
 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕЛИЦА” – ПЛОВДИВ 

ул. „Орфей” № 12; тел.: 088/420 24 92; e-mail: elicapv@mail.bg 

 

Годишно тематично разпределение за специални групи 

 

Образователно направление: „Български език и литература” 

 

Ме- 
сец 

Седми
ца 

Образовател
но ядро 

Тема Очаквани резултати Методи и 
форми 

1 2 3 4 5 6 

IХ 1 СР „Есен” Първоначална представа за сезона „есен”. 
(назовава/посочва думи, свързани със сезона) 

ПС, она 
гледяване,упра
жнение. 

 2 СР „Хайде да се 
запозна- 

ем” 

Назоваване (посочване от невербалните деца) на имената 
на децата.  

ПС, 
упражнение, 
подражание 

Х 1 СР „Аз съм в ДГ” Възприемане и активизиране на думи, свързани с процеса 
на общуване в групата. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 2 ВЛП „Чисти 
ръчички” 

Възприемане на кратка литературна творба. ПС, 
повторение, 
онагледяване. 

 3 Р „У дома” Овладяване (осмисляне) на думи и имена на членовете на 
семейството. 

ПС, 
подражание. 
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 4 ЗК „Весела 
въртележка 

Правилно произношение на фонеми (вокали) по 
подражание. 

ПС, 
подражание, 
упражнение 

ХI 1 СР „Моята 
играчка” 

Създаване на речева ситуация, свързана с играчките. ПС, 
упражнение, 
игра. 

 2 ВЛП „Храброто 
врабче” 

Възприемане на кратка литературна творба; обяснение на 
непознати думи. 

ПС, 
повторение. 

 3 ЗК „Правилно 
произноше- 
ние на 
вокали” 

Произнасяне по модел и подражание на вокали. ПС, 
подражание, 
повторение. 

 4 Р „Котенце 
игриво” 

Назовава думи, свързани с котката. ПС, 
упражнение, 
онагледяване. 

ХII 1 ЗК „Кажи като 
мен” 

Правилно произнасяне на звукове и срички по модел. ПС, 
подражание. 

 2 ВЛП „Зимна 
радост” 
(Ел. 
Багряна) 

Възприемането на стихотворението „Зимна радост” (Ел. 
Багряна); обяснение на непознатите думи, словосъчетания 

ПС, 
упражнение, 
онагледяване. 

 3 Р „Кой каза 
„мяу”? 

Обогатява експресивната си реч, с думи, свързани с 
характерните белези и поведение на котката. 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

 4 СР/Р „Снежен 
човек” 

Възприема описание по сюжетна картина и отговаря на 
въпроси.Назовава думи, словосъчетания по подражание. 

ПС, 
упражнение, 
онагледяване. 

I 1 ВЛП „Белоснежна 
зима” 

Възприемане на кратък литературен текст; обяснение на 
непознатите думи, словосъчетания. 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

 2 ВЛП „Аз имам” Възприемане на текста; изпълнение на движения, 
съобразно смисъла на текста. 

ПС, 
упражнение, 
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игра. 

 3 СР „Вежливи 
думи” 

Възприемане и повторение на учтиви думи, свързани с 
социално-битовото ежедневие. 

ПС, 
подражание, 
упражнение, 
игра. 

 4 Р/ВЛП „Зима” Обогатява експресивната си реч с думи, свързани със 
сезона. 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

II 1 ВЛП „Игра в ДГ” Възприемане на текста; обяснение на непознатите думи; 
словосъчетания; изречения. 

ПС, 
подражание, 
упражнение. 

 2 Р „Превозни 
средства” 

Посочва и/или назова изображения по картина. ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 3 Р Активизиран
е на думи, 
свързани с 
превозните 
средства. 

Посочва и/или назовава изображения по картина и 
допълва с подходяща дума. 

ПС, 
онагледяване, 
игра, 
упражнение. 

III 1 ВЛП „Маренички” 
(Дора Габе) 

Възприема римуван текст; съпреживява. ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

 2 ЗК Правилно 
произноше- 
ние „м”, „п-б” 

Възприема слухово и произнася по подражание. ПС, 
подражание. 

 3 Р Разбиране 
на думи, 

свързани с 
пролетта. 

Разбира (посочва по картина) назовани думи, 
словосъчетания. 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

 4 СР „Пролет” Разпознава, посочва и назовава изображения по 
картина,отговаря на въпрос (по модел). 

ПС, 
онагледяване. 

IV 1 ВЛП „Великдеско Възприема кратък литературен текст; съпреживява. ПС, 
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яйце” (Анг. 
Жекова) 

онагледяване, 
упражнение. 

 2 Р Разбиране 
на думи, 

свързани с 
празника. 

Посочва и/или назовава думи по картина. ПС, 
онагледяване, 
подражание. 

 3 ЗК Правилно 
произноше-
ние на „н”, 

 „т-д” 

Възприема слухово и произнася по подражание. ПС, 
подражание. 

 4 СР „Великден” Разпознава, посочва и назовава изображения по картина, 
свързани с празника. Отговаря на въпрос по модел. 

ПС, 
онагледяване, 
подражание. 

V 1 ВЛП „Дядо и 
ряпа” 

Възприемане на литературен текст” ПС, 
онагледяване. 

 2 ЗК Правилно 
произноше- 
ние на „в-ф” 

Възприема слухово и произнася по подражание ПС, 
подражание, 
упражнение. 

 3 Р Активизиран
е думи, 

свързани с 
пролетта. 

Посочва, разпознава и назовава, думи по картина. ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

 4 СР „Моята 
играчка” 

Възприема и упражнява по модел речеви форми по модел. ПС, 
подражание. 
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Образователно направление: „Физическо възпитание” 

 

Месе
ц 

Седми
ца 

Образовател 
но ядро 

Тема Очаквани резултати Методи и 
форми 

1 2 3 4 5 6 

IХ 1 ЕПДД Ходене и 
бягане в в 

права посока 
с водач 

Проявява интерес към организираното ходене и бягане. ПС,показ, игра. 

 2 ИДД Упражнение 
на ходене и 

бягане. 

Проявява емоционална удовлетвореност от игровата 
двигателна дейност. „Влакче” 

ПС, показ, 
игра. 

 2 ИДД Упражнение 
ходене и 
бягане. 

Проявява естествено приложни движения в подвижните 
игри. 

ПС, показ, 
игра. 

Х 1 ЕПДД Подскоци с 2 
крака. 

Има представа за последователни подскоци с два крака на 
място. 

ПС, двигателно 
упражняване, 
обяснение. 

 1 ИДД Упражняван
е на 
подскоци с 
два крака. 

Проявява емоционална удовлетвореност от ИДД, игра 
„Зайчета” 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 2 ИДД Упражняван
е подскоци с 
2 крака, 
ходене с 
водач. 

Изпълнява подражателни движения от ИДД, игри. ПС, 
упражнение, 
игра. 

 2 ЕПДД Лазене Има представа от лазене от коленна опора. ПС, обяснение, 
показ. 

 3 ИДД Упражнение Проявява интерес към разучените двигателни действия. ПС, обяснение, 
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лазене упражнение. 

 3 ИДД Упражнение 
лазене, 
ходене, 
бягане 

Участва с подкрепа в разучените двигателни действия. ПС, показ, 
упражнение, 
игра. 

 4 ИДД Упражнение 
подскоци, 
лазене. 

Участва с подкрепа в разучените двигателни действия. ПС, показ, 
игра. 

 4 ИДД Упражнение 
ходене и 
бягане с 
водач, 
подскоци. 

Участва и изпитва емоционална удовлетвореност от 
разучените двигателни действия, игри. „Зайчета”, „Влакче” 

ПС, показ, 
игра, 
упражнение. 

ХI 1 ЕПДД Хвърляне на 
торбичка 

Има представа от хвърляне на торбичка. ПС, обяснение, 
показ. 

 1 ИДД Упражнение 
хвърляне на 
торбичка. 

Участва с подкрепа в разученото двигателно действие. ПС, 
упражнение, 
игра. 

 2 ЕПДД Ходене в 
колона с 
помощта на 
въже. 

Има представа от ходене в колона с помощта на въже. ПС, обяснение, 
упражнение. 

 2 ИДД Упражнение 
на ходене в 
колона с 
помощта на 
въже. 

Участва с подкрепа в разученото двигателно действие. 
Игра „Влакче” 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 3 ИДД Упражнение 
на хвърляне 
на торбичка. 

Проявява емоционална удовлетвореност от игровата 
двигателна активност. 

ПС, двигателно 
упражнение, 
игра. 

 3 ИДД Упражнения 
на лазене, 

Проявява естествено приложни движения в подвижните 
игри. 

ПС, обяснение, 
игра. 
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ходене, 
хв.торбичка 

 4 ИДД Упражнение 
ходене и 
бягане в 
колона с 
водач. 

Участва с подкрепа и проявява емоционална 
удовлетвореност от игровата двигателна активност. 

ПС, обяснение, 
игра. 

 4 ИДД Упражнение 
на лазене 
към 
ориентир. 

Проявява естествено приложни движения в подвижните 
игри. „Охлювчета” 

ПС, обяснение, 
онагледяване, 
игра. 

ХII 1 ЕПДД Ходене с 
прекрачване
. 

Има представа за ходене с прекрачване на нарисувана 
линия с дебелина 5 см. 

ПС, обяснение, 
демонстрация, 
показ. 

 1 ИДД Упражнение 
на ходене с 
прекрачване 

Проявява интерес към двигателните действия. ПС, 
упражнение, 
показ, игра. 

 2 ИДД Упражнения 
на 
естествено 
приложни 
движения. 

Проявява активност в подвижни игри с естествено 
приложни движения. Игра „Кубчета” 

ПС, 
упражнение, 
показ, игра. 

 2 ИДД Упражнения 
на ЕПДД. 

Проявява активност в подвижни игри с естествено 
приложни движения. Игра „Раменца и коленца” 

ПС, 
упражнение, 
игра 

 3 ЕПДД Бягане, 
редувано с 
ходене. 

Има представа за бягане в различни посоки, редувано с 
ходене. Има представа от вербален сигнал. 

ПС, описание, 
обяснение, 
команда, 
разпореждане. 

 3 ИДД Упражнение 
за бягане, 
редувано с 

Проява интерес към двигателните действия. Реагира на 
разпореждане и проста команда. 

ПС, обяснение, 
показ, игра. 
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ходене. 

 4 ИДД Упражнения 
на ЕПДД. 

Проявява естествено приложни движения в подвижните 
игри.  

ПС, обяснение, 
игра. 

 4 ИДД Упражнения 
на ЕПДД. 

Проявява естествено приложни движения в подвижните 
игри. 

ПС, обяснение, 
игра. 

I 1 ЕПДД Ходене по 
двама. 

Има представа от организирано ходене по двама. ПС, обяснение, 
показ. 

 1 ИДД Упражнение 
за ходене по 
двама. 

Проявява активност на ЕПД в подвижните игри.  ПС, обяснение, 
показ. 

 2 ЕПДД Търкаляне 
на топка 
между две 
деца. 

Има представа за търкаляне на мека топка, с диаметър 20 
см в разкрачен седеж между 2 деца на разстрояние 1 м. 

ПС, обяснение, 
показ, 
упражнение. 

 2 ИДД Упражнение 
на 
търкаляне 
на топка 
между две 
деца. 

Участва с подкрепа в двигателните движения и проявява 
емоционална удовлетвореност. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 3 ИДД Упражнение 
на 
търкаляне 
на топка. 

Проявява положителни емоции от изпълнение на 
двигателна дейност. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 3 ИДД Упражнение 
на ходене по 
двама. 

Проявява активност в двигателните движения. ПС, 
упражнение, 
игра. 

 4 ИДД Игри със 
сняг 

Проявява положителни емоции от изпълнение на 
двигателна дейност на открито. 

ПС, описание, 
показ, игра. 

 4 ИДД Упражнение 
по 
търкаляне 

Участва с подкрепа в двигателните движения и проявява 
емоционална удовлетвореност. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 
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на топка. 

II 1 ЕПДД Ходене в 
кръг. 

Има представа за организирано ходене в кръг. ПС, обяснение, 
показ. 

 1 ИДД Упражнения 
на разучени 
двигателни 
действия. 

Проявява естествено приложни движения в подвижните 
игри. 

ПС, обяснение, 
игра. 

 2 ЕПДД Хвърляне на 
торбичка 

Има представа от координацията на движенията при 
хвърляне. 

ПС, обяснение, 
показ. 

 2 ИДД Упражнение 
за хвърляне 
на торбичка. 

Проявява интерес към включване в двигателните действия 
и участва с подкрепа. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 3 ИДД Упражнения 
за ходене в 
кръг. 

Проявява естествено приложни движения в подвижните 
игри. 

ПС, обяснение, 
игра. 

 3 ИДД Упражнения 
на разучени 
двигателни 
действия. 

Проявява естествено приложни движения в подвижните 
игри и проявява емоционална удовлетвореност. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

III 1 ЕПДД Търкаляне 
на топка към 
ориентир. 

Има основни представи за търкаляне на топка към 
ориентир. 

ПС, описание, 
обяснение, 
показ. 

 1 ИДД Упражнение 
за търкаляне 
на топка към 
ориентир. 

Умее да търкаля голяма топка с две ръце към ориентир. ПС, двигателно 
упражняване, 
показ, игра. 

 2 ЕПДД Бягане, 
редувано с 

ходене. 

Има представа за бягане, редувано с ходене. ПС, описание, 
обяснение, 
показ. 

 2 ИДД Упражнение 
за бягане, 
редувано с 

Проявява естествено приложни движения в подвижните 
игри. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 
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ходене. 

 3 ИДД Упражнение 
за търкаляне 
на топка към 

ориентир. 

Умее да търкаля голяма топка към ориентир. Проявява 
емоционална удовлетвореност. 

ПС, двигателно 
упражняване, 
показ, игра. 

 3 ИДД Упражнение 
за бягане, 
редувано с 

ходене. 

Проявява естествено приложни движения в подвижните 
игри. 

ПС, двигателно 
упражняване, 
показ, игра. 

 4 ИДД Упражнения 
от 

общоразви 
ващ 

 характер 

Умее да изпълни подражателни общоразвиващи 
упражнения.  

ПС, двигателно 
упражняване, 
показ, игра. 

 4 ИДД Упражнения 
от 

общоразви 
ващ 

 характер 

Умее да изпълни подражателни общоразвиващи 
упражнения. Изпитва емоционална удовлетвореност. 

ПС, 
упражнение, 
обяснение, 
игра. 

IV 1 ЕПДД Скачане Има представа за изпълнение на скокови движения. ПС, описание, 
обяснение, 
упражнение. 

 1 ИДД Упражнение 
за скачане. 

Умее да изпълни подскоци на място с придвижване. ПС, обяснение, 
показ, игра. 

 2 ЕПДД Лазене с 
провиране. 

Има представа за лазене от колянна опора с провиране. ПС, описание, 
обяснение. 

 2 ИДД Упражнения 
с лазене с 
провиране. 

Умее да изпълни двигателните действия. ПС, обяснение, 
показ, 
упражнение. 

 3 ИДД Упражнения 
със скачане. 

Умее да изпълнява двигателните действия и изпитва 
емоционална удовлетвореност. Игра „Зайчета” 

ПС, 
упражнение, 
обяснение, 
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игра. 

 3 ИДД Упражнения 
с лазене с 
провиране. 

Умее да изпълнява двигателните действия и изпитва 
емоционална удовлетвореност. Игра „Охлювчета” 

ПС, 
упражнение, 
обяснение, 
игра. 

 4 ИДД Упражнения 
от 

общоразви 
ващ 

 характер 

Умее да изпълни подражателни общоразвиващи 
упражнения. Изпитва емоционална удовлетвореност. 

ПС, 
упражнение, 
обяснение, 
игра. 

 4 ИДД Упражнения 
от 

общоразви 
ващ 

 характер 

Умее да изпълни подражателни общоразвиващи 
упражнения. Изпитва емоционална удовлетвореност. 

ПС, 
упражнение, 
обяснение, 
игра. 

V 1 ЕПДД Хъркаляне 
на топка към 

врата. 

Има представа за търкаляне на топка. ПС, обяснение, 
показ, 
упражнение. 

 1 ИДД Упражнение 
за търкаляне 

на топка. 

Умее да търкаля топка към врата от разстояние 1м. ПС, показ, 
упражнение, 
игра. 

 2 ИДД Упражнения 
за лазене с 
провиране. 

Умее да изпълнява двигателните действия и изпитва 
емоционална удовлетвореност. Игра „Охлювчета” 

ПС, 
упражнение, 
обяснение, 
игра. 

 2 ИДД Упражнение 
за търкаляне 
на топка. 

Умее да търкаля топка към врата от разстояние 1м. ПС, показ, 
упражнение, 
игра. 

 3 ИДД Подвижни 
игри на 
открито. 

Изразява готовност за участие в подвижни игри в природна 
среда. 

ПС, обяснение, 
показ, ПИ. 

 3 ИДД Подвижни Затвърдяване на овладени двигателни умения в подвижни ПС, описание, 
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игри на 
открито. 

игри. обяснение, ПИ. 

 4 ИДД Подвижни 
игри на 
открито. 

Владее подвижни игри и изразява желание за 
изпълнението им. Проявява емоционална 
удовлетвореност от игровата двигателна дейност. 

ПС, обяснение, 
игри. 

 4 ИДД Подвижни 
игри на 
открито. 

Затвърдяване на овладени двигателни умения в подвижни 
игри на открито. 

ПС, обяснение, 
ПИ. 

 

Образователно направление: „Изобразително изкуство” 

 

Ме- 
сец 

Седми
ца 

Образовател
но ядро 

Тема Очаквани резултати Методи и 
форми 

1 2 3 4 5 6 

IХ 1 ИТ „Дъжд” Умее да държи правилно молив и нанася вертикални 
линии в рамките на лист. Изпитва емоционална 
удовлетвореност от следите, които оставя молива върху 
листа.  

ПС, обяснение, 
показ. 

 1 ИМТ „Есенни 
листа” 

Подрежда готово изрязани форми в рамките на листа. ПС, обяснение, 
показ. 

 2 ИТ „Гнездо” Умее да извършва свободни кръгообразни движения в 
рамките на листа. Умее правилно да държи молив. 

ПС, обяснение, 
показ. 

 2 ИМТ „Пръчици” Опознава свойствата на пластилина, разточва. Прави 
движения с двете ръце. 

ПС, обяснение, 
показ, 
упражнение. 

Х 1 ИМТ „Облачета” Подобрява на уменията си за извършване на кръгообразни 
движения в рамките на листа. Умее правилно да държи 
молив или пастел. 

ПС, 
упражнение 

 2 ИМТ „Плод, Подрежда готово изрязани форми в рамките на листа. ПС, обяснение, 
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зеленчук” показ. 

 3 ИМТ „Пътечки” Умее да рисува прави линии в рамките на листа. ПС, обяснение, 
показ. 

 3 ИМТ „Цветни 
моливи” 

Опознава свойствата на пластилина, разточва. Прави 
движения с двете ръце. 

ПС, обяснение, 
показ, 
упражнение. 

 4 ИМТ „Топки” Подобрява уменията си за рисуване на крива затворена 
линия в рамките на листа. 

ПС, обяснение, 
показ, 
упражнение. 

 4 ИМТ „Цветни 
балони” 

Подобрява уменията си залепване на готово изрязани 
форми в рамките на листа. 

ПС, показ, 
упражнение, 
игра. 

ХI 1 ИМТ „Дъжд” Подобрява уменията си за изтегляне на вертикални линии 
и ритмичното им редуване  в рамките на листа. 

ПС, показ, 
упражнение. 

 1 ИМТ „Ябълки” Опознава свойствата на пластилина, овалва. ПС, обяснение, 
показ, 
упражнение. 

 2 ИМТ „Стълбичка” Усвоява умения за рисуване на прави хоризонтални линии 
в рамките на листа. 

ПС, обяснение, 
показ, 
упражнение. 

 2 ИМТ „Гевречета” Опознава свойствата на пластичния материал – усвоява 
умения за разточване, извиване и слепване. 

ПС, обяснение, 
показ, 
упражнение. 

 3 ХВ, ИМТ „Оградка” Умее да изгражда образ, чрез съчетаване на хоризонтални 
и вертикални линии. 

ПС, 
упражнение. 

 3 ХВ, ИМТ „Влакче” Умее да апликира готово изрязани форми в рамките на 
листа. 

ПС, ПИ 
„Влакче” 

 4 ИМТ „Дъждовни 
облачета” 

Подобрява уменията си за рисуване на крива затворена 
линия, защрихова. 

ПС, показ, 
упражнение. 

 4 ИМТ „Шоколад” Усвоява умения за защриховане на предмет. ПС, 
онагледяване, 
показ. 
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ХII 1 ИМТ „Снежни 
топки” 

Апликира готово изрязани форми върху цветна основа, 
като ги разполага симетрично върху листа. 

ПС, 
онагледяване, 
показ, 
упражнение. 

 1 ИМТ „Ръкавички” Защрихова предмет, като не излиза извън очертанията на 
контура и използва поне два цвята. 

ПС, показ, 
онагледяване, 
упражнение. 

 2 ИМТ „Гирлянди” Усвояване на умения за извиване и залепване на цветни 
ленти и промушването им една в друга – „синджир”. 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

 2 ИМТ „Дъжд” Умее да рисува вертикални линии в рамките на листа. ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

 3 ИМТ „Торта” Умее да изкъсва пластичен материал на парчета и да ги 
сплесква. 

ПС, 
демонстрация, 
упражнение. 

 3 ИМТ „Еленчета” Умее да залепва елементи с подкрепа върху обемен 
предмет (ролки от т.хартия) 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

 4 ИМТ „Симетрични 
образи” 

Умее да прегъва лист хартия с нанесена боя от едната 
страна. 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

 4 ИМТ „Елха” Умее да залепва готови елементи на точно определено 
място. Изпитва емоционална удовлетвореност. 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение, 
игра. 

I 1 ИМТ „Зимна 
къща” 

Умее да рисува различни геометрични форми (квадрат, 
триъгълник) и получаването на образ чрез съчетаването 
им. 

ПС, 
онагледяване, 
показ, игра. 

 1 ИМТ „Снежен 
човек” 

Умее да апликира готово изрязани форми с различна 
големина, върху цветна основа, които съчетава, за да се 
получи образ. 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 
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 2 ИМТ „Снежни 
топки” 

Рисува кръгли форми с различна големина, в рамките на 
листа. 

ПС, 
разяснение, 
упражнение. 

 2 ИМТ „Подаръци 
за Врабчо” 

Умее да изкъсва парчета хартия и да изпитва емоционална 
удовлетвореност от дейността си. 

ПС, 
разяснение, 
онагледяване. 

 3 ИМТ „Сняг вали” Рисува с четка и боя върху цветна основа. ПС, 
разясняване, 
упражнение. 

 3 ИМТ „Снежни 
топки” 

Умее да залепва готово изрязани форми върху цветна 
основа. Изпитва емоционална удовлетвореност. 

ПС, 
разясняване. 

 4 ИМТ „Зимно 
дърво” 

Умее да рисува с пастел на дебели и тънки линии. ПС, 
онагледяване. 

 4 ИМТ „Снежен 
човек” 

Умее да овалва различни по големина топки от пластичен 
материал с две ръце. 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

II 1 ИМТ „Зима” Умее да рисува петна върху цветна основа с четка и боя. ПС, 
разясняване. 

 1 ИМТ „Къща” Умее да залепва готово изрязани геометрични форми и да 
получава предмет. 

ПС, 
онагледяване. 

 1 ИМТ „Моят 
Снежко” 

Подобрява уменията си за създаване на образ от кръгли 
петна чрез завъртане на четката. 

ПС, показ. 

 2 ИМТ „Баница” Подобрява уменията си за разточване и извиване на 
разточени пръчици. 

ПС, показ. 

 2 ХВ,ИМТ „Рибки” Умее да работи с повече от два цвята водни бои, измива и 
подсушава четката си. 

ПС, 
онагледяване, 
показ. 

 3 ИМТ, ИТ „Мартеници” Изгражда образ чрез комбинация на еднакви или различни 
по вид, цвят и големина форми. Овладява умения за 
двуслойно апликиране. 

ПС, 
онагледяване и 
разказ. 

 3 ИМТ „Мартеници” Рисува с четка и боя върху цветна основа, измива и 
подсушава четката си. 

ПС, разказ, 
упражнение. 
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III 1 ИТ, ИМТ „Гривна за 
мама” 

Затвърдява уменията си за извиване и залепване на 
разточени пръчици. Декорира с молив. 

ПС, обяснение. 

 1 ИМТ „Картичка за 
мама” 

Апликира цветя от кръгли форми. Начални умения за 
получаване на релефно цвете чрез „вдлъбване” на 
хартията с показалец. 

ПС, 
онагледяване, 
показ. 

 2 ИМТ „Цъфнали 
дървета” 

Дорисува пролетен пейзаж като използва техника печатане 
с върха или с цяла четка. 

ПС, 
онагледяване, 
показ. 

 2 ИМТ „Пролетни 
цветя” 

Подобрява уменията си за апликиране на цветя от кръгли 
форми и техниката „вдлъбване”. 

ПС, 
онагледяване. 

 3 ИТ „Цъфнала 
градина” 

Получава образи на цветя чрез съчетаване на кръгли 
форми с прави линии. 

ПС, 
наблюдение на 
цветя, показ. 

 3 ИМТ „Слънце” Умее да моделира образи чрез съчетаване на сплесната 
форма с разточени пръчици като лъчи с различна 
дължина. 

ПС, 
онагледяване, 
разказ, показ. 

 4 ИМТ „Слънце” Рисуване на кръгла форма чрез завъртане на четката и 
изтегляне на прави линии с различна дължина. 

ПС, показ, 
онагледяване. 

 4 ИМТ „Пеперуда” Апликиране на елементи върху готова форма на точно 
определено място чрез точково залепване. 

ПС, 
онагледяване. 

IV 1 ИМТ „Калинки” Изгражда образ чрез комбиниране на познати форми и 
линии. 

ПС, показ, 
онагледяване. 

 1 ИМТ „Великден 
ско яйце” 

Включва се в подготовката за празника с украсяване на 
великденски яйца с елементи по избор. 

ПС, 
разясняване. 

 2 ИМТ „Великденск
и яйца” 

Умее да декорира върху нарисувани предмети, като 
използва повече от два цвята. 

ПС, 
разясняване. 

 3 ИМТ „Светофар” Създава образ чрез комбиниране на две различни 
геометрични форми – кръг, правоъгълник. 

ПС, 
разясняване, 
показ. 

 3 ИМТ „Салфетка” Овладяване на умения за украса с декоративен елемент 
„листенце” чрез отпечатване на цяла четка. 

ПС, показ. 

 4 ИМТ „Черешки”  Моделира с разноцветен пластилин, съчетава пръчици с ПС, показ, 
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кръгчета, за получаване на предмет. разясняване. 

 4 ИМТ „Черешки” Подобряване на уменията за моделиране, чрез съчетаване 
на различни форми от пластилин. 

ПС, показ. 

V 1 ИМТ „Пролетна 
картина” 

Апликира цъфнали дървета чрез използване на различни 
по форма и големина листенца. 

ПС, 
разясняване, 
показ. 

 1 ИМТ „Пролетно 
цвете” 

Дорисуване на елементи върху предмети – листа и 
цветове чрез самостоятелно избиране. 

ПС, 
разясняване. 

 2 ИМТ „Това съм 
аз” 

Дорисуване на елементи на човешко лице – очи, нос, уста. ПС, 
разясняване. 

 2 ИМТ „Това съм 
аз” 

Подобряване на уменията за дорисуване на човешко лице. ПС, 
разясняване. 

 3 ИМТ „Юрганчето 
на Зайко” 

Подобряване на умения за създаване на декоративна 
украса на предмети от бита. 

ПС, показ. 

 3 ИМТ „”Къща за 
Зайко” 

Съчетава успоредни хоризонтални и вертикални линии за 
получаване на образ. 

ПС, показ, 
разясняване. 

 4 ИМТ „Това съм 
аз” 

Рисуване на човешка фигура. ПС, показ, 
онагледяване. 

 4 ИМТ „Това съм 
аз” 

Подобряване на уменията за рисуване на човешка фигура. ПС, разказ, 
показ. 

 

Образователно направление „Конструиране и технологии” 

 

Ме- 
сец 

Седми
ца 

Образовател
но ядро 

Тема Очаквани резултати Методи и 
форми 

1 2 3 4 5 6 

IХ 1 КМ „Кубчета” Разглеждане на различни по големина и цветове кубчета. ПС, 
разясняване 
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 2 КМ „Кубчета” 
 

Умее да подрежда кубчетата едно до друго. ПС, показ. 

Х 1 ОМСС „Салфетка” Има представа от хартия и начални умения за работа с 
нея. 

ПС, показ, 
разказ. 

 2 ОМСС „Салфетка” Умее да прегъва хартия. ПС, показ. 

 3 ГИ „Подреждам 
масата” 

Подрежда прибор и салфетка за хранене. ПС, показ. 

 4 КМ „Къща” Възпроизвежда по указание последователни действия за 
създаване на модел. 

ПС, показ, 
игра. 

ХI 1 ОМСС „Гевречета” Умее да нанизва различни по големина рингове върху 
неподвижна основа. 

ПС, показ, 
игра. 

 2 КМ „Къща” Подобряване на уменията за възпроизвеждане по 
указание на последователни действия за създаване на 
модел. 

ПС, показ, 
разказ. 

 3 КМ „Кула от 
кубчета” 

Умее да възпроизвежда по указание последователни 
действия за създаване на модел. 

ПС, указания, 
показ. 

 4 ГИ „Моите 
дрехи” 

Има представа за предназначението на гардеробчето и 
реда в него. 

ПС, 
демонстрация. 

ХII 1 КМ „Влакче” Подобряване на уменията за възпроизвеждане по 
указание на последователни действия за създаване на 
модел. 

ПС, показ, 
разказ. 

 2 ОМСС „Цветни 
квадрати” 

Умее да подрежда цветна хартия по указание. ПС, показ, 
разказ. 

 3 ОМСС „Новогодиш 
на украса” 

Умее да залепва цветни ленти и да ги промушва една в 
друга по указание. 

ПС, показ, 
демонстрация. 

 4 ГИ „Празнична 
елха” 

Приема сътрудничеството на деца и възрастни при 
украсата на елхата в занималнята. 

ПС, показ, 
разказ. 

I 1 КМ „Къща” Подобряване на уменията за възпроизвеждане по 
указание на последователни действия за създаване на 
модел. 

ПС, показ, 
разказ. 

 2 ОМСС „Черга” Умее да къса хартия на ленти и да ги лепи върху 
лист,промушва. 

ПС, показ, 
игра. 
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 3 ГИ „Чистички,из
мити” 

Затвърдява навиците за поддържане на лична хигиена. ПС, 
демонстрация. 

 4 КМ „Оградка” Подобряване на уменията за възпроизвеждане по 
указание на последователни действия за създаване на 
модел. 

ПС, показ, 
разказ. 

II 1 КМ „Къща” Подобряване на уменията за възпроизвеждане по 
указание на последователни действия за създаване на 
модел. 

ПС, показ, 
разказ, игра 

 2 Т „Моите 
играчки” 

Има представа за играчки на отделни превозни и товарни 
средства. 

ПС, 
демонстрация, 
игра 

 3 ОМСС „Мартенички
” 

Натрупване на опит за комбинация на различни 
материали. 

ПС, показ, 
игра. 

III 1 ГИ „Дрехи” Има представа за видовете дрехи и тяхното 
предназначение. 

ПС, показ, 
игра. 

 2 ГИ „Видове 
дрехи” 

Разширяване и обогатяване на представите за видовете 
дрехи и тяхното предназначение. 

ПС, показ, 
игра. 

 3 ГИ „Как се 
храня” 

Има представа за приборите за хранене и тяхното 
предназначение. 

ПС, показ, 
демонстрация. 

 4 ОМСС „Бонбони за 
рожден ден” 

Натрупване на опит за комбинация на различни материали 
за получаване на определен предмет. 

ПС, показ, 
игра. 

IV 1 ОМСС „Охлюв” Натрупване на опит за комбинация на различни материали 
за получаване на определен предмет. 

ПС, показ, 
игра. 

 2 ОМСС „Цвете” Създаден интерес и елементарни умения за работа с 
нестандартни материали. 

ПС, показ, 
игра. 

 3 ОМСС „Кошничка 
за 

великденски 
яйца” 

Има представа за конструиране на обект от отпадъчни 
материали (чашка) 

ПС, показ, 
демонстрация, 
игра. 

 4 ГИ „Моето 
гардеробче” 

Има представа за предназначението на гардеробчето и 
реда в него. 

ПС, 
демонстрация. 

V 1 ОМСС „Ежко Бежко” Има представа за работа с различни материали ПС, показ, 
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(пластилин и клечки за зъби) игра. 

 2 ОМСС „Чадърче” Има представа за конструиране на обект от отпадъчни 
материали (пластмасова сламка, хартия) 

ПС, 
демонстрация. 

 3 ОМСС „Ветрило” Има представа и умения за работа с хартия. ПС, показ, 
игра. 

 4 КМ „Весел влак” Има начални умения за работа с конструктор, тип „Лего” ПС, показ, 
игра. 

 

 

Образователно направление „Околен свят” 

 

Ме- 
сец 

Седми
ца 

Образовател
но ядро 

Тема Очаквани резултати Методи и 
форми 

1 2 3 4 5 6 

IХ 1 СЗС „Чистички, 
измити” 

Има представа от средствата за поддържане на лична 
хигиена. 

ПС, показ, 
разясняване,уп
ражнение, игра. 

 1 СПНО „Дъжд” Има представа за промените през сезона „Есен”. ПС, 
онагледяване, 
обяснение, 
игра. 

 1 КНЦ „Вятърко 
листи в 
гората 
пилей” 

Възприема песни със съдържание, свързано с есента, и 
изпълнява по подражание подходящи движения. 

ПС, 
разясняване, 
упражнение, 
игра. 

 2 СЗС „Моите чисти 
ръчички” 

Подобрява уменията си за поддържане на лична хигиена. ПС, 
упражнение. 
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 2 СПНО „Капят 
жълтите 
листа” 

Разширява и обогатява знанията си, свързани с промените 
през сезона „Есен”. 

ПС, 
онагледяване, 
разясняване. 

 2 КНЦ „Есен 
златокоса” 

Възприема песни и осмисля съдържанието им, свързано с 
есента, и изпълнява по подражание подходящи движения. 

ПС, 
разясняване, 
упражнение, 
игра. 

Х 1 СОО, СЗС „Моите 
играчки” 

Възприема наличния игров материал – различните играчки 
и техните функции. 

ПС, обяснение, 
упражнение, 
игра. 

 1 СПНО „Есенни 
листа” 

Разширява и обогатява знанията си, свързани с есента, 
повтаря по подражание (посочва). 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 1 СНЦ „Танц в 
гората” 

Възприема песни и осмисля съдържанието им, свързано с 
есента, и изпълнява по подражание подходящи движения. 
Повтаря по подражание звукове, срички, думи, 
словосъчетания, свързани с есента. 

ПС, 
разясняване, 
упражнение, 
игра. 

 2 СЗС „Аз съм в ДГ” Има представа за работата на хората в ДГ ПС, обяснение, 
игра. 

 2 СПНО „Златна 
есен” 

Разширява и обогатява знанията си, свързани с есента, 
повтаря по подражание (посочва). 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 2 КНЦ „Есен, есен” Възприема песни и осмисля съдържанието им, свързано с 
есента, и изпълнява по подражание подходящи движения. 
Повтаря по подражание звукове, срички, думи, 
словосъчетания, свързани с есента. 

ПС, 
разясняване, 
упражнение, 
игра. 

 3 СЗС „Чистички, 
измити” 

Подобрява уменията си за поддържане на лична хигиена. 
Назовава (посочва) средства за лична хигиена. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 3 СПНО,СОО „Ябълка” Има представа от плода ябълка – външни белези, 
характерни особености. 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 



 

22 
 

 3 СНЦ „Есен” Възприема песни и осмисля съдържанието им, свързано с 
есента, и изпълнява по подражание подходящи движения. 
Повтаря по подражание звукове, срички, думи, 
словосъчетания, свързани с есента. 
 

ПС, 
разясняване, 
упражнение, 
игра. 

 4 СОО, СЗС „Моите 
играчки” 

Възприема наличния игров материал – различните играчки 
и техните функции. Разширява знанията си за 
предназначенията на различните видове играчки. 

ПС, обяснение, 
демонстрация, 
игра. 

 4 СПНО, СОО „Ябълки” Разширяване и обогатяване на знанията за характерните 
плодове през есента. 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 4 КНЦ „Весели 
балони” 

Възприема песни и осмисля съдържанието им, свързано с 
есента, и изпълнява по подражание подходящи движения. 
Повтаря по подражание звукове, срички, думи, 
словосъчетания, свързани с есента. 

ПС, 
разясняване, 
упражнение, 
игра. 

ХI 1 СОО, СЗС „Моята 
любима 
играчка” 

Разширява и обогатява знанията си, свързани с играчките 
и техните функции. Назовава (посочва) играчки по 
подражание. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 1 СОО, СЗС „Моите 
играчки” 

Разширява и обогатява знанията си, свързани с играчките 
и техните функции. Назовава (посочва) играчки по 
подражание. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 1 КНЦ „Плодчета” Възприема песни за есента (есенни плодове), изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва)по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 

ПС, 
упражнение, 
разказ, игра. 

 2 СЗС „Играчките” Разширява и обогатява знанията си, свързани с играчките 
и техните функции. Назовава (посочва) играчки по 
подражание. 
 

ПС, обяснение, 
демонстрация, 
игра. 

 2 СОО, СПНО „Чушки и 
домати” 

Има представа от външните белези и характерни 
особености на зеленчуците. 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение, 
игра. 
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 2 КНЦ „Зеленчуци, 
който не 

яде” 

Възприема песни за характерни за есента зеленчуци, 
изпълнява подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение, 
игра. 

 3 СОО „Моето 
семейство” 

Има представа за членовете на семейството. ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 3 СПНО „Котенце 
игриво” 

Има представа за характерните особености и външни 
белези на котката. 

ПС, 
онагледяване, 
разказ, игра. 

 3 КНЦ „Иде зима” Възприема песни с текстове за зимата, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение, 
игра. 

 4 СЗС „Това съм 
аз” 

Има представа за функциите на някои части от тялото – 
очи, уста, нос, уши,  ръце, крака. 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

 4 СПНО „Домашни 
любимци” 

Има представа, разпознава, назовава (посочва) някои 
животни. 

ПС, 
онагледяване, 
разяснение, 
игра. 

 4 КНЦ „Моите 
ръчички” 

Възприема песни с текстове за зимата, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
„Моите ръчички имат ръкавички”. 
 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение, 
игра, 
обяснение. 

ХII 1 СОО „Мама и 
татко” 

Разширява и обогатява познанията си за членовете на 
семейството. 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 1 СПНО „Котка” Разширява и обогатява знанията за котката. Посочва 
(назовава) части на тялото – глава, тяло, опашка, лапи. 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 
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 1 КНЦ „Зима” Възприема песни с текстове за зимата, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение, 
игра, 
обяснение. 

 2 СЗС „Моето тяло” Има представа за функциите на някои части от тялото – 
очи, уста, нос, уши,  ръце, крака. Разширява и обогатява 
знанията си, свързани с човешкото тяло. Назовава 
(посочва) по подражание думи, словосъчетания, 
изречения. 
 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение, 
игра, 
обяснение. 

 2 СОО, СЗС „Цветни 
кръгчета” 

Има представа за играта и изпълнява игровите действия 
по подражание с подкрепа. 

ПС, обяснение, 
упражнение, 
игра. 

 2 КНЦ „Шаро и 
първия сняг” 

Възприема зимни песни, възприема техните текстове, 
изпълнява подражателни движения. 

ПС, обяснение, 
игра. 

 3 СЗС „Две 
ръчички” 

Има представа за функциите на частите на тялото – ръце. ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 3 СЗС „Кула от 
кубчета” 

Възприема инструкции и изпълнява с подкрепа игрови 
действия. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 3 СЗС „Пътечки” Възприема инструкции и изпълнява с подкрепа игрови 
действия. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 4 СЗС „Моето 
въженце” 

Възприема инструкции и изпълнява с подкрепа игрови 
действия. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 4 СЗС „Шарени 
сламки” 

Възприема инструкции и изпълнява с подкрепа игрови 
действия. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 4 СЗС „Части на Разширява и обогатява знанията си, свързани с основните ПС, 
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лицето” части на лицето – очи, нос, уста, уши. Назовава и/или 
посочва. 

разяснение, 
онагледяване. 

I 1 СОО „Чичо 
Доктор” 

Има представа за професията на лекаря и медицинските 
работници. 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 1 СПНО „Сивият 
врабец” 

Има представа за външните белези, характерни 
особености в поведението на врабчето. 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 1 КНЦ „Зимна 
забава” 

Възприема песни с текстове за зимата, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение, 
игра, 
обяснение. 

 2 СОО „Чичо 
Доктор” 

Разширява и обогатява знанията си за професията на 
лекаря и медицинските работници. 

ПС, обяснение, 
игра. 

 2 СПНО „Сивият 
врабец” 

Разширява и обогатява знанията си за врабче, посочва 
и/или назовава основни части – глава, тяло, крила, крака. 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 2 КНЦ „Весели 
звънчета” 

Възприема песни с текстове за зимата, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, 
упражнение, 
игра, 
обяснение. 

 3 КНЦ „Рожден 
ден” 

Има представа от личния празник, назовава (посочва) 
характерни атрибути – торта, украса, подаръци. 

ПС, обяснение, 
игра. 

 3 СПНО „В парка 
през зимата” 

Назовава (посочва) в природни картини типични признаци 
за сезона „Зима”. 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 3 КНЦ „Тихо се 
сипе 

първият 
сняг” 

Възприема песни с текстове за зимата, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, 
упражнение, 
игра, 
обяснение. 

 4 КНЦ „Рожден Разширява и обогатява знанията си, свързани със сезона ПС, 



 

26 
 

ден” „Зима” упражнение, 
игра. 

 4 СПНО „Зима” Назовава (посочва) в природни картини типични признаци 
за сезона „Зима”. Разширява и обогатява знанията си. 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 4 КНЦ „Танц на 
снежинките” 

Възприема песни с текстове за зимата, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение, 
игра, 
обяснение. 

II 1 СОО „Чичо 
Доктор” 

Разширява и обогатява знанията си за професията на 
лекаря и медицинските работници. 

ПС, обяснение, 
игра. 

 1 СПНО „В парка 
през зимата” 

Назовава (посочва) в природни картини типични признаци 
за сезона „Зима”. Разширява и обогатява знанията си. 

ПС, обяснение, 
онагледяване. 

 1 КНЦ „Зимни 
песни” 

Възприема песни с текстове за зимата, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение, 
игра, 
обяснение. 

 2 СЗС „Кой се 
грижи за мен 

в ДГ” 

Има представа за професии, свързани с грижите за децата 
в ДГ – учител, пом.възпитател, мед. сестра. Разпознава 
сградата на ДГ. 

ПС, 
онагледяване, 
игра, обяснение 

 2 СПНО „Куче” Има представа за характерните особености, външните 
белези и характерно поведение на кучето. 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 2 КНЦ „Весели 
балони” 

Възприемане на детски песни, игра с балони, възприемане 
на текстовете, изпълняване на подражателни движения. 

ПС, обяснение, 
игра. 

 3 СЗС „Кой се 
грижи за мен 

в ДГ” 

Има представа за професии, свързани с грижите за децата 
в ДГ – учител, пом.възпитател, мед. сестра. Разпознава 
сградата на ДГ. Разширява и обогатява знанията си. 

ПС, 
онагледяване, 
игра, обяснение 

 3 СПНО „Куче” Има представа за характерните особености, външните 
белези и характерно поведение на кучето. Посочва и/или 

ПС, 
онагледяване, 
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назовава основни части на тялото – глава, тяло, опашка, 
лапи. 

игра. 

 3 КНЦ „Весело е.” Възприемане на детски песни, игра с балони, възприемане 
на текстовете, изпълняване на подражателни движения. 

ПС, обяснение, 
игра. 

III 1 СЗС „Моята 
лъжичка.” 

Разбира функциите и предназначението на съдове и 
прибори за хранене. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 1 СПНО „Пролет” Има представа за промените в природата през пролетта.  ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 1 КНЦ „Песни за 
пролетта” 

Възприема песни с текстове за пролетта, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, 
упражнение, 
игра, 
обяснение. 

 2 КНЦ „За мама” Има представа за празника на майките, демонстрира 
желание за включване в подготовката за празника. 

ПС, 
упражнение, 
обяснение. 

 2 СПНО „Кокиче” Има представа за промените в природата през пролетта. 
Разпознава първото пролетно цвете. Посочва и/или 
назовава. 

ПС, 
упражнение, 
игра. 

 2 КНЦ „Иде пролет” Възприема песни с текстове за пролетта, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, 
упражнение, 
игра, 
обяснение. 

 3 СЗС „Превозни 
средства” 

Различава и назовава превозните средства – лека кола, 
автобус, камион. 

ПС, 
онагледяване. 

 3 СПНО „Пролетни 
цвета” 

Разпознава, посочва и/или назовава характерни пролетни 
цветя – кокиче, минзухар, теменужка. 

ПС, 
онагледяване, 
обяснение, игра 

 3 КНЦ „Песни за 
пролетта” 

Възприема песни с текстове за пролетта, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 

ПС, 
упражнение, 
игра, 
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 обяснение. 

 4 СЗС „Превозни 
средства” 

Различава и назовава превозните средства – лека кола, 
автобус, камион. Разширява и обогатява знанията си. 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 4 СПНО „Щъркел” Има представа за характерните особености, външните 
белези и характерно поведение на щъркела.  

ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

 4 КНЦ „Щъркел 
дългокрак” 

Възприема песни с текстове за пролетта, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, 
упражнение, 
онагледяване, 
игра. 

IV 1 КНЦ „Шарени 
яйца” 

Има представа за празника „Великден”. ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 1 СПНО „Щъркел” Има представа за характерните особености, външните 
белези и характерно поведение на щъркела. Посочва и 
/или тяло, глава, клюн, крака. 

ПС, 
онагледяване, 
упражнение. 

 1 КНЦ „Шарени 
яйца” 

Има представа за празника „Великден”, обогатява и 
разширява познанията си, възприема подходящи песни. 

ПС, обяснение, 
игра. 

 2 КНЦ „Шарени 
яйца” 

Разширява и обогатява познанията си за празника и 
атрибутите, които го характеризират – яйца, украса. 

ПС, обяснение, 
игра. 

 2 СПНО „Пъстрокрил
и пеперуди” 

Разпознава, посочва и/или назовава насекоми – пеперуди, 
калинки. 

ПС, 
наблюдение, 
разяснение. 

 2 КНЦ „Пролет е 
вече дошла” 

Възприема песни с текстове за пролетта, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, обяснение, 
упражнение, 
игра. 

 3 СЗС „У дома” Посочва близките си. Изразява привързаност към 
членовете на семейството. Разширява и обогатява 
знанията си. 

ПС, обяснение, 
упражнение, 
игра. 

 3 СПНО „Пеперуди” Разпознава, посочва и/или назовава насекоми – пеперуди, ПС, 
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калинки. Разширява и обогатява знанията си. наблюдение, 
разяснение. 

 3 КНЦ „Великден” Разширява и обогатява знанията си за празника. ПС, обяснение. 

 4 СЗС „Моето тяло” Разпознава, посочва и/или назовава основни и 
допълнителни части на лицето и тялото – очи, вежди, нос, 
уста, уши, крака, ръце, тяло. 

ПС, обяснение, 
наблюдение, 
игра. 

 4 СПНО „Пролет в 
парка” 

Разширява и обогатява знанията си за сезона „Пролет”. 
Разпознава, назовава и/или посочва характерни обекти – 
слънце, цветя, пеперуди, цъфнали дървета, птици. 

ПС, обяснение, 
онагледяване, 
игра. 

 4 КНЦ „Пролетни 
песни” 

Възприема песни с текстове за пролетта, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, обяснение, 
упражнение, 
игра. 

V 1 СОО „Имам си 
приятел” 

Участва в игри с други деца с подкрепа. ПС, разказ, 
упражнение, 
игра. 

 1 СПНО „Охлювче” Разпознава и назовава животни в конкретната природна 
среда – трева. 

ПС, 
наблюдение, 
игри. 

 1 КНЦ „Пролетни 
песни” 

Възприема песни с текстове за пролетта, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, обяснение, 
упражнение, 
игра. 

 2 СОО „Приятел” Участва в игри с други деца с подкрепа. Включва игрови 
действия по указание и с подкрепа. 

ПС, обяснение, 
игра. 

 2 СПНО „Охлювче” Разпознава и назовава животни в конкретната природна 
среда – трева. Разширява и обогатява знанията си. 

ПС, 
наблюдение, 
игри. 

 2 КНЦ „Шарени 
балони” 

Възприема песни с текстове за пролетта, изпълнява 
подражателни движения и игра с балони. 
 

ПС, обяснение, 
игра. 

 3 СЗС „На зелено Има представа за движението по улицата и пресичането. ПС, разказ, 
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премини” упражнение. 

 3 СПНО „Сочни 
ягоди” 

Има представа за външни белези и вкусови качества на 
ягодата. 

ПС, 
наблюдение, 
игра. 

 3 КНЦ „Синеока 
теменужка” 

Възприемане на песни за пролетта. Изпълняване на 
подражателни движения по модел. 

ПС, обяснение, 
игра. 

 4 СЗС „На зелено 
премини” 

Разширява и обогатява знанията си за движението по 
улицата и пресичането. 

ПС, разказ, 
упражнение. 

 4 СПНО „Сочни 
ягоди” 

Разширява и обогатява знанията си за някои характерни 
за пролетта плодове – ягоди, череши. 

ПС, 
онагледяване, 
игра. 

 4 КНЦ „Иде лято” Възприема песни с текстове за лятото, изпълнява 
подражателни движения и повтаря (посочва) по 
подражание срички, думи, словосъчетания, изречения. 
 

ПС, разказ, 
упражнение, 
игра. 

 


