свързва 
това настроение с причини, които го 
пораждат. 
• Избира игрови действия съобразно 
особеностите на играчките, предметите за 
игра и игровата ситуация. 
• Прави самооценка на поведението си и 
разбира последиците от нарушаване на 
правилата в отношенията. 

познавателната книжка, с. 5, игра 
„Познай по гласа!”, „Нужно, ненужно”, 
„Да подредим маса за закуска”, 
училището на добрия вълшебник – 
Правила на приятелството, Правила в 
играта, Правила на масата, когато се 
храним 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 4. Птиците 
отлитат 

• Свързва животните и техните природни 
семейства – ято, стадо, рояк и др. 
• Има представа за промените в поведението 
на някои животни в различните сезони. 

познавателната книжка, с. 6, 
„Щъркелът”, „Защо птиците отлитат?”, 
„Сбогуване”, В. Бианки, анализ на 
ситуации и мозъчна атака „Какво ще 
стане с природата, ако изчезнат 
птиците?”, игра „Лястовица без гнездо“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

 



X/5. СОО 

СЗС 

5. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Партнира на учителя и си сътрудничи с 
връстници. 
• Взаимодейства с възрастни и връстници, 
като отчита настроението им и свързва 
това настроение с причини, които го 
пораждат. 
• Изразява своето право на избор и 
инициатива сред другите. 
• Избягва конфликтите и при необходимост 
ги разрешава. 
• Избира игрови действия съобразно 
особеностите на играчките, предме- тите за 
игра и игровата ситуация. 
• Разпознава професии от различни области 
и тяхното значение за живота 

на хората – строителство, сигурност, 
обществен транспорт и др. 

познавателната книжка, с. 7, цветни 

моливи 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За детето За учителя 

 СПНО 6. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Показва в природен календар 
метеорологичното време и сравнява 
промени в сезона/местността. 
• Има представа за промените в поведението 
на някои животни през различните сезони. 

познавателната книжка, с. 8, 

цветни моливи 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 

X/4. СПНО 7. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Разбира потребностите на растенията през 
различните сезони. 
• Назовава поне едно условие за живот и 
развитие на растенията. 
• Има представа за промените в 
поведението на някои животни в 
различните сезони. 
• Свързва животните и техните природни 
семейства – ято, стадо, рояк и др. 

познавателната книжка, с. 9 – 11 

цветни моливи 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 

СЗС 

КНЦ 

8. Знам и мога 
(проследяване 
на 
постиженията) 

• Разбира и демонстрира необходимото 
различно поведение и спазване на правила, 
когато е на улицата, в заведението за 
хранене, на мястото за отдих, на мястото за 
развлечение. 
• Сравнява състояние на здраве и на болест. 
• Има представи за училището – класна 
стая, обзавеждане, учебни пособия, 
нужни на ученика. 
• Назовава лични, официални и национални 
празници, местни обичаи и традиции. 

познавателната книжка, с. 12, 
цветни моливи 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 

X/5. СОО 9. Моята детска 
градина 

• Партнира на учителя и си сътрудничи с 
връстници. 
• Разбира разликата между ролеви и реални 
взаимоотношения. 
• Изразява собствените си мисли ясно и 
конкретно, взема предвид идеите на другите. 

познавателната книжка, с. 13, 
текстове на тема „Две момичета”, 
„Лили в детската градина”, 
игра „Моята детска градина” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 

СПНО 10. Благодатна 
есен 

• Показва в природен календар 
метеорологичното време и сравнява 
промени в сезона/местността. 
• Назовава поне едно условие за живот и 
развитие на растенията. 
• Разбира потребностите на растенията през 
различните сезони. 

познавателната книжка, с. 14, игра 
„Предсказвам времето”(народна 
метеорология), „През кой сезон се 
случва това?”, „Да засадим гора”, 
„Есенни вълшебства”, „Подаръци 
от гората”, „Кога ме сеят, кога ме 
прибират?, „Кой плод на кое 
растение е?“, „Какво е нарисувал 
Митко?, „Изобилие“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 

 



X/6. СПНО 11. Къде отиват 
боклуците 

• Описва природозащитни инициативи на 
деца и възрастни по опазване на природата. 
• Обяснява природозащитната дейност на 
човека и грижите за чиста природна среда. 

познавателната книжка, с. 15, игра 
„Да почистим поляната (двора)”, 
събиране на отпадъчна хартия под 
мотото „Да спасим едно дърво“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 

СЗС 12. С какво 
опознавам 
света 

• Сравнява състояние на здраве и на болест. 
• Има положително отношение към 
собственото си тяло. 
• Разбира потребността от опазването на 
сетивните органи и значението има за 
опознаване на света. 

познавателната книжка, с. 16 – 17, 
игри: „С какво опознавам света?”, 
„Виж, помириши, вкуси, пипни!”, 
„Огледалце, я кажи, огледалце, не 
лъжи!” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За детето За учителя 

X/7. СПНО 13. Есенни 
грижи на 
хората 

• Назовава поне едно условие за живот и 
развитие на растенията. 
• Разбира потребностите на растенията 
през различните сезони. 
• Има представа за промените в 
поведението на някои животни в 
различните сезони. 

познавателната книжка, с. 18, 
игри: „Помагачи”,„Грижовна 
стопанка“, анализ на ситуация „На 
разходка” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 14. 
Градина в 
саксия 

• Назовава поне едно условие за живот и 
развитие на растенията. 
• Разбира потребностите на растенията 
през различните сезони. 

текстовете „Дарове от гората”, „На село”, 
създаване на индивидуална саксия за 
целогодишно засаждане на растения, 
наблюдения и грижа за тях 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

XI/8. СОО 15. Моето 
семейство. 
Какво научих 
от баба и 
дядо 

• Взаимодейства с възрастни и 
връстници, като отчита настроението им 
и свързва това настроение с причини, 
които го пораждат. 
• Описва и обяснява различните роли в 
семейството и правата и 
отговорностите, свързани с тях. 

познавателната книжка, с. 19, разказ „Просто 
стара жена”, В. А. Осеева, училището на 
добрия вълшебник, „Стара баба”, семейни 
снимки от празници (или други, на които е 
цялото семейство), снимки на членовете на 
семейството, на баби, дядовци и други 
близки роднини, енциклопедии, СЛЗ 
„Неволите на Лили”, училището на добрия 
вълшебник, игри: „Дом за всеки“, „Семеен 
празник“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 16. 
Подготовка на 
животните за 
презимуване 

• Има представа за промените в 
поведението на някои животни в 
различните сезони. 

текстовете „Щъркелът”, „Сбогуване”, 
„Грижовната стопанка” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

XI/9. СЗС 17. Моето 
родно място 

• Разбира и демонстрира необходимото 
различно поведение и спазване на 
правила, когато е на улицата, в 
заведение за хранене, на място за 
отдих, на място за развлечение. 

снимки и текстове за особеностите на 
населеното място (забележителности), 
изработване на правила за безопасен живот, 
игри: „Аз съм екскурзовод”, „Къща“, „Дом 
за всеки“, „Моят квартал“, „На улицата“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 18. Знаци на 
природата 

• Описва природозащитни инициативи 
на деца и възрастни по опазване на 
природата. 
• Обяснява природозащитната дейност на 
човека и грижите за чиста природна 
среда. 

познавателната книжка, с. 20, работа с 
природен календар, 
игра „Кои са моите съседи”, „Роса“, Дора 
Габе, „За гъби” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

XI/10. СОО 

СЗС 

19. Какъв 
искам да 
стана 

• Изразява собствените си мисли ясно и 
конкретно, взема предвид идеите на 
другите. 

познавателната книжка, с. 21, училището на 
добрия вълшебник, игра „Аз искам да 
бъда…” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 



• Изразява своето право на избор и 
инициатива сред другите. 

текстове, 
изображения 

СПНО 20. Земята, 
луната, 
звездите 

• Показва в природен календар 
метеорологичното време и сравнява 
промени в два сезона/местността. 
• Проявява елементарни умения за спазване 
на здравословен дневен режим. 

познавателната книжка, с. 22, игра „Под 
небесния купол” по М. Монтесори 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

XI/11. СОО 21. Къщите 
на хората по 
света 

• Проявява толерантност към деца и 
възрастни с различия. 
• Разпознава културни различия в 
игрова, познавателна и приложно-
продуктивна дейност. 

познавателната книжка, с. 23, игри: 
„Познай къщата“, „Къща“, „Дом за 
всеки“, „Моят квартал“, „На улицата“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За детето За учителя 

 СПНО 22. Живот със 
себеподобни 

• Свързва животните и техните природни 
семейства – ято, стадо, рояк и др. 
• Осъзнава собствената си ценност и 
уникалност и тези на другите хора. 
• Умее да открива и описва разлики и 
прилики с другите хора. 

познавателната книжка, с. 24, СЛЗ 
„Помощта на Ема”, „Горските етажи“ 
по М. Пришвин, „Орел, рак и щука”, П. 
Р. Славейков 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

XII/12. СЗС 23. На улицата • Разбира и демонстрира необходимото 
различно поведение и спазване на 
правила, когато е на улицата, в заведени 
за хранене, на място за отдих, на място за 
развлечение. 

познавателната книжка, с. 25, игра 
„Нашата улица”, СРИ „На улицата“, 
„Полиция“, училището на добрия 
вълшебник – пешеходни правила 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 24. Движение на 
въздуха 

• Обяснява природозащитната дейност 
на човека и грижите за чиста 
природна среда. 
• Има представа за естествените източници 
на енергия. 
• Описва познати климатични промени. 

познавателната книжка, с. 26, 
елементарен опит с миризмите във 
въздуха, „Въздухът – предупредител за 
опасности“, 
игра „Виновен ли е вятърът?” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

XII/13. СЗС 25. Хората си 
почиват 
(туризмът и 
човекът) 

• Изразява своето право на избор и 
инициатива сред другите. 

познавателната книжка, с. 27, куклен 
етюд „Баба Цоцолана и внучка в 
планината”, игра „Да помогнем на 
заблудените туристи”, СРИ 
„Планински спасители”и 
„Пътешествие в планината” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 26. Довиждане, 
есен! 

• Показва в природен календар 
метеорологичното време и сравнява 
промени в природата/местността. 

познавателната книжка, с. 28, работа с 
природен календар, СЛЗ: „Разказът на 
свраката“, „Изобилие“, „Защо обичаме 
есента?“ – обобщение 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

XII/14. КНЦ 27. Зимни 
празници 

• Назовава лични, официални и 
национални празници, местни обичаи и 
традиции. 
• Ориентира се в символиката и 
ритуалността на най-популярните 
български празници. 

познавателната книжка, с. 29, снимки 
на зимни празнични традиции и 
обичаи, сушени плодове, пуканки, 
инсценировки – „Коледари” и 
„Сурвакари”, народни гадания и 
наричания 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 28. Почвата и 
светлината 

• Обяснява природозащитната дейност 
на човека и грижите за чиста 
природна среда. 
• Описва значението на водата, почвата и 
светлината за живота на хората, 

елементарни опити „Има ли в почвата 
въздух?“, „Качества на почвата”, „Кой 
замърсява почвата?”, „Да си направим 
дъга”, „Слънчево зайче”, „Вълшебният 
кръг” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

 



животните и растенията. 

XII/15. КНЦ 29. Коледари • Назовава лични, официални и 
национални празници, местни обичаи и 
традиции. 
• Ориентира се в символиката и 
ритуалността на най-популярните 
български празници. 

познавателната книжка, с. 29, 
инсценировки „Коледари“, 
изработване и украса на сурвачка, 
подходящи текстове, снимки и други 
изображения, свързани с празника 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За детето За учителя 

 СЗС 30. Храната 
и нашето 
здраве 

• Сравнява състояние на здраве и на болест. 
• Изразява своето право на избор и 
инициатива след другите. 
• Проявява елементарни умения за спазване на 
здравословен дневен режим. 
• Обяснява значението на храната като 
източник на енергия за ежедневното 
функциониране, порастването и развитието. 
• Има представа за полезни и вредни храни. 
• Спазва здравословен режим на хранене. 

познавателната книжка, с. 30, 
елементарен опит „Вълшебствата на 
царевицата!“, обсъждане на любимата 
им храна, преставяне на елементарни 
рецепта за приготвяне на храна от 
детето, СРИ „Веселите готвачи” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 

I/16. КНЦ 31. Празници 
и подаръци 

• Назовава лични, официални и национални 
празници, местни обичаи и традиции. 
• Проявява желание за включване в 
подготовката и провеждането на празник. 

познавателната книжка, с. 31, 
училището на добрия вълшебник „Да 
отидем на гости – правила”, игри: „Как 
хората се поздравяват”, „Празници и 
подаръци“, „Ако аз бях цар” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 

СПНО 32. 
Растенията 
и животните 
през зимата 

• Има представа за промените в поведението 
на някои животни в различните годишни 
времена. 
• Разбира потребностите на растенията 
през различните годишни времена. 

работа по проект „Дърветата през 
различните годишни времена”, мозъчна 
атака „Ако дърветата можеха да ходят?”, 
ежедневни наблюдения и отразяване в 
календар на поведението на птиците 
през зимата, поставяне на храна в 
хранилки , игри: „Зимни следи”, 
„Туристическа пътека“, „Чудната 
торбичка“, „Оцеляване в гората“, СЛЗ 
„Защитник”, „Зима”, „Кой как зимува”, 
„Следите на хората“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 

I/17. КНЦ 33. Моите 
детски 
празници 

• Назовава лични, официални и национални 
празници, местни обичаи и традиции. 
• Разбира и демонстрира необходимото 
поведение и спазване на правила, когато е на 
улицата, в заведение за хранене, на място на 
отдих, на място за развлечение. 
• Има позитивно отношение към празниците в 
семейството като средство за съхраняване на 
духовната връзка между поколенията. 

познавателната книжка, с. 32, игра „Ако 
аз бях цар”; снимки, донесени от децата 
и отразяващи празнуването на „погача“ 
или „прощъпулник“ на малко дете 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 

СПНО 34. За кого 
се грижи 
човекът 
през зимата 

• Назовава поне едно условие за живот и 
развитие на растенията. 
• Има представа за промените в 
поведението на някои животни в 
различните сезони. 
• Разбира потребностите на растенията през 
различните сезони. 

познавателната книжка, с. 33, СЛЗ 
„Спасители”, „Спасителка”, подходящи 
текстове и илюстрации или рисунки на 
деца по темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 



I/18. СОО 35. Хората 
– еднакви 
и различни 

• Проявява толерантност към деца и възрастни 
с различия. 

игри: „Добрите 
вълшебници”,„Вълшебните очила” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 

СПНО 36. Топлината 
и живите 
същества 

• Разбира потребностите на растенията през 
различните сезони. 

познавателната книжка, с. 34, 
подходящи снимки или картини на 
растения, които показват техните 
потребности от почва, вода, слънце и 
др., игра „Топло студено” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, текстове, 
изображения 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За детето За учителя 

I/19. СЗС 37. Вкъщи и 
на улицата 

• Разбира и демонстрира необходимото 
поведение при спазване на правила, 
когато е на улицата, в заведение за 
хранене, на място на отдих, на място за 
развлечение. 
• Назовава опасностите (предмети, 
дейности, поведения) в обкръжаващата го 
среда. 
• Умее да търси и намира помощ, когато има 
нужда от нея. 

познавателната книжка, с. 35, СЛЗ 
„Сама у дома”; куклен етюд, текстове и 
илюстрации по темата, игра „Погледни 
и разкажи” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 38. Гората 
през зимата 

• Разбира потребностите на растенията през 
различните сезони. 
• Има представа за промени в поведението 
на някои животни в различните сезони. 

мозъчна атака „Ако дърветата можеха да 

ходят?“ 
Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

II/20. СПНО 39. Да пазим 
природата 

• Описва природозащитни инициативи на 
деца и възрастни по опазване на 
природата. 
• Обяснява природозащитната дейност 
на човека и грижите за чиста природна 
среда. 

познавателната книжка, с. 36, 
елементарен опит с миризмите във 
въздуха; различни битови отпадъци; 
приказката „Сливи за смет”, СЛЗ 
„Лошият завод”, училището на 
добрият вълшебник „Как да намалим 
опаковките?”, „Какво се случва с 
опаковките, когато ги изхвърлим”, 
игра „На кого искам да помагам, за 
да почистим помещението” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 40. Растенията 
и животните 
през зимата 

• Има представа за промени в поведението 
на някои животни в различните сезони. 

познавателната книжка, с. 37, СЛЗ 
„Защитник”, „Зима”, текстов и 
илюстративен материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

II/21. СЗС 41. Човешкото 
тяло 

• Сравнява състояние на здраве и на болест. 
• Назовава основни части на човешкото 
тяло. 
• Има положително отношение към 
собственото си тяло. 

познавателната книжка, с. 38, игри: 
„Огледалце, я кажи, огледалце, не 
лъжи!”, „Виж, помириши, вкуси, 
пипни!”, мозъчна атака 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 42. Довиждане, 
зима! 

• Разбира потребностите на растенията през 
различните сезони. 
• Има представа за промени в 
поведението на някои животни през 
различните сезони. 

познавателната книжка, с. 39, СЛЗ „Кой 
как зимува?”, „Чуден сън”, текстов и 
илюстративен материал по темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

 



• Показва в природния календар 
метеорологичното време и сравнява 
промени в природата/в конкретна 
местност. 

II/22. КНЦ 43. Васил 
Левски 

• Свързва конкретни празници и 
чествания със съответните личности и 
събития (3 март, 24 май, 18/19 февруари, 
2 юни). 
• Разпознава националния химн и 
реагира, като демонстрира гордост и 
отдава необходимата почит и уважение. 
• Определя националната си идентичност. 

познавателната книжка, с. 40, снимки 
на Васил Левски, публикувани 
материали от живота и делото му 
(тефтерчето на Левски), посещение на 
музей или паметник на Васил Левски 
(ако има такъв в населеното място) 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За детето За учителя 

 СЗС 44. Огънят – 
приятел и 
враг 

• Разпознава професии от различни области и 
тяхното значение за живота на хората – 
строителство, сигурност, обществен 
транспорт и др. 

познавателната книжка, с. 41, помагало 
„Безопасно поведение при бедствия”, 
СЛЗ „Пожар в гората”, анализ на 
ситуация „Пожар у дома“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

II/23. СЗС 45. Хората, 
които се 
грижат за 
нашата 
безопасност 

• Разпознава професии от различни области и 
тяхното значение за живота на хората – 
строителство, сигурност, обществен 
транспорт и др. 
• Знае местните органи за ред и сигурност 
и има представа за тяхната дейност, 
свързана със спазването на правата на 
децата. 

познавателната книжка, с. 42, снимки на 
различни критични ситуации (достъпни 
за децата), проспекти от Пожарна, 
Спешна помощ, Полиция, изписани 
телефони за връзка с Пожарна, 
Полиция, Спешна помощ, план проект 
за среща с родителите; училището на 
добрия вълшебник – правила за 
действие при пожар в сграда и на 
открито, правила за действие при пожар 
на открито; игра „Пожарна команда“, 
помагало ,,Безопасно поведение при 
бедствия” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 46. Кой 
замърсява и 
унищожава 
природата 

• Описва природозащитни инициативи на 
деца и възрастни по опазване на природата. 
• Обяснява природозащитната дейност на 
човека и грижите за чиста природна среда. 

познавателната книжка, с. 43, 
елементарен опит „Дали камъните ще 
попречат на тревата?”, „Историята на 
едно хартийка”, К. Галчева, СЛЗ 
„Виновен ли е вятърът?”, игра 
„Виновен ли е вятърът?”, снимки на 
замърсени места 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

III/24. КНЦ 47. Ние, 
българите 

• Разпознава националния химн и реагира, 
като изразява национална гордост и 
отдава почит. 
• Свързва конкретни празници и чествания 
със съответните личности и събития (3 
март, 24 май, 18/19 февруари, 2 юни). 
• Определя националната си идентичност. 

познавателната книжка, с. 44, знаме и 
химн на Р България; детска 
енциклопедия „История на България”, 
фотоси от столицата и от различи 
забележителности от страната, филми 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 48. Природата 
се събужда 

• Има представа за промени в поведението 
на някои животни в различните сезони. 
• Назовава поне едно условие за живот и 
развитие на растенията. 

познавателната книжка, с. 45, работа с 
природен календар, „В очакване”. В. 
Бианки, „Веселията”, Е. Коралов, „Ежът 
се събуди”, „Пладне в гората”, 
„Стърчиопашката”, „Гости”, М. 
Пришвин 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 



III/25. КНЦ 49. Мама има 
празник 

• Назовава лични, официални и национални 
празници, местни обичаи и традиции. 
• Проявява желание за включване в 
подготовката на празник и участва в 
провеждането на тържества и празници. 

познавателната книжка, с. 46, 
училището на добрия вълшебник – 
правила при избирането на цветя, 
разговор на теми: „Какво може да ми 
купи всичко?”, „На гости – за какво 
може и за какво не може да се говори” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 50. Природни 
бедствия – 
правила 

• Показва в природен календар 
метеорологичното време и сравнява 
промени в сезона/местността. 

познавателната книжка, с. 47, помагало 
„Безопасно поведение при бедствия”, 
подходящи текстове и илюстративен 
материал по темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

III/26. СЗС 51. Хората, 
които се 
грижат за 
нашето 
здраве 

• Сравнява състояния на здраве и на болест. 
• Разпознава професии от различни области 
и знае тяхното значение за живота на 
хората – строителство, сигурност, 
обществен транспорт и др. 

познавателната книжка, с. 48, лекарски 
принадлежности, картинки на болестни 
състояния на деца, на поликлиника, на 
линейка, игра „Ох, боли”, СРИ на тема 
„Лекар“, „Аз съм болен“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За детето За учителя 

 СПНО 52. Диви и 
домашни 
животни 

• Има представа за промени в поведението 
на някои животни в различ- ните сезони. 
• Свързва животните и техните природни 
семейства – ято, стадо, рояк и др. 

познавателната книжка, с. 49, мозъчна 
атака „Какво би станало, ако всички живи 
същества бяха глухи?”, игри: „Какво 
знаем за животите”, „Аз съм писател”, 
енциклопедии, презентации, снимки на 
различни животни – диви идомашни 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

III/27. СЗС 53. Детето и 
велосипедът 

• Разбира и демонстрира необходимото 
различно поведение и спазване на правила, 
когато е на улицата, на мястото за отдих, на 
мястото за игра. 

познавателната книжка, с. 50, игри: 
„Нашата улица”, „Пътен знак”; 
училището на добрия вълшебник – 
пешеходни и велосипедни правила, 
игри: „На улицата“, „Полиция“, 
„Транспортни съоръжения“ – подлез, 
надлез, мост 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

КНЦ 54. Пролетни 
празници 

• Назовава лични, официални и национални 
празници, местни обичаи и традиции. 
• Проявява желание за включване в 
подготовката на празник и участва в него с 
желание. 

познавателната книжка, с. 51, 
художествени и музикални 
произведения за пролетните празници, 
снимков и видео материал 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

III/28. СЗС 55. Живот в 
града (в 
селото) 

• Назовава поне едно условие за живот и 
развитие на растенията. 
• Разбира идемонстрира необходимите 
различни правила, когато е на улицата, в 
заведението за хранене, на мястото за отдих, на 
мястото за развлечение. 
• Разпознава професии от различни области и 
знае тяхното значение за живота на хората – 
строителство, сигурност, обществен 
транспорт и др. 

познавателната книжка, с. 52 – 53, СЛЗ 
„Край реката”, снимков и видео 
материал по темата – изгледи от 
различни населени места 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 56. 
Размножаване 
на растенията 

• Назовава поне едно условие за живота и 
развитието на растенията. 
• Разбира потребностите на растенията през 
различните сезони. 
• Описва значението на водата, почвата и 
въздуха за живота на хората, животните и 
растенията. 

познавателната книжка, с. 54, стайни 
саксийни растения, снимков и видео 
материал по темата, елементарен опит 
„Да засадим цвете“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

IV/29. СПНО 57. Чудеса 
в дивата 
природа 

• Описва природозащитни инициативи на 
деца и възрастни по опазване на природата. 

познавателната книжка, с. 55, СЛЗ 
„Излет”, игра „Да почистим поляната, 
(двора)…”, подходящи текстове за 
ролята на опазването на природната 
среда за живота на хората 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

 



СЗС 58. 
Училището на 
баба 

• Има представи за училището – класна 
стая, обзавеждане, учебни пособия, 
нужни на ученика. 

познавателната книжка, с. 56, снимки, 
донесени от децата, на техните родители, 
баби и дядовци като ученици, снимки на 
сградите на различни училища, различни 
играчки, снимки на стари училища, СЛЗ 
„На зелено училище” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

IV/30. СОО 59. Аз ще 
ходя на 
училище 

• Има конкретна представа за новата си 
„социална роля“ ученик. 
• Демонстрира все по-голяма 
независимост и увереност в действия и 
поведение. 

познавателната книжка, с. 57, игри: 
„Здравей, училище!“, „Един ден в 
училището“, ученически пособия, 
художествени текстове за училището и 
първокласниците 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 60. Изчезнали 
и изчезващи 
животни 

• Има представа за многообразието от 
растителни и животински видове. 
• Има представа за промените в 
поведението на някои животни през 
различните сезони. 

познавателната книжка, с. 58, 
подходящи текстов и илюстративен 
материал по темата, рисунки и картини, 
информация за Деня на Земята, 
енциклопедии, мозъчна атака „Как ще 
изглеждат нашите населени места, ако 
динозаврите бяха още живи?” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 



Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За детето За учителя 

IV/31. СОО 

СЗС 

61. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Избира игрови действия съобразно 
особеностите на играчките, предметите за 
игра и игровата ситуация. 
• Избягва конфликтите и при необходимост 
ги разрешава. 
• Разбира и демонстрира необходимото 
различно поведение и спазване на 
правила, когато е на улицата, в 
заведението за хранене, на мястото за 
отдих, на мястото за развлечение. 
• Сравнява състояние на здраве и на болест. 

познавателната книжка, с. 59, цветни 

моливи 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СОО 

СЗС 

62. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Взаимодейства с възрастни и връстници, 
като отчита настроението им и свързва 
това настроение с причини, които го 
пораждат. 
• Изразява своето право на избор и 
инициатива сред другите. 
• Разбира разликата между ролеви и реални 
взаимоотношения. 
• Разпознава професии от различни области 
и тяхното значение за живота на хората – 
строителство, сигурност, обществен 
транспорт и др. 

познавателната книжка, с. 60, цветни 
моливи 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

IV/32. СПНО 63. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Има представа за промените в 
поведението на някои животни в 
различните сезони. 
• Разбира потребностите и промените на 
растенията през различните сезони. 
• Назовава поне едно условие за живот и 
развитие на растенията. 

познавателната книжка, с. 61, цветни 
моливи 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

КНЦ 

СЗС 

64. Знам и мога 
(проследяване на 
постиженията) 

• Назовава лични, официални и 
национални празници, местни обичаи и 
традиции. 
• Разпознава националния химн и 
реагира, като изразява национална 
гордост и отдава почит. 
• Свързва конкретни празници и 
чествания със съответните личности и 
събития (3 март, 24 май, 18/19 февруари, 
2 юни). 
• Разбира разликата между ролеви и реални 
взаимоотношения. 

познавателната книжка, с. 62 – 63, 

цветни моливи 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 



• Взаимодейства с възрастни и връстници, 
като отчита настроението им и свързва 
това настроение с причини, които го 
пораждат. 
• Има представи за училището – класна стая, 
обзавеждане, учебни пособия, нужни на 
ученика. 

V/33. СОО 

СЗС 

65. Един ден 
на ученика 

• Има представи за училището – 
класна стая, обзавеждане, учебни 
пособия, нужни на ученика. 
• Има конкретна представа за „социалната 
роля“ ученик. 
• Демонстрира все по-голяма независимост 
и увереност. 

познавателната книжка, с. 64, картинен 
материал с дейностите, свързани с 
дневния режим на детето, снимки на 
училищ- на сграда, изглед на класните 
стаи, пособия на ученика, СЛЗ „Случка в 
парка“, „Сън“, игра „Един ден в 
училището“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СПНО 66. Довиждане, 
пролет! 

• Показва в природен календар 
метеорологичното време и сравнява 
промени в сезона/местността. 

познавателната книжка, с. 65, СЛЗ 
„Вредни ли са тези растения?”, 
„Градинар“, анализ на ситуация 
„Убийци на дървета”, „Да почисти, 
който го е направил”, „Как да 
помогнем?”, текстове, снимки, рисунки 
на деца по темата 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

 

 



 

Mесец/ 
седмица 

Ядро Тема № 
Очаквани резултати Ресурси 

За детето За учителя 

V/34. СПНО 67. Водата в 
природата – 
живот във 
водата 

• Има представа за промените в 
поведението на някои животни в 
различните сезони. 

познавателната книжка, с. 66, „Край 
реката“, В. Сутеев, елементарни опити 
„Научи яйцето да плува”, „Да си 
направим пипета”, „Не всичко, което 
оцветява водата, е безвредно!”, 
създаване на геологичен модел на 
водата на земята, помагало „Безопасно 
поведение при бедствия”, игра „Кой не 
може без водоем?” 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

КНЦ 68. 24 май – 
празник на 
буквите 

• Свързва конкретни празници и чествания 
със съответните личности и събития (24 
май – Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост). 

познавателната книжка, с. 67, химн на 
Кирил и Методий, портретите им, цветя, 
подходящи художествени текстове, 
изображения 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

V/35. СОО 

СПНО 

69. 
Робинзониада 

• Разбира разликата между ролеви и реални 
взаимоотношения. 
• Обяснява природозащитната дейност 
на човека и грижите за чиста природна 
среда. 
• Умее да търси и намира помощ, когато има 
нужда от нея. 

състезание, анализ на ситуации Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

СОО 

СЗС 

70. Какво е 
нужно на 
ученика 

• Има представи за училището – 
класна стая, обзавеждане, учебни 
пособия, нужни на ученика. 
• Има конкретна представа за „социалната 
роля“ ученик. 
• Демонстрира все по-голяма 
независимост и увереност в действията и 
поведението си. 

познавателната книжка, с. 64, 
подходящи художествени текстове и 
снимки или картини и рисунки за 
училището, за учителите, за 
първокласниците, ученически пособия, 
учебници, тетрадки и др. 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

V/36. СОО 

СЗС 

71. Моите 
права и 
задължения 

• Демонстрира все по-голяма независимост 
и увереност в поведението и действията 
си. 
• Изразява собствените си мисли ясно и 
конкретно, взема предвид идеите на 
другите. 
• Изразява своето право на избор и 
инициатива сред другите. 
• Описва отношение и поведение на 
възрастни и деца, които нарушават 
правата. 

познавателната книжка, с. 68, опорни 
картини на тема „Игрите на децата” – 
провеждане на беседа по темата за 
правата и отговорностите на децата, 
Хартата за правата на децата, игри: 
„Вълшебните думи“, „Ръкавички“ 

Книга за учителя, 
Методическо 
ръководство, 
текстове, 
изображения 

 



СОО 72. Сбогом, 
моя любима 
детска 
градина! 

• Партнира на учителя и си сътрудничи с 
връстниците си. 
• Взаимодейства с възрастни и връстници с 
желание, като отчита настроението им и 
свързва това настроение с причините, 
които го пораждат. 

познавателната книжка, с. 69, СЛЗ „Ема 
в детската градина”, организиране на 
забавление за децата, текстове и рисунки 
на теми за ваканцията 

 

 



ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСКИ СВЯТ“, 

ГРАД ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО 

ул. „Съборна“ №2, тел.: 0373/84104, e-mail: 

detski_sviat1977@abv.bg 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НП „ХУБАВО Е В 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА” 

 

 

№ 
 

ТЕМА 

 

1. Моята улица Работа в екип и сътрудничество между деца 

и възрастни при изграждане на различни 

модели на улици. 

2. Златна и богата есен Конструиране и моделиране с природни 

материали на есенни проекти (макети, 

хербарий, икебана) и организиране на 

изложба с тях в детската градина. 

3. Житената питка Проследяване пътя на житото от семенцето 

до хляба чрез наблюдение и провеждане на 

експерименти. 

4. Тренинг с родители „Приказка за питката” 

5. Лаборатория „Замръзналото кралство” Разкриване свойствата на водата в 

замръзнало състояние чрез наблюдение и 

участие в продуктивни дейности. 

6. Светът около нас Откриване назоваване и наблюдение на 

видовете небесни тела. 

7. България е моята родина  Запознаване с историята, културата и 

традициите  на България.Създаване на 

музей ,,Родолюбко”. 

8. Детективи в тревата Наблюдение на насекоми в близката околна 

среда. 

9. Забавна лаборатория Откриване свойствата на водата и въздуха 

чрез участие и наблюдение на забавни 

опити 

10.  Светът на животните Организация на фотоателие и фотоизложба 

на домашни любимци. 

11. Здравей, лято! Организиране на шампионат за пясъчни 

скулптури с участието на всички групи от 

детската градина. 

12. Провеждане на вътрешна 

квалификация с колектива на ДГ 

„Детски свят” 

Споделяне на добри практики 

13. Спортен празник  Насърчаване на двигателната активност на 

децата 
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