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Основните принципни положения, които за залегнали при организацията на
педагогическия процес, при подбора и структурирането на образователното
съдържание и провеждането на педагогическите ситуации в Програмната система на
Детска градина „Слънце“ са:
- Детето е център и субект на педагогическото взаимодействие.
- Детето е различно, уникално и неповторимо.
- Отношението към детето – с уважение към неговата личност и подкрепа
неговата индивидуалност.
- Осигуряване на условия за равен старт на всички деца, базиран на възрастта и
индивидуалните темпове на тяхното развитие.
- Включване на „различното” дете в живота на групата, чрез подкрепа и уважение
от детския педагог, децата в групата и техните родители.
- Уважение към различните етноси и култури.
- Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на съвкупност от
компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното
преминаване на детето към училищното образование; утвърждаване на
доброжелателно и самоуверено поведение при общуване си с връстници и
възрастните.
- Интегриране на образователното съдържание по всички образователни
направления.
Проследяването на детските постижения е на основание на трите етапа на
учебния процес:
1) възприемане на информацията,
2) разбиране и
3) приложение на информацията в нови непознати ситуации и условия.
Отношението към родителите –отговорни за развитието на потенциала на детето, за да
може успешно да се справя в живота – е взаимно уважаващо се, толерантно и
подкрепящо.
Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми
на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел на предучилищното
образование: полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява
физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и
творческо развитие на детето, като се отчита значението на играта за детето.
Очаквани резултати при реализиране на програмната система:
- постигане целта на образователния процес в предучилищна възраст;
- личностно и общо психично развитие на детето, чрез неговата индивидуална и
групова игрова и познавателна дейност;
- компетентно тематично разпределение на съдържанието по образователни
направления за всяка възрастова група;
- конкретизиране проследяването на резултатите от предучилищното
образование;
- ефективно сътрудничество между детската градина и родителите в процеса на
възпитание, социализация и обучение на децата;
- оптимални взаимодействия между детската градина и други педагогически
специалисти и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина.
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І. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие
1.1.

Подходи.
Подходите това са основата за реализиране на програмната система и поконкретно:
Личностен и индивидуален подход към всяко дете.
Ситуационен и интегрален подход.
Конструктивен подход.
Използване на Е-обучение и технологии.
Кооперативно учене.
Интеркултурно образование.
Креативност и успеваемост.
1.2. Формите на педагогическо взаимодействие
Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на
определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни
участници са: учителят и детето. При осъществяване на педагогическо взаимодействие
учителите използват игровата дейност за постигане на компетентностите по седемте
образователни направления (български език и литература; математика; околен свят;
изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии; и физическа култура.).
Игровата дейност е водеща на всички видове форми на взаимодействия през учебното
и неучебното време в детската градина и в подготвителна група в училище.
Формите за педагогическо взаимодействие в програмната система са:
а) Основна
 Български език и литература - Съдържанието на
образователното направление е структурирано в шест образователни
ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова
култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване
на литературно произведение.
 Математика - Обемът на съдържанието по
образователното направление е систематизирани в пет образователни
ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени
отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.
 Околен свят - Съдържанието на образователното
направление е структурирано в четири образователни ядра:
Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна
среда, Светът на природата и неговото опазване и Културни и
национални ценности.
 Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна
работа по образователното направление децата развиват своите
познавателни и изобразителни умения в три основни ядра:
Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и
Изобразително творчество.
 Музика - Обемът на съдържанието по образователното
направление е систематизирани в четири основни ядра: Възприемане,
Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.
 Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по
образователното направление е систематизирани в четири основни ядра:
Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и
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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.
Б) Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.
При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител от
Детска градина „Слънце“ се съобразява със: степента на развитие на децата в групата,
възрастови особености, потребности и интереси за постигане на целта – цялостно
развитие на детето.
Годишният календар е разпределен на учебна година, т.е. учебно време, което е между
15 септември и 31 май и неучебно време, което е между 1 юни и 14 септември.
Педагогическата ситуация е основна форма на педагогическо взаимодействие.
Тя се организира само в учебно време, чрез нея се интегрират двата процеса – на
възпитание и обучение, съобразени с играта и личният предметно-практическият опит
на детето в групата.
Приложение – Ситуацията се използва при реализиране на образователните
направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително
изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура.
ІІ. Тематично
разпределение на педагогическите ситуации – Конкретното
разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се
осъществява в седмично разпределение, което е разработено по възрастови групи от
учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от
директора на детската градина.
За Първа, втора, четвърта възрастови групи дидактични материали и познавателни
книжки на издателство „Изкуства“, за трета на издателство „Клет България“.
Седмичен хорариум на педагогическите ситуации за постигане на седемте
компетентностите е:

№

Направление

1

Български
език
и
литература
Математика
Околен свят
Изобразителн
о изкуство
Музика
Конструиране
и технологии
Физическа
култура
Минимален

2
3
4
5
6
7

Групи в детската градина
Първа
Втора

Трета

Четвърта

1

2

2

3

1
1
2

1
2
2

2
2
2

3
2
2

2
1

2
1

2
2

2
2

3

3

3

3

4

брой основни 11
педагогически
ситуации
по
ДОС

13
15

17

Времетраене на ситуацията – Продължителността на една педагогическа ситуация
ситуациите, зависимост от възрастта на децата варира:
от 15 до 20 минути – за първа и втора възрастова група и от 20 до 30 минути за трета и
четвърта възрастова група.
б) Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през учебната година:
Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и
усъвършенстват компетентностите на детето по седемте образователни направления.
Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с
интересите и потребностите на децата.
Видове допълнителни форми:
Самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от условията в групата;
Дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, състезания,
конкурси, екскурзии, лагери, спортни празници, тържества, развлечения, наблюдения
на обекти от околната среда.
Провеждат се извън времето на педагогическите ситуации, както в учебното, така също
и в неучебното време.
Допълнителни форми използвани в учебно време
Наименование: самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, организирани
от детския учител.
Време за организиране: от 15 септември до 31 май на съответната година.
Приложение: в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън.
Допълнителни форми използвани през неучебно време
Наименование: самостоятелните дейности по избор на детето, дейности, организирани
от детския учител.
Време за организиране: от 1 юни до 14 септември на съответната година.
Приложение: в сутрешни режимни моменти и след следобедния сън.
ІІІ. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование
Предучилищното детство е много ценен и значим период в живота на човека.
Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните (родители и екипа в
детската градина), които оказват съдействие и подкрепа на детето в този процес. Чрез
предучилищното образование в детската градина/подготвителна група към училище се
полагат основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо,
познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо
развитие на детето и се отчита значението на играта за детето. В резултат на
сътрудничество между учителя и родителя, детето получава най-необходимата и ценна
подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие.
Смятаме, че е необходимо в програмната система на детската градина да се отдели
темата за приобщаването на детето в нейния по-широк контекст. В съвременния живот
темата за приобщаване се превърна в универсална и общочовешка, решаването на
която е мяра за хуманизъм и етика на дадено общество. Приобщаването на едно дете и
неговите родители в живота на детската общност включва освен децата със СОП и
децата, които се отличават по етнос, култура, непълни семейства, деца отгледани от
един родител или от други членове на семейството, или настойници и т.н. Всички тези
деца, израснали в различна среда и култура – имат специфични и специални
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потребности. От друга страна темата за приобщаване трябва да бъде разгледана през
различните призми – морална, духовна, етична и образователна.
Ако погледнем нашето обществото, то е съчетание от многообразие, не е моделирано,
така, че да изолира различията. Не живеем на улици, по които се разхождат хора с един
и същ пол, цвят на кожата, или език.
Затова и нашето разбиране по тази тема, представено в програмната система, е
базирано върху уважение на различията и отхвърляне на предразсъдъците.
Необходима е подкрепа на родителите, за да знаят как а говорят с детето си за
различията. Какъв език да използват? При такива ситуации в детската градина, могат да
се поканят специалисти от подпомагащи професии (психолози, специални педагози,
ресурсни учители, логопеди, социални работници и др.). В процеса на приобщаване и
преодоляване на затрудненията на детето е необходимо по-ранно навременно и
пълноценно сътрудничество между родителите и съответните специалисти.
Чрез различните форми на сътрудничеството и взаимодействието между учителите,
директорите и другите педагогически специалисти и родителите в детската градина се
създават условия за постигане на целите а детската градина – за възпитание,
социализация, отглеждане, обучение, на децата, както и за формиране на положително
отношение към детската градина/училището.
ІV. Форми на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството.
Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите
на всяко дете и екипа на детската градина, има голямо значение за адаптирането на
детето към правилата на образователната среда, както и за развиване на самоувереност
и чувство за принадлежност.
Сътрудничеството с родителите се постига на две нива:
на ниво групата – във форма на родителски актив, комитет и т.н.
на ниво детската градина – във форма на ОС, общоградински мероприятия.
Формите на сътрудничество между детската градина и семейството са обединени в две
групи: индивидуални и групови форми на работа.
4.1 Индивидуални форми на сътрудничество
 Индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя.
Кога се провеждат?
По договаряне между учителя и родителя. Детският учител би трябвало да предложи
време в което няма деца в групата(сутрешните часове; или късния след обяд) или в
групата е осигурено присъствие на друго лице от детската градина. По този начин
детският учител не нарушава правата на децата и своите задължения по длъжностната
характеристика, Правилника за вътрешния ред, а осигурява защитеност на децата в
групата.
Срещата може да се проведе преди началото на учебната година (през летния период)
и/или в начало на месец септември. по време на първата среща родителите трябва да
запознаят учителя с особеностите на тяхното дете, да поговорят открито за техните
страхове и очаквания от детската градина. От друга страна учителят на групата
запознава родителя с правилника на градината и правилата в групата, както и с
неговите родителски задължения.
Видове разговори:
Във връзка с тяхната цел, могат да бъдат:
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Първоначален и опознавателен разговор – с цел запознаване на детския учител с
родителя и детето. Срещата може да се проведете преди началото на учебната година
или в нейното начало (м. септември). На тази първа среща родителите могат запознават
учителя с особеностите на тяхното дете, за своите очаквания – какво ще се случи с
детето им в детската група. От друга страна учителят ги запознава с правилата в
групата, в детските градина и с техните родителски задължения.
Информативни разговори – с цел запознаване на родителя с резултатите от
предучилищното образование. Провеждат се в началото и края на учебната година.
Рутинни разговори с цел информиране на родителя за промените в детското развитие и
поведение, както и за придобитите или в процес на придобиване на умения по
отделните образователни направления. Провеждат се в различни времеви интервали:
ежедневни, седмични или месечни.
Индивидуална консултация
Кога се провеждат?
- По инициатива на учителя или по инициатива на родителя.
- По инициатива на учителя
Ако учителят трябва да сподели наблюдавани затруднения, които изискват намесата на
външен експерт специалист, той трябва да обясни това на родителите. Да подскаже
варианти за вземането на решение, което засяга бъдещо развитие на неговото дете.
По инициатива на родителя
Когато родителят среща затруднения при отглеждането, възпитанието или при оказване
на помощ в процеса на обучение. В тези случаи е необходимо детският учител да
насочи родителя към специалист или самият той да насочи родителят към работещи
стратегии.
Други индивидуални форми: Видове съобщения
Устните съобщения могат да бъдат – телефонно обаждане, скайп разговор;
Писмените съобщение днес, са е-майл, sms по мобилен телефон, лично съобщение във
фейсбук на групата.
Кога се използват?
В зависимост от ежедневните събития и извънредни ситуации, при провеждане на
празници и развлечения, екскурзии, лагери и др., събития в детската гадина или извън
нея, могат да възникнат ситуации в които учителят да използва бързи форми на
съобщения.
За планираните мероприятия, за които е необходима повече подробна и детайлизирана
информация за родителя – е желателно използването на писмени съобщения.
 Групови форми на сътрудничество с родителите
Родителската среща – традиционната и най-популярна групова форма
Създаването на сплотена група от родители, които да се включат в живота на групата,
допринася за реализирането на целите и задачите на детската градина. Позитивното
въвличане на родителите като наблюдатели, участници и партньори, подпомага
реализирането на програмната система на детската градина. Сътрудничеството с
всички родители се постига през няколко канала:
В началото на учебната година, във всяка група на детската градина се организира
родителска среща, на която представя обосновката и работния план за учебната година.
Координират се очакванията на родителите и на екипа на групата/класа. Избира се
комитет на родителите. Определят се неговите функции, работните отношения и начин
на комуникация с екипа на групата/класа.
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Родителските срещи през учебната година могат да се планират, според потребностите
и желанията на родителите. В съдържателен аспект, трябва да бъдат тематични,
съобразени с актуални за възрастта – „горещи” и доминиращи теми, във връзка
възрастовите особености на детското развитие и съответни поведенчески реакции на
детето и да децата в групата. Например, подобни ключови теми на детското развитие
са:
- адаптация на детето в детската група;
- правила в детската група (първа възрастова група);
- специфични особености във физическото, познавателното, езиковото, духовнонравственото, социалното, емоционалното и творческо развитие на детето – за втора и
трета възрастови групи;
- детските приятелства;
- готовността на детето за живота в училище;
- готовност за учене – за подготвителна група.
Групи за подкрепа на родители – съвременна форма за групова подкрепа
Защо е необходима група и за родителя?
В групата родителят получава формална подкрепа от останалите родители, по въпроси
които не може самостоятелно да реши и търси допълнителна емоционална подкрепа и
информация.
Чрез групата родителят има възможност да преживява чувството на увереност,
защитеност и равнопоставеност.
Видове групи за подкрепа на родителите:
група на родителите, които имат еднакви проблеми относно детското развитие;
група на родителите, които имат еднакви вярвания и модели на възпитание;
група родители, които имат нужда от развиване на своите умения като родители;
група родители на надарени деца;
група на татковците и др.
Тренинг с родители
Тренингът е интерактивна форма на комуникация, върху основата на диалогичното
общуване между лектора (учителя) и участващите в тренинга (родителите).
Опитът показва, че лекционната форма в нейния монологичен вариант може да повиши
информираността на родителите по различни въпроси, но не предизвиква достатъчно
мощен заряд, който да инициира, стимулира и регулира краткосрочна интензивна
личностна промяна, така както се постига чрез тренинга. Родителите – участници в
тренинга, могат да осъзнаят, да „разчупят” традиционните си убеждения и вярвания за
домашното възпитание и взаимоотношенията между родители-деца, между хората; да
овладеят нови социални умения, да променят ценностната си ориентация и да се
обогатят с нови психолого-педагогически знания.
Участие на родителите в процеса на предучилищното образование
Включването на родителите в живота на детето в детската група е друга изключително
важна форма на сътрудничество между детската градина и семейството. Обикновено
родителите присъстват на открити ситуации, тържества, празници и състезания.
Във всяка група на детската градина се изработват планове за съвместни инициативи с
родителите. Най-често това са различните празници и тържества, в които родителите
ще вземат участие. Необходимо е на родителите да им се предостави възможност да
участват, както в съставянето на плана, така и при неговата подготовка и реализация.
По този начин ще могат да се включат по-голяма част от родители, според техните
индивидуални нагласи, способности (организаторски, изпълнителски, музикални,
кулинарни, естетически и др.), и възможности (финансови или чрез труд).
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Родителите могат да участват и в образователния процес провеждан в детската градина
– чрез включването им в основната форма на работа на детския педагог- ситуацията.
Всеки родител от групата е ценен с неговата личност и професионална реализация.
В зависимост от целта на ситуацията, може да се покани родител, който има
съответната професия или професионални компетентности по изучаваната тема.
Чрез словесен разказ, презентация или демонстрация по дадена тема близка до
образователното съдържание, или чрез посещение на неговата месторабота – децата полесно могат да възприемат и осмислят интегрираните знания от съответните
направления.
Значението на включването на родителя има тристранен характер:
за детето – защото чувства подкрепата и съпричастността на родителя към това, което е
важно за него;
за родителя – който може да види детето си в различна от ежедневието ситуация; да
общува с другите деца от групата и по този начин да обогати своите родителски
умения.
за детските учители в групата – за успешното постигането на целта на социализация,
възпитание и образование на детето, чрез подкрепата получена от родителите.
Други форми за комуникация детски учител – родител
Във връзка с периодично предоставяне на информация, относно промени в учебната
програма; правилата в групата; предстоящи празници, важни събития в детската
градина; статии или материали във връзка с детското развитие; новини от живота в
детската градина; продукти от дейността на децата (рисунки, работни листове, снимки)
и др., могат да се използват следните форми:
- Сайт на детската градина
- Информационни табла за родителя
- Фейсбук на групата
Информация относно многообразието и качеството на учителската дейност,
резултатността в детската градина извън нея (участието на децата в различни конкурси
и състезания) може да има прозрачност и публичност чрез:
- Електронно портфолио на детската градина
- Портфолио на учителите в групата
Сътрудничество между детската градина и други педагогически специалисти и
институциите, подпомагащи дейностите на детската градина.
В зависимост от условията на населеното място, в което се намира детската градина,
различните институции: социални, здравни, културо-просветни и др., могат да се
реализират различни съвместни дейности.
Формите на сътрудничество с различните институции, могат да бъдат: индивидуални
консултации; групови срещи; лектории; съвместни празници; клубове, кръжоци и т.н.
Настоящата Програмна система е приета на заседание на ПС с Протокол №
1/17.09.2021 г.
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА І ГРУПА

Седмиц
а

1

2

Тема

Аз съм в
детската
градина

Свързана реч
Речник

Моят дом
„Работно
момиче“ от
Веса
Паспалеева

Свързана реч
Речник
Възприемане на
литературно
произведение
Пресъздаване на
литературно
произведение

3

Очаквани резултати
• Разбира и употребява стандартни думи, използвани в
комуникацията (поздрави, извинения, благодарности).
• Назовава пълното си собствено име и възрастта си.
• Назовава играчки и предмети от близкото обкръжение.
• Назовава имената на членовете на семейството си.
• Назовава предмети от близкото обкръжение.
• Възприема стихотворение.
• Наизустява според възможностите си цялостно или част
от стихотворение.

Приложение
Забележка
Картон № 1
Игрово упражнение:
„Хайде да се запознаем“;
„Столчета“от
Харалампи Харалампиев

Картон № 3
Примерна разработка

Проследяване на постиженията на децата

4
5

Образователно
ядро

„Дядо и
ряпа“ –
българска
народна

Възприемане на • Възприема кратка приказка.
литературно • Назовава основните герои в литературно произведение.
произведение • Възпроизвежда с движения съдържанието на литературно
произведение.

Табло
Картон № 6

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

приказка

Очаквани резултати
• Разпознава и назовава някои плодове и зеленчуци.

6

Речник
Възприемане на
Есен в гората
литературно
„Бодливко“
произведение
от Атанас
Пресъздаване на
Душков
литературно
произведение

7

Весела
пързалка

Звукова култура
Речник
Възприемане на
литературно
произведение

• Развива слуховото си внимание.
• Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта.
• Разпознава и назовава животни.
• Възприема кратко стихотворение.

8

За да бъда
здрав
„Чисти
ръчички“ от
Лъчезар
Станчев

Речник
Възприемане на
литературно
произведение
Пресъздаване на
литературно
произведение

• Назовава хора и предмети от близкото обкръжение.
• Възприема кратко стихотворение.
• Разбира съдържанието на литературно произведение.
• Наизустява според възможностите си цялостно или част
от стихотворение.
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Приложение
Забележка

• Разпознава и назовава животни и плодове.
• Възприема кратко стихотворение.
• Наизустява според възможностите си цялостно или част
от стихотворение.

Кой се грижи
Речник
• Назовава имената на хора от близкото обкръжение.
за мен в
Звукова култура • Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта.
детската
Възприемане на • Възприема и изговаря римушки.
градина
литературно
Игри със
произведение

Картон № 8
„Опашатка“ от Леда
Милева

Картон № 10
„Игра в детската градина“
от Лъчезар Станчев
Игра „Кой чука?“
Примерна разработка

Картон № 13

Картон № 15
„Аз съм в детската
градина“ от Ангелина
Жекова
Табло с картинки и
12

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

звукове и
думи

10

11

Моите
играчки

римушки (зеле, заек,
грозде, слон, гъска)
Свързана реч
Речник
Граматически
правилна реч

• Назовава имената на играчки и предмети от близкото
обкръжение.
• Назовава отделни характеристики на играчките, с които
играе.
• Разбира и употребява стандартни думи, използвани в
комуникацията.

• Правилно назовава и посочва частите на човешкото тяло.
Това съм аз
Речник
• Възприема кратко стихотворение.
„Аз имам“ от Възприемане на
• Разбира съдържанието на литературно произведение.
Калина
литературно
• Възпроизвежда с движения съдържанието на литературно
Малина
произведение
произведение.

12

Игри със
звукове и
думи

13

Зимни игри
„Зимна
радост“
от
Елисавета
Багряна

Приложение
Забележка

• Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта.
Звукова култура
• Възприема и изговаря римушки.
Възприемане на
литературно
произведение
Възприемане на
литературно
произведение
Пресъздаване на
литературно
произведение

• Възприема кратко стихотворение.
• Разбира съдържанието на литературно произведение.
• Наизустява според възможностите си цялостно или част
от стихотворение.

Картон № 17
„Кукла“ от Атанас
Душков
Примерни играчки: кукла,
топка, мече и др.

Картон № 18

Табло с картинки и
римушки (жаба, жираф,
шише, мишка)
Игри: „Трион“, „Кой
жужи?“

Картон № 22

13

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

14

„Среща с
• Възприема кратък разказ.
Възприемане на
Дядо Коледа“
• Назовава основните герои.
литературно
от Ангелина
• Различава начало и край на литературното произведение.
произведение
Жекова

15

Речник
Граматически
Сивият врабец
правилна реч
Игри с думи и
Възприемане на
изречения
литературно
произведение

16

В зоопарка
„Слончето“
от Цветан
Ангелов

Речник
Възприемане на
литературно
произведение
Пресъздаване на
литературно
произведение

• Разпознава и назовава животни и предмети.
• Възприема кратко стихотворение.
• Разбира съдържанието на литературно произведение.
• Наизустява според възможностите си цялостно или част
от стихотворение.

17

„Козлета и
вълк“ –
Възприемане на
преразказана
литературно
от Алексей
произведение
Толстой

• Възприема кратка приказка.
• Разбира съдържанието на литературно произведение.
• Назовава основните герои в литературно произведение.
• Различава в литературното произведение начало и край.

18

Домашни
животни
„Агънце“ от

• Назовава хора, предмети и птици.
• Допълва изречение с подходяща дума.
• Образува правилно множествено число на думите и
обратно.
• Разбира съдържанието на литературно произведение.

Речник
• Назовава хора, предмети и животни от близкото
Звукова култура обкръжение.
Възприемане на • Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта.

Приложение
Забележка
Картон № 25
„Хубавица“ от Леда
Милева
Картон № 27
„Врабче сиво“ от Стоян
Дринов
Игрово упражнение: „Кой
какво казва?“

Картон № 29
Участва в диалог по
текста на
стихотворението
(дете–майка)

Табло

Картон № 33

14

Седмиц
а

19

Тема

Образователно
ядро

Георги
Авгарски,
„Пиленца“ от
Георги
Хрусанов

литературно
произведение

Моите
играчки

Свързана реч
Речник
Възприемане на
литературно
произведение

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

• Възприема кратко стихотворение.

• Назовава имената на играчки и предмети от близкото
обкръжение.
• Назовава отделни характеристики на играчките, с които
играе.
• Възприема кратко стихотворение.

Картон № 37
„Камион“ и „Самолет“ от
Агния Барто
Играчки – кола, мотор,
трактор и др.

Игри със
звукове и
думи

Звукова култура • Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта.
Възприемане на • Възприема и изговаря римушки.
литературно • Казва наизуст римушки.
произведение
Пресъздаване на
литературно
произведение

Табло с картинки и
римушки (за цвете,
лисица, черешки, куче,
фея, кифла)

21

Игри със
звукове и
думи

Звукова култура • Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта.
Възприемане на • Възприема и изговаря римушки.
литературно • Казва наизуст римушки.
произведение
Пресъздаване на
литературно
произведение

Табло с картинки и
римушки (риба, рак,
дърво, лейка, малина)

22

Домашен

20

Речник

• Назовава хора, предмети и животни от близкото

Картон № 42
15

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Граматически
любимец
правилна реч
„Моето коте“
Възприемане на
от Стилиян
литературно
Чилингиров
произведение

Очаквани резултати
обкръжение.
• Използва прости изречения.
• Възприема кратко стихотворение.
• Разбира съдържанието на литературно произведение.
• Наизустява според възможностите си цялостно или част
от стихотворение.

23

Речник
Граматически
Разпознавам
правилна реч
звук и цвят –
Възприемане на
светофар
литературно
произведение

• Назовава хора и предмети от близкото обкръжение.
• Произнася думите правилно.
• Използва кратки прости изречения.
• Разбира съдържанието на литературно произведение.

24

Речник
Възприемане на
Баба Марта
литературно
„Мартенички“ произведение
от Дора Габе Пресъздаване на
литературно
произведение

• Назовава имената на хора и предмети от близкото
обкръжение.
• Възприема кратко стихотворение.
• Разбира съдържанието на литературно произведение.
• Наизустява според възможностите си цялостно или част
от стихотворение.

25

Възприемане на
На мама днес
литературно
е празник
произведение
“Две очички„
Пресъздаване на
от Стилиян
литературно
Чилингиров
произведение

• Възприема кратко стихотворение.
• Разбира съдържанието на литературно произведение.
• Наизустява според възможностите си цялостно или част
от стихотворение.
• Разбира и употребява стандартни думи, използвани в
комуникацията.

Приложение
Забележка

Примерна разработка

Картон № 44
„Светофар“ от Иван
Жеглов, „Зебра“ от Марко
Ганчев

Картон № 47
Примерна разработка

Картон № 49
„На мама“ от Дора Габе

16

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

При лекаря

Речник
Граматически
правилна реч
Възприемане на
литературно
произведение

• Назовава имената на хора и предмети от близкото
обкръжение.
• Използва прости изречения.
• Възприема кратко стихотворение.
• Разбира съдържанието.

Пролет иде

Речник
Граматически
правилна реч
Възприемане на
литературно
произведение

• Разпознава и назовава пролетни цветя.
• Допълва изречение с подходяща дума.
• Образува множествено число на думи и обратно.
• Разбира съдържанието на литературно произведение.

28

Щъркел
дългокрак

Речник
Звукова
култура
Възприемане на
литературно
произведение

• Назовава животни, предмети и цветя.
• Произнася думите правилно.
• Възприема и изговаря стихчета и римушки (с участие на
думи, в които има щ – шт).

29

Дядовата„
– “питка
народна
приказка

• Възприема кратка приказка.
Възприемане на
• Разбира съдържанието на литературно произведение.
литературно
• Назовава основните герои в литературно произведение.
произведение
• Различава в литературното произведение начало и край.

26

27

30

Очаквани резултати

Вали дъжд
Речник
• Назовава хора, предмети и животни.
„Охлювче“ от Възприемане на • Произнася думите правилно.
Васил
литературно • Възприема кратко стихотворение.

Приложение
Забележка

Картон № 53
„Лекарка“, „Болен Ежко“
– неизвестен автор

Картон № 55
„Ранобудниче“
от Ран Босилек,
„Минзухар“ – гатанка от
Леда Милева
Картон № 57
„Гост“ от Ран Босилек,
„Пеперуда“ от Атанас
Душков,
Табло с картинки и
римушки (щъркел, къща)
Табло
Примерна разработка
Картон № 62

17

Седмиц
а

Тема

Стоянов

31

32

33

34

Образователно
ядро

Рожден ден

Приложение
Забележка

произведение • Наизустява според възможностите си цялостно или част
Пресъздаване на от стихотворение.
литературно
произведение

Великденски Възприемане на
яйчица
литературно
„Великденско произведение
яйце“
Пресъздаване на
от Ангелина
литературно
Жекова
произведение

Пътувам с
мама и татко

Очаквани резултати

• Възприема кратко стихотворение.
• Разбира съдържанието на литературно произведение.
• Наизустява според възможностите си цялостно или част
от литературно произведение.

Речник
Свързана реч

• Назовава хора, предмети и играчки от близкото
обкръжение.
• Допълва изречение с подходяща дума.
• Назовава отделни характеристики на играчките, с които
играе.

Речник
Свързана реч
Граматически
правилна реч

• Назовава хора, играчки и предмети от близкото
обкръжение.
• Използва кратки прости изречения.
• Разбира и употребява стандартни думи, използвани в
комуникацията.
• Разбира общоприети изрази.

Моят празник Възприемане на
“Първи юни„
литературно
от Ангелина
произведение
Жекова
Пресъздаване на

• Назовава близки хора, приятели и предмети от близкото
обкръжение.
• Възприема кратко стихотворение.
• Разбира съдържанието на литературно произведение.

Картон № 64

Картон № 67
„Пътуване с кола“ от
Радой Киров
Играчки – влак, автобус,
самолет

Картон № 69
„Рожден ден“
от Ангелина Жекова

Картон № 71

18

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро
литературно
произведение

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

• Наизустява според възможностите си цялостно или част
от стихотворение.

35
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36

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА

Седмиц
а

Тема

1

Познавам
геометрични
фигури
Кръг

Равнинни фигури

Кое къде е

Пространствени
отношения

2

Образователно
ядро

3

• Изграждане на начални представи за кръг.
• Избира назованата фигура.

• Определя мястото на предмет спрямо собственото си
местоположение.
• Използва горе, долу.

Приложение
Забележка

Картон № 1

Картон № 3

Проследяване на постиженията на децата

4
5

Очаквани резултати

Мога да броя

Количествени

• Формира начални умения за броене.

Картон № 6
19

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро
отношения

Очаквани резултати
• Отброява един премет.
• Различава едно и много.

Количествени
отношения

• Формира начални умения за броене.
• Брои до две.
• Сравнява две предметни групи и ги назовава с толкова–
колкото.

Годишни сезони

Времеви
отношения
Количествени
отношения

• Има представа за годишните сезони – есен.
• Брои до две.

8

Ден и нощ

Времеви
отношения

9

Познавам
геометрични
фигури
Кръг

6

7

Мога да броя

10

Кое къде е

11

Познавам
геометрични
фигури

• Разпознава и назовава ден и нощ.
• Свързва обичайни повтарящи се действия (личен опит) с
частите на денонощието – ден и нощ.

• Има представа за геометричната фигура кръг.
• Назовава предмети с кръгла форма.
Равнинни фигури
• Избира назованата фигура.

Пространствени
отношения

Приложение
Забележка

• Определя пространственото положение на предмет
спрямо себе си.
• Използва горе, долу, отпред, отзад.

Равнинни фигури • Има представа за геометричната фигура кръг.
Количествени • Обследва предмети с кръгла форма.
отношения
• Избира назованата фигура.

Картон № 8

Картон № 10

Картон № 13

Примерна
разработка

Картон № 17
Картон № 18

20

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Кръг

12

Познавам
геометрични
фигури
Триъгълник

13

По колко са

14

Познавам
геометрични
фигури
Квадрат

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

• Брои до две.
• Има представа за геометричната фигура триъгълник.
• Практически обследва модел на геометричната фигура
Равнинни фигури
триъгълник.
• Избира назованата фигура.

Картон № 21

• Брои до три.
• Сравнява количества в две предметни групи и ги
назовава с толкова–колкото.

Картон № 22

Количествени
отношения

• Има представа за геометричната фигура квадрат.
• Обследва модел на геометричната фигура квадрат.
Равнинни фигури
• Избира назованата фигура.

15

Годишни сезони

Времеви
отношения
Количествени
отношения

16

Височина на
предметите

Измерване

17

Познавам
геометрични
фигури

18

Мога да броя

• Има представа за годишните сезони – зима.
• Брои до три.
• Различава едно и много.
• Практически обследва височината на предметите.
• Сравнява два предмета по височина.

Картон № 25

Картон № 27

Примерна
разработка

• Има представа за кръг, триъгълник и квадрат.
Равнинни фигури • Практически обследва модели на геометричните фигури.
• Избира назованата фигура.
Количествени
отношения

• Различава едно и много.
• Брои до три.

Картон № 33
21

Седмиц
а

Тема

19

Познавам
геометрични
фигури

20

Височина на
предметите

21

Ден и нощ
Годишни сезони

Образователно
ядро

Очаквани резултати

• Има представа за кръг, триъгълник и квадрат.
• Сравнява геометричните фигури кръг, триъгълник и
Равнинни фигури
квадрат и открива разликите.
• Избира назованата фигура.
Измерване

• Практически обследва височината на предметите.
• Сравнява два предмета по височина.
• Определя равни по височина предмети.

Времеви
отношения

• Разпознава и назовава ден и нощ, като се ориентира по
обичайни ежедневно извършвани действия въз основа на
личния си опит.
• Има представа за годишните сезони – пролет.

22

По колко са

Количествени
отношения

• Сравнява две предметни групи (до 3 предмета) и ги
назовава с толкова–колкото.
• Подрежда обекти (кубчета) по цвят в две групи и
сравнява образуваните групи (до 3 предмета в група).

23

Мога да броя

Количествени
отношения

• Брои до три.
• Назовава количества с числата до три.

24

Познавам
геометрични
фигури

25

Кое къде е

• Има представа за кръг, квадрат и триъгълник.
Равнинни фигури •Избира назованата фигура.
Пространствени
отношения

• Определя мястото на предмет спрямо собственото си
местоположение.
• Използва – горе, долу, отпред, отзад.

Приложение
Забележка

Картон № 36

Картон № 40
Примерна
разработка

Картон № 44

Картон № 47, 48
Примерна
разработка

22

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

• Извършва манипулативни действия с играчка, като я
движи по зададено указание за посока.
26

27

Мога да броя

Количествени
отношения

• Брои до три.
• Сравнява две предметни групи (до три предмета).

Годишни сезони
Мога да броя

Времеви
отношения
Количествени
отношения

• Има представа за годишните сезони – пролет.
• Групира обекти по цвят.
• Брои до три.

28

По цвят и
големина

29

Височина на
предметите

30

По колко са

31

Мога да броя

Количествени
отношения

Измерване

• Брои до три.
• Групира обекти по цвят и големина.
• Сравнява количества от две предметни групи чрез
съпоставяне на предметите им.
• Използва толкова–колкото.

Картон № 53

Картон № 55

Картон № 57

• Практически обследва височината на предметите.
• Сравнява два предмета по височина.
• Определя равни по височина предмети.

Количествени
отношения

• Брои до три.
• Сравнява количества от две предметни групи чрез
съпоставяне на предметите им.
• Използва толкова–колкото.

Времеви
отношения
Количествени

• Има представа за годишните сезони.
• Групира обекти по цвят.
• Брои до три.

Картон № 62

Картон № 64

23

Седмиц
а

Образователно
ядро

Тема

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

отношения
32

Ден и нощ
Годишни сезони

33

Мога да броя

34

Познавам
геометрични
фигури

Времеви
отношения
Количествени
отношения

• Разпознава и назовава ден и нощ.
• Има представа за годишните сезони – лято.

Картон № 68

• Брои до три.
• Преброява три предмета.
• Установява количествено равенство в две предметни
групи, като използва толкова–колкото.

Картон № 69
Примерна
разработка

• Има представа за геометричните фигури кръг, квадрат и
Равнинни фигури триъгълник.
• Избира назованата фигура.

35
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ

Седмица

Тема

1

Аз съм в
детската
градина

2

Моят дом

Образователно ядро

Очаквани резултати

• Разпознава образа си и назовава пола си.
Самоутвърждаване и
• Описва себе си, като назовава името си.
общуване с околните
• Участва в игри с другите деца.
Социална и

• Посочва близките си.

Приложение
Забележка
Картон № 1
Картон № 3
24

Седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

• Изразява привързаност към членовете на семейството.
здравословна среда
• Различава сградите на дома и детската градина.
Самоутвърждаване и
• Има представа за сградите и пътя пред дома си.
общуване с околните
• Различава кое се движи и кое не на пътя.
3

Проследяване на постиженията на децата

4
5

Вкусни
плодове и
зеленчуци

6

Есен в гората

7

Светът на природата
• Назовава плодове и зеленчуци.
и неговото опазване

Картон № 6

Светът на природата • Назовава животни и техните малки.
и неговото опазване • Наблюдава в близката среда диви животни.

Картон № 8

Весела
пързалка

Светът на природата • Назовава в природни картини метеорологично време.
и неговото опазване • Наблюдава в близката среда диви и домашни животни.

Картон № 10

8

За да бъда
здрав

Социална и
• Познава средства за хигиена и начини на използването им.
здравословна среда • Спазва елементарни хигиенни правила.

Картон № 13
Примерна
разработка

9

Кой се грижи
за мен в
детската
градина

• Познава професии, свързани с грижите за децата в детската
Социална и
градина.
здравословна среда
• Разпознава сградата на детската градина.

Картон № 15

10
11

Самоутвърждаване и
• Демонстрира предпочитания към играчки и място за игра.
общуване с околните
Моите играчки
• Участва в игри с другите деца.
Социална и
• Споделя играчки и пособия с децата.
здравословна среда
Това съм аз

Социална и

• Разпознава образа си и назовава пола си.

Картон № 17
Картон № 18
25

Седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

здравословна среда
• Описва себе си, както и предпочитанията си към облекло и
Самоутвърждаване и
играчки.
общуване с околните
12

Бяла зима

13

Зимни игри

14

Среща с Дядо
Коледа
Сивият врабец

Приложение
Забележка
Примерна
разработка

Светът на природата
• Назовава в природни картини метеорологично време.
и неговото опазване
• Познава типични признаци на времето – снеговалеж и сняг.
Самоутвърждаване и
• Описва предпочитанията си към облекло и играчки.
общуване с околните

Картон № 20

Самоутвърждаване и
• Участва в игри с други деца.
общуване с околните
• Назовава игрови средства, роли и правила.
Социална и
• Взима участие в игри и играе с радост и удоволствие.
здравословна среда

Картон № 22

Културни и
национални
ценности

• Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни
празници и игри.
• Различава предмети, които са част от празничната среда – елха.

Картон № 25

Светът на природата • Наблюдава в близката среда животни – зимуващи птици.
и неговото опазване • Разбира необходимостта от грижа за зимуващите птици.

Картон № 27
Примерна
разработка

Светът на природата • Наблюдава диви животни.
и неговото опазване • Назовава животни и техните малки.

Картон № 29

Имам си
приятел

Самоутвърждаване и
общуване с околните
Социална и
здравословна среда

Картон № 31

18

Домашни
животни

Светът на природата • Назовава домашни животни и техните малки.
и неговото опазване • Разбира необходимостта от грижа за животните.

Картон № 33

19

Рибки в

Светът на природата • Наблюдава животни в близката среда – риби.

Картон № 36

15
16

17

В зоопарка

• Участва в игри с други деца.
• Споделя играчки и пособия с други деца.
• Посочва близките си приятели.
• Посочва това, което харесва или не харесва.

26

Седмица

20

21

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

аквариум

и неговото опазване

• Разбира необходимостта от грижа за рибките, които живеят в
аквариум.

Аз съм
българче

Културни и
национални
ценности

• Знае името на страната ни.

• Демонстрира предпочитания към място за игра, играчки и
Самоутвърждаване и
съиграчи.
Весели игри на общуване с околните
• Назовава игрови средства, роли и правила.
двора
Социална и
• Взема участие в игри и играе с радост и удоволствие.
здравословна среда
• Посочва това, което харесва или не харесва.

22

Домашни
любимци

23

Разпознавам
звук и цвят –
светофар

Приложение
Забележка

Картон № 38

Картон № 40

• Назовава домашни любимци.
Светът на природата
• Наблюдава в близката среда животни.
и неговото опазване
• Разбира необходимостта от грижа за животните.

Картон № 42

• Разпознава цветовете на светофара – червен, жълт и зелен.
Социална и
• Различава звуци, характерни за уличното движение, и ги
здравословна среда
определя по сила.

Картон № 44

• Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни
празници и игри – Баба Марта.
• Разпознава предмети, които са част от фолклорната празнична
среда – мартеница.

Картон № 47

• Има представа за празника на майките.
• Демонстрира готовност и желание за участие в празника.

Картон № 49

24

Баба Марта

Културни и
национални
ценности

25

На мама днес е
празник

Културни и
национални
ценности

26

При лекаря

Социална и
• Познава професии, свързани с грижи за здравето на децата –
здравословна среда лекар и медицинска сестра.

Картон № 53

27

Пролет иде

Светът на природата • Назовава в природни картини метеорологично време.

Картон № 55
27

Седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

и неговото опазване • Назовава пролетни цветя – кокиче, лале.
28

Щъркел
дългокрак

29

С мама и татко
на разходка

30

Дъжд вали

31

Великденски
яйчица

32

Пътувам с
мама и татко

33

34

Приложение
Забележка
Примерна
разработка

Светът на природата • Наблюдава в близката среда животни – щъркел.
и неговото опазване • Разбира необходимостта от грижа за птиците.

Картон № 57

• Разпознава участници в движението.
Социална и
• Научава къде и как да се движи за ръка с възрастните, когато е
здравословна среда на улицата.
• Определя разстоянието до възрастния – близо и далеч.

Картон № 59

Светът на природата • Назовава в природни картини метеорологично време.
и неговото опазване • Наблюдава в близката среда животни – охлюв.

Картон № 62

• Демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни
празници и игри.
• Разпознава предмети, които са част от фолклорната празнична
среда – шарени яйца.

Картон № 64

• Знае мястото си в автомобила и назовава предпазни средства,
Социална и
които използват децата.
здравословна среда • Спазва нормите за безопасно поведение, когато пътува в
автомобил.

Картон № 67

Културни и
национални
ценности

• Назовава лични празници – рожден ден.
• Демонстрира готовност и желание за участие в празник.

Картон № 69
Примерна
разработка

Културни и
национални
• Демонстрира готовност и желание за участие в празник.
Моят празник
ценности
• Посочва близките си приятели.
Самоутвърждаване и • Взема участие в игри и играе с радост и удоволствие.
общуване с околните

Картон № 71

Рожден ден

Културни и
национални
ценности

28

Седмица

Тема

Образователно ядро

35

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

Проследяване на постиженията на децата

36

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Тема

Образователно
ядро

1

Да се
запознаем

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

1

Изненада

Седмица

Изобразителни
материали и
техники

Очаквани резултати
• Разпознава и назовава различните материали и пособия за рисуване,
апликиране и моделиране.
• Разглежда и се запознава с получените от тях изображения в
страниците за изобразителна дейност в детската градина през годината.
• Изживява радост от вида на разнообразните илюстрации,
мотивиращите и стимулиращи изобразителна им дейност стихчета.

Приложение
Забележка

Картон № 2

• Манипулира с пластичен материал. Опознава свойствата на глина,
пластилин, моделин, солено тесто и др.
• Разпознава и назовава предоставените пособия за моделиране
(пластмасово ножче, дъска, формички и др.).
• Оприличава получените форми с познати обекти – бонбони, топки,
29

Седмица

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

кюфтенца и др.

2

2

Рисувам в
детската
градина

Хартиени
вълшебства

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

• Има представа за изобразяваните обекти и явления.
• Изпитва емоционална удовлетвореност от следите, които оставят върху
листа предоставените материали за рисуване.
Картон № 4
• Оприличава „драсканиците“ с предмети и явления от
действителността.

Изобразителни
материали и
техники

• Апликира образи, като използва готово изрязани форми.
• Разпознава и назовава различните материали, от които са получени
изображенията в картоните.
• Пренарежда без залепване върху бяла или цветна основа предложените
от учителя форми като цветя, топки, балони и др.

3

Проследяване на постиженията на децата

4
Изобразителни
материали и
техники
Художествено
възприемане

• Ритмично рисува хоризонтални линии с черни и цветни материали.
Картон № 7
• Самостоятелно определя цвета – един или различен за всяка стълбичка.

5

Стълбички

5

Писмо
Коминчето
пуши
Рекичката
тече

Изобразителни
материали и
техники

• Познава и назовава обекти при разглеждане на картини, илюстрации.
• Изпитва емоционална удовлетвореност от следите, които оставят
графичните материали върху листа. Начални умения за правилното им
захващане.
• Оприличава и назовава „драсканиците“ с предмети и явления от
околната действителност.

Есенно
дърво

Художествено
възприемане

• Познава и назовава обекти при разглеждане на илюстрации, картини.
• Изпълнява целенасочени манипулативни движения с графичен

6

Картон №9

30

Седмица

6

7

7

8

8

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

Изобразителни
материали и
техники

материал (пастели, флумастери, моливи).
• Усвоява начина да се държат правилно, придържане на листа с лявата
ръка, рисуване без грубо натискане върху листа.

Гнездо,
кълбо,
охлюви

Изобразителни
материали и
техники
Художествено
възприемане

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.
• Създава различни образи чрез свободни кръгообразни движения на
ръката с пастел в рамките на листа.
• Разбира нагледно значението на натиска на пастелите за вида на
следите, които остават върху листа.

Ежковци с
бодлички

Изобразителни
материали и
техники
Художествено
възприемане

• Ритмично рисува вертикални линии.
• Правилно държи флумастерите, без силен натиск върху листа.
Придържа го с лявата ръка.

Дъжд, трева

Изобразителни
материали и
техники
Художествено
възприемане

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.
• Ритмично рисува къси вертикални линии с цветни моливи, без силен
натиск върху листа.
• Има представа и назовава основните цветове – жълт, син, зелен.

Сладолед за
Слончо

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.
• Подрежда готово изрязани, различни по цвят и големина кръгли форми
в определено пространство.
• Начални умения за залепване с нанасяне на точка лепило в средата на Картон № 14
кръглите форми и леко притискане с длан.
• Самостоятелно определя цвета, големината и разположението на
сладоледените топки.

Цветни
моливи,

Изобразителни
материали и

• Усвоява умения за изтегляне на прави хоризонтални линии с пастели.
• Затвърдява уменията да държи правилно пастела и да придържа листа с

Картон № 11

31

Тема

Образователно
ядро

пътечки,
релси

техники

9

Подаръци
за
куклената
къща

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.
• Манипулира с пластичен материал.
• Усвоява умения за разточване на парче глина с прави движения между
дланите на двете ръце.
• Получава пръчици, солети, хляб и други подаръци за куклената къща.

9

Обичам да
рисувам

Изобразително
творчество

• Има представа за характерните особености на избраните за рисуване
обекти.
• Избира средства за изобразяване.
• Възпитава се в самостоятелност и увереност в собствените сили.

Оградка

Изобразително
творчество
Изобразителни
материали и
техники

• Умее да изгражда образ чрез съчетаване на хоризонтални и вертикални
линии.
• Начални умения за работа с четка и боя – потапя четката в боята,
изцежда я в стените на съда и я измива след употреба.
• Използва готово разредени темперни или плакатни бои с един цвят.

Плачат ли
облачетата

Изобразителни
материали и
техники

• Има представа за характерните особености на изобразителните обекти
и явления.
• Създава контурни изображения и ги защрихова (облачета).
• Ритмично или свободно нанася къси вертикални линии с флумастери
(дъжд).

11

И ние
искаме

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.
• Изпълнява свободно целенасочени кръгообразни движения.
• Проява на волеви задръжки и вглеждане в резултатите от движенията.
• Държи правилно, без да натиска флумастерите.

11

Колело,

Художествено

• Затвърдява уменията си за разточване на неоформено парче глина,

Седмица

10

10

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

лявата ръка.
• Избира самостоятелно един или повече цветове и ги назовава вярно.

Картон № 16

Картон № 19
Примерна
разработка

32

Тема

Образователно
ядро

гевречета,
гривнички

възприемане
Изобразителни
материали и
техники

пластилин или солено тесто.
• Усвоява умения за извиване и слепване.
• Моделира с дланите на двете ръце.
• Проявява интерес и желание за работа с пластичен материал.

Коледна
елха

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Апликира образ, като използва готово изрязани триъгълни форми.
• Самостоятелно определя конструкцията на елхата, като комбинира
Картон № 21
фигурите по брой, цвят и големина.
• Самостоятелно залепва формите с точка лепило в средата или в ъглите.

Елхичка
красотичка

Изобразително
творчество

• Изгражда умения за създаване на декоративна украса.
• Използва украсителни елементи с графичен или живописен материал
(точки, къси и дълги линии, цветни петна и др. по избор) при украса на
детски творби от областта на народното и приложно творчество.
• Включва украсената елха в поздравителна картичка, гирлянди или като
украса на живата елха в детската градина.

13

Първи сняг

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.
• Начални умения за създаване на пейзажна рисунка върху цветна
основа.
• Свободно и ритмично нанася къси линии и точки с върха на обла четка
(снежинки) върху цветна основа.
• Измива четката след работа и я поставя в съда с косъма нагоре.

13

Снежен
човек

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

• Създава образ чрез апликиране, като комбинира различни по големина
готово изрязани кръгли форми.
• Обогатява образа с апликирани или нарисувани с графичен материал
детайли (очи, нос, уста, шапка, метла).
• Постепенно разбира, че един обект може да бъде изобразен с различни

Седмица

12

12

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

Картон № 23
Примерна
разработка

33

Седмица

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Изобразително
творчество

материали и техники.
• Усъвършенства уменията си за изтегляне на прави линии с четка и
готово разредени бои.
• Движи четката в хоризонтална посока по продължение на косъма.
• Назовава правилно предложените цветове.
• Измива четката при смяна на цвета и приключване на дейността.

14

Коледни
подаръци

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

14

Коледна
погача
(питка)

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Изгражда умения за моделиране на нов образ чрез сплескване на
овална форма.
• Има начални умения за създаване на украса чрез гравиране, като
прилага уменията си за рисуване на точки и линии.

Подаръци
за Врабчо

Изобразителни
материали и
техники

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.
• Умения за дорисуване и съединяване на точки и пунктирани линии с
графичен материал.
• Оцветява с цветове по избор.

Врабчо,
няма да си
сам

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Овладява умения за овалване на неоформено парче глина (пластилин)
за създаване на нови образи.
• Предава характерните особености на снежен човек (части, големина,
конструкция от 1, 2 или 3 топки, детайли по свой избор).

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и

• Изгражда умения за създаване на образ от съчетаването на различни по
големина и дължина линии.
• Затвърдява умения за бързо и смело движение на ръката.
• Има представа и правилно назовава кафявия цвят.

15

15

16

Зимно
дърво

Приложение
Забележка

Картон № 26

Примерна
разработка

Картон № 28
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Седмица

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

техники
Изобразително
творчество

• Проявява интерес към изобразяването на природни обекти.

Влакче в
зоопарка

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

• Познава и назовава обекти при разглеждане на илюстрации.
• Открива липсващи части на даден обект и ги апликира на
определеното им място с точково залепване.
• Изпитва радост и задоволство от постигнатите резултати.

Картон № 30

Къщичка за
Зайо

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

• Създава образи от различни по форма и големина части.
• Включва уменията си за полагане на успоредни, хоризонтални и
вертикални линии за получаване на квадратни или правоъгълни
стенички на къщата, триъгълна форма на покривчето.
• Изпитва удовлетворение от получените резултати и оказаната помощ.

Картон № 32
Примерна
разработка

Топло
шалче за
Зайко

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

• Създава нов образ, като използва уменията си за рисуване на
вертикални и хоризонтални линии с четка и бои.
• Проследява връзката между вида на линиите, движенията на ръката и
четката, с които се получават.
• Декорира с малки и големи точки с върха на четката, която измива при
смяна на цвета.

18

Млечен
шоколад

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Художествено
възприемане

• Ритмично рисува хоризонтални, вертикални и наклонени линии с
черни или цветни материали.
• Умения за равномерно полагане на петно чрез защриховане (ритмично
нанасяне на къси вертикални и наклонени линии).
• Определя самостоятелно мястото, големината и броя на петната.
• Използва графичен материал по избор.

18

Фигурки от

Изобразителни

• Създава обемни образи от различни по форма и големина части.

16

17

17

Картон № 34

35

Тема

Образователно
ядро

шоколад

материали и
техники
Изобразително
творчество

• Изгражда моделирани фигури по личен избор.
• Самостоятелно избира средства за изобразяване.
• Изживява радост от самостоятелно постигнатите изобразителни
резултати.

Рибки в
аквариум

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.
• Създава украса с различни графични материали по избор.
• Затвърдява уменията си за съчетаване на различни декоративни
елементи, като използва повече от два цвята.

Нещо
кръгличко

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.
• Усвоява умения за рисуване на кръгли форми направо с петно чрез
завъртане на обла четка (топка, балони, слънце, цвете и др.).
• Затвърдява изобразителната представа за кръгли форми чрез
многократното им повторение върху целия лист.

Юрганчето
на Зайко

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Познава и назовава обекти при разглеждане на илюстрации.
• Формира начални изобразителни умения за създаване на декоративна
украса на предмети от бита.
• Развива усет към цветосъчетанията и ритъма в подреждането на
украсителните елементи (малки и големи точки, хоризонтални и
вертикални линии).

20

Мога сам

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Рисува, моделира или апликира по самостоятелно избрана тема.
• Подбира изобразителни материали и техники съобразно личния си
опит и умения.

21

Къщичка за

Художествено

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.

Седмица

19

19

20

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

Картон № 36

Картон № 39

Картон № 41
36

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

джудженце

възприемане
Изобразителни
материали и
техники

• Усъвършенства уменията си за изграждане на образ чрез комбиниране
на различни по вид, цвят и големина готово изрязани хартиени форми
(квадратна, правоъгълна, триъгълна) в определена последователност.
• Прилага по-уверено уменията си за точково лепене.

Сръчни
майстори

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Усвоява двигателен стереотип за рисуване на квадратни и правоъгълни
форми (врати, прозорци, възглавници, покривки и др.) с различни
цветове.
• Разполага ги свободно в целия лист – „Магазин“.
• Избира средства за изобразяване.

Котенцето
Джими

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

• Разширява представите си за изграждане на образ чрез комбиниране на
различни по форма и големина готово изрязани геометрични форми.
Картон № 43
• Използва удачно графични материали за по-точно предаване на подребни липсващи детайли (мустаци, очи, уши, опашка, лапички).

Слънце

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Създава образи от различни по форма и големина части.
• Съчетава сплесната овална форма с разточени пръчици за лъчи,
различни по дължина.
• Обогатява образа чрез гравиране или налепване на очи, уста, носле.

23

Светофар

Изобразителни
материали и
техники

• Създава образ от различни по форма и големина части.
• Подрежда ги в точно определено място.
• Затвърдява уменията за еднослойно и двуслойно апликиране.

23

Синьо небе,
зелена
полянка

Художествено
възприемане
Изобразително
творчество

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.
• Изгражда умения за бързо и смело нанасяне на готово разредени бои с
плоска четка за изобразяване на полянка и небе в съотношение по избор.
• Измива четката при смяна на цвета и приключване на работата с нея.

24

Бяло и

Художествено

• Познава и назовава обекти при запознаване с произведения на

Седмица

21

22

22

Приложение
Забележка

Картон № 45

Картон № 48
37

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

червено

възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

народното творчество.
• Изгражда образи чрез комбиниране на еднакви или различни по вид,
цвят и големина готово изрязани форми.
• Самостоятелно определя конструкцията и комбинирането на цветовете
на мартеницата.

24

За мама

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Създава образ от различни по форма и големина части.
• Има начални умения за получаване на релефно апликирано цвете чрез
„вдлъбване“ на хартиените форми с показалец или молив.
• Самостоятелно избира цвета, големината и разположението на цветята
върху цветна или бяла основа.

25

Ще
дорисувам
моята
картина

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

• Създава образи по избор и ги свързва в общ сюжет (върху получените
в седмица 23 небе и полянка).
• Избира средства за изобразяване.
• Поставя заглавие на рисунката си.
• Изгражда навици за довършване докрай на започнатата работа.

За да бъда
здрав

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

• Овладява нов технически похват – вдлъбване с палци на овална форма
(от едната или двете страни).
• Моделира с разноцветен пластилин или оцветява с темперни бои
пластиките от солено тесто или глина.
• Включва получените фигури в игрите в куклената къща.

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Затвърдява представите си за характерните особености за избраните за Картон № 54
рисуване обекти.
• Овладява умения за дорисуване и оцветяване на контурни изображения
с повече цветове.
• Обогатява образите чрез декориране по личен избор с графичен

Седмица

25

26

Аз съм
докторът

Приложение
Забележка

Картон № 50
Примерна
разработка

Картон № 51
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Седмица

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

материал.

26

27

27

28

28

Салфетка

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Овладява умения за създаване на украса с декоративен елемент
„листенце“ чрез отпечатване на цяла четка.
• Нанася листенцата разпръснато по целия лист с един цвят.
• Подрежда салфетките в куклената къща на масите за хранене.

Цъфнали
дървета

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.
• Дорисува пролетен пейзаж, като използва за оформяне на короните на
дърветата печатане с върха или с цяла четка.
• Използва подходящи цветове съобразно сезона.
• Проявява интерес към природата и нейната красота.

Слънчова
поляна

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Познава и назовава обекти при разглеждане на картини, илюстрации.
• Създава пейзажна рисунка с включване на образи на слънце, цветя,
пеперуди и др. по избор.
• Стремеж към използване на повече цветове.
• Измива четката след използване на всеки цвят.

Пролетна
картина

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• По-уверено апликира варианти на един образ – разнообразни корони
на дърветата – чрез комбиниране на различни по вид, цвят и големина
триъгълни, квадратни, кръгли форми и листенца.
• Затвърдява уменията си за еднослойно и двуслойно апликиране.

Цъфнала
градинка

Художествено
възприемане

• Познава и назовава обекти при разглеждане на картини, илюстрации,
произведения на народното творчество.

Картон № 56

Картон № 58

39

Седмица

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Получава образи на цветя чрез съчетаване на кръгли форми с прави
линии.
• Свързва познати образи в проста сюжетна композиция.
• Избира средства за изобразяване.

Пеперуди

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.
• Апликира различни обекти от едни и същи изходни геометрични,
готово изрязани форми.
• Комбинира еднослойно и двуслойно апликиране на отделни части и
детайли.
• Допълнително декорира с флумастери (по желание).

Дядовата
питка

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Използва уменията за рисуване на крива затворена линия при
изграждане на познат приказен герой.
• Допълва образа с характерни за него елементи (очи, уста, ръце, крака).
• Засилва се интересът към преживяванията на героите от приказки.

30

Плашило

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Познава и назовава обекти при разглеждане на произведения на
народното творчество.
• Създава забавен образ чрез творческо прилагане на усвоените
изобразителни умения.
• Използва повече цветове за постигане на по-голяма изразителност на
изображението.

30

Охлювчета
на разходка

Изобразителни
материали и

• Затвърдява уменията си за разточване на неоформено парче глина.
• Развива усет за обем и форма.

29

29

Приложение
Забележка

Картон № 60

Картон № 63

40

Седмица

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

Ще ти
нарисувам
личице

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Участва в празнична подготовка с украсяване на великденски яйца с
декоративни елементи по избор (линии, точки, листенца) или с човешко
личице (с очи, носле, уста, коси).
• Включва се активно във великденски игри и веселия.

Картон № 65

Аз съм
слънчицето
на мама

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Обогатява представите си за характерните особености на човешката
фигура.
• Създава образ на дете с графичен или живописен материал и цветове
по личен избор.
• Избира средства за изобразяване.

Хайде на
море

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти.
• Самостоятелно избира и съчетава познати декоративни елементи с
ярки и чисти цветове за украса на плажни принадлежности.

Пясъчни
вълшебства

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Създава пясъчни фигурки на открито чрез натрупване на мокър пясък;
„отливане“ на форми от кофички, пластмасови фигури на животни;
форми за сладки; отпечатване на длани и стъпала.
• Развива усет за обем и форма.

Тема

Образователно
ядро
техники
Изобразително
творчество

31

31

32

32

Картон № 68
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Седмица

33

33

34

34
35
36

Тема

Образователно
ядро

Сладкиши
за празника

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Създава обемни образи чрез слепване на овални форми.
• Затвърдява знанията и уменията си за декориране чрез налепване,
гравиране, комбинирано.
• Засилва естетическото въздействие на пластиките чрез използване на
разноцветен пластилин или декорация.

Правя ти
подарък
сам

Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Избира подходящи и предпочитани материали (за апликиране,
рисуване или моделиране) за реализиране на замисъла си.
• Поднася подаръка с радост и удовлетворение от самостоятелното му
изпълнение.

Нарисувай
ме

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и
техники
Изобразително
творчество

• Създава образи от различни по форма и големина части.
• Формира представа за отделните части на предмети, тяхната форма,
големина и съотношение.
• Начални умения за работа с два изобразителни материала – с готово
разредени темперни бои за по-едрите части и флумастери за детайлите.
• Поддържа чисто работното си място.

Изложба

Изобразително
творчество

• Разглежда и избира част от запазените през годината творби за участие
в годишната изложба.
• Изживява радост и задоволство от вниманието и възхищението на
гостите от показаните изобразителни резултати.

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

Картон № 70

Картон № 72

Проследяване на постиженията на децата
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА

42

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

1

Песен „Хей, момиченца,
момченца“ – музика: Клер Колева,
текст: Димитър Тодоров

Възприемане

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

Музикален диск

1

Песен „Хей, момиченца,
момченца“ – музика: Клер Колева, Възпроизвеждане Заучаване на песента.
текст: Димитър Тодоров

2

Музикална игра „Мечета“

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад
друг.

2

Песен „С мама и татко“ – музика и
текст: Диляна Мичева

Възприемане

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

3

5

Музикална игра
„Мечета“
Музикален диск

Проследяване на постиженията на децата

4
5

Музикален диск
Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“

Музикална игра „Плодове,
зеленчуци“

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад
друг.

Песен „С мама и татко“ – музика и
Възпроизвеждане Заучаване на песента.
текст: Диляна Мичева

6

Песен „Есента дойде“ – музика и
текст: Диляна Мичева

6

Музикална игра „Работливи
зайчета“

Възприемане

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад
друг.

Музикална игра
„Плодове, зеленчуци“
Примерна разработка
Музикален диск
Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“

Музикална игра
„Работливи зайчета“
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Седмиц
а

Тема

7

Музикална игра „Кубчета“

7

Песен „Есента дойде“ – музика и
текст: Диляна Мичева

8

Песен „Патешка аптека“ – музика:
Александър Савелиев, текст:
Ангелина Жекова

8

9

9

Музикална игра „Ей, ръчички“

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад
друг

Музикална игра
„Кубчета“
Примерна разработка

Възпроизвеждане Пее до 3 научени кратки песни.

Възприемане

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

Музикален диск

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад
друг.

Музикална игра „Ей,
ръчички“

Песен „Патешка аптека“ – музика:
Александър Савелиев, текст:
Възпроизвеждане Заучаване на песента.
Ангелина Жекова
Песен „Прохождане“ – музика и
текст: Георги Джилянов

10

Музикална игра „Люлка“

10

Песен „Прохождане“ – музика и
текст: Георги Джилянов

11

Песен „Кукла“ – музика: Клер
Колева, текст: Наталия Стойкова

Музикален диск
Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“

Възприемане

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад
друг.

Възпроизвеждане Заучаване на песента.
Възприемане

Развитие на умения за слушане на
музика

Музикален диск
Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“
Примерна разработка
Музикален диск

Музикален диск
Музикален диск
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Тема

11

Песен „Кукла“ – музика: Клер
Колева, текст: Наталия Стойкова
Музикална игра „Пеят, скачат
палците“

12

Песен „Зима е на пързалката“ –
музика и текст: Диляна Мичева

12

Музикална игра „Снежинки
танцуват“

13

Песен „Зима е на пързалката“ –
музика и текст: Диляна Мичева

13

Обичам да танцувам и играя

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг Музикални игри: „Пеят,
и в редица – хванати за ръце и един зад
скачат палците“ и
„Снежинки танцуват“
друг.

14

Песен „Звънят звънчета“ – музика
и текст: Диляна Мичева

Възприемане

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

14

Песен „Звънят звънчета“ – музика
Възпроизвеждане Пее до 3 научени кратки песни.
и текст: Диляна Мичева

15

Музикална игра „Игра с врабче“

15

Обичам да пея

Образователно
ядро

Приложение
Забележка

Седмиц
а

Очаквани резултати

Заучаване на песента.
Музикален диск
Възпроизвеждане Изпълнява ритмични движения в кръг
Музикална игра „Пеят,
Музика и игра и в редица – хванати за ръце и един зад
скачат палците“
друг.
Възприемане

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

Музикален диск

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад
друг.

Музикална игра
„Снежинки танцуват“

Възпроизвеждане Пее до 3 научени кратки песни.

Музика и игра

Музикален диск
Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“

Музикален диск
Музикално-дидактична
игра „Пей като мен

Изпълнява ритмични движения в кръг
Музикална игра „Игра с
и в редица – хванати за ръце и един зад
врабче“
друг.

Възпроизвеждане Пее до 3 научени кратки песни.

Музикално-дидактична
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Изпълнение на любими зимни
песни по желание на децата
16

Песен „Моят папагал“ – музика и
текст: Галина Иванова

16

Песен „Моят папагал“ – музика и
текст: Галина Иванова

17

Обичам да танцувам и играя
Изпълнение на любими музикални
игри по желание на децата

Приложение
Забележка
игра „Пей като мен“

Възприемане

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

Възпроизвеждане Заучаване на песента.

Музикален диск
Музикален диск
Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
Музикални игри:
и в редица – хванати за ръце и един зад „Кубчета“, „Плодове и
зеленчуци“
друг.

17

Музикални инструменти акордеон
и тъпан

Възприемане

Разпознава визуално музикалните Музикално-дидактична
игра „Познай
инструменти акордеон и тъпан.
инструмента“

18

Песен „Козле“ – музика: Клер
Колева, текст: Пламен Цонев

Възприемане

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

18

Песен „Козле“ – музика: Клер
Колева, текст: Пламен Цонев

Възпроизвеждане Заучаване на песента.

Музикален диск
Примерна разработка
Музикален диск
Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“

19

Музикална игра „Влак“

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад Музикална игра „Влак“
друг.

19

Музикалните инструменти
акордеон и тъпан

Възприемане

Разпознава визуално музикалните Музикално-дидактична
игра „Познай
инструменти акордеон и тъпан.
инструмента“
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

20

Музикална игра „Войници“

Музика и игра

Очаквани резултати
Марширува на подходяща музика.

Приложение
Забележка
Музикална игра
„Войници“

20

Обичам да пея
Песни: „С мама и татко“ – музика
и текст: Диляна Мичева и „Козле“ Възпроизвеждане Пее до 3 научени кратки песни.
– музика: Клер Колева, текст:
Пламен Цонев

Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“

21

Обичам да пея
Песни: „Патешка аптека“ – музика:
Александър Савелиев, текст:
Възпроизвеждане Пее до 3 научени кратки песни.
Ангелина Жекова и „Кукла“ –
музика: Клер Колева, текст:
Наталия Стойкова

Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
Музикални игри: „Влак“
и в редица – хванати за ръце и един зад
и „Войници“
друг.

Възприемане
Музика и игра

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

21

Обичам да танцувам и играя
Музикални игри „Войници“ и
„Влак“

22

Песен „Кученце“ – музика и текст:
Клер Колева
Музикална игра „Малките
котенца“ от Диляна Мичева

22

Песен „Кученце“ – музика и текст:
Възпроизвеждане Пее до 3 научени кратки песни.
Клер Колева

23

Песен „Светофар“ – музика: А.
Савелиев, текст: Ангелина Жекова

Възприемане

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

Музикален диск
Музикална игра
„Малките котенца“ от
Диляна Мичева
Музикален диск
Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“
Музикален диск
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Седмиц
а
23

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Песен „Светофар“ – музика: А.
Възпроизвеждане Заучаване на песента.
Савелиев, текст: Ангелина Жекова

24

Песен „Баба Марта“ – музика и
текст: Диляна Мичева

24

Песен „Баба Марта“ – музика и
текст: Диляна Мичева

25

Музикална игра „Приспивна
песен“

Възприемане

Развитие на умения за слушане на
музика.

Възпроизвеждане Заучаване на песента.

Приложение
Забележка
Музикален диск
Музикален диск
Музикален диск
Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад
друг.

Музикална игра
„Приспивна песен“

25

Обичам да танцувам и играя
Музикални игри: „Приспивна
песен“, „Малките котенца“

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад
друг.

Музикални игри:
„Приспивна песен“,
„Малките котенца“

26

Песен „Игра“ – музика: Клер
Колева, текст: Веса Паспалеева

Възприемане

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

Музикален диск

26

Песен „Игра“ – музика: Клер
Колева, текст: Веса Паспалеева

27

Песен „Изворче“ – музика: Клер
Колева, текст: Леда Милева

27

Песен „Изворче“ – музика: Клер
Колева, текст: Леда Милева

28

Музикална игра „Бели пеперуди“

Възпроизвеждане Заучаване на песента.
Възприемане

Развитие на умения за слушане на
музика.

Възпроизвеждане Заучаване на песента.
Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад
друг.

Музикален диск
Музикален диск
Музикален диск
Музикална игра „Бели
пеперуди“
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Образователно
ядро

Приложение
Забележка

Седмиц
а

Тема

28

Обичам да танцувам и играя
Музикални игри: „Бели пеперуди“,
„Малките котенца“

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг Музикални игри: „Бели
и в редица – хванати за ръце и един зад пеперуди“, „Малките
котенца“
друг.

29

Песен „Кокетка“ – музика и текст:
Георги Джилянов

Възприемане

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

29

Песен „Кокетка“ – музика и текст:
Георги Джилянов Георги
Възпроизвеждане Заучаване на песента.
Джилянов

Очаквани резултати

Музика и игра

Музикална игра
„Охлюви“
Музикални игри:
„Охлюви“, „Войници“
Музикален диск

Музикална игра „Охлюви“

30

Обичам да танцувам и играя
Музикални игри: „Охлюви“,
„Войници“

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад
друг.

31

Песен „Вълшебни думи“ – музика
и текст: Диляна Мичева

Възприемане

Стимулиране на интереса на децата да
пеят.

31

Песен „Вълшебни думи“ – музика
Възпроизвеждане Заучаване на песента.
и текст: Диляна Мичева

32

Обичам да танцувам и играя
Музикални игри „Бели пеперуди“
и „Влак“
Обичам да пея
Заучени песни по желание на

Музикален диск

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад
друг.

30

32

Музикален диск

Музика и игра

Музикален диск
Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“

Изпълнява ритмични движения в кръг
Музикални игри „Бели
и в редица – хванати за ръце и един зад
пеперуди“ и „Влак“
друг.

Възпроизвеждане Пее до 3 научени кратки песни.

Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“
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Седмиц
а

Образователно
ядро

Тема

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

децата
Изпълнява ритмични движения в кръг Музикални игри „Бели
и в редица – хванати за ръце и един зад пеперуди“ и „Охлюви“
Примерна разработка
друг.

33

Обичам да танцувам и играя
Музикални игри „Бели пеперуди“
и „Охлюви“

33

Формиране на начални умения за
темпова устойчивост при
изпълнение на песни за
затвърдяване.

Възпроизвеждане Пее до 3 научени кратки песни.

Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“

34

Обичам да пея
Заучени песни по желание на
децата

Възпроизвеждане Пее до 3 научени кратки песни.

Музикално-дидактична
игра „Пей като мен“

34

Музика и игра

Обичам да танцувам и играя

35

Музика и игра

Изпълнява ритмични движения в кръг
и в редица – хванати за ръце и един зад
друг.

Музикални игри по
желание на децата

Проследяване на постиженията на децата

36

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Седмиц
а

Тема

1

Обличам се –
събличам се

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

Грижи и
• Облича се и се съблича с помощта на възрастен.
инициативност
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Седмиц
а
2
3
4

Тема
Салфетка за
хранене

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Обработване на • Има представа за хартия и начални умения за работа с нея.
материали,
• Сгъва с помощта на възрастен.
съединяване и
свързване

Проследяване на постиженията на
децата

Приложение
Забележка
Картон № 5
Примерна
разработка

• Социално-комуникативен опит.
• Индивидуални битови действия.

• Има представа за изискванията за чистота.
Грижи и
• Познава основни правила за измиване и подсушаване на ръце.
инициативност
• Формира се социален опит за лична хигиена.

5

Чисти ръчички

6

Подреждам масата

7

Пъстрокрили
пеперуди

Обработване на • Има представа за работа с хартия (салфетка, вестник, опаковъчна) и Картон № 12
материали,
други материали (щипка) за получаване на модел.
Примерна
съединяване и
разработка
свързване

8

Герданче от есенни
листа

Обработване на • Създаден е интерес и елементарни умения за работа с природни
материали,
материали.
Картон № 12
съединяване и • Промушва/нанизва с помощта на учителя.
свързване

9

Моето гардеробче

• Има представа за предназначението на гардеробчето и реда в него.
Грижи и
инициативност

10

Шалче

Грижи и
• Подрежда прибор и салфетка за хранене по указания.
инициативност

Примерна
разработка

Обработване на • Къса хартия на ленти и ги лепи върху лист.
материали,
съединяване и
свързване
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Седмиц
а

Тема

11

Дрехи (различни
видове)

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

Слънце

Обработване на • Създаден е интерес и има елементарни умения за работа с различни
материали,
видове хартия (картонена чиния и хартиени ленти).
съединяване и • Лепи хартиени ленти с помощта на учителя за получаване на образ.
свързване

12

13

Снежно дърво

14

Новогодишна
украса – шишарка

15

Празнична елха

Образователно
ядро

Обработване на
материали,
съединяване и
свързване
Конструиране и
моделиране

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

• Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване
на модел.
• Усвоени са начини за свързване с пластичен материал чрез
Картон № 24
забождане.

Обработване на • Има представа за природните материали и възможност за
материали,
приложение.
Картон № 24
съединяване и
свързване
Грижи и
• Приема сътрудничество с деца и възрастни.
инициативност

16

Снежна топка

Обработване на
материали,
съединяване и
свързване

17

Мога сам

Техника

18

Пиле

• Създаден е интерес и има елементарни умения за работа с хартия и
други материали.
• Залепва с помощта на учителя.
• Включва изработените модели в игрови дейности.
• Различава инструменти, които използва в своята дейност – четка,
Картон № 35
молив, прибор за хранене и др.

Обработване на • Има елементарна представа за работа с хартия (готова форма).
материали,
• Сгъва, залепва с помощта на учителя за създаването на модел.

Картон № 35
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

съединяване и • Включва изработеното изделие в игрови действия.
свързване
Конструиране и
моделиране
Моите играчки

20

Мотор

21

Чиста и подредена
занималня

Грижи и
• Има представа за изискванията за безопасност и чистота.
инициативност

22

Прибори за хранене

Грижи и
• Различава приборите за хранене.
инициативност • Има представа за изискванията за подреждане и чистота.

23

24

25
26

Къща

Мартенички

Техника

• Има представа за играчки на отделни превозни и товарни средства.
• Участва с тях в игрови действия.

19

• Възпроизвежда по указание от учителя последователни действия за
Конструиране и
създаване на модел.
Картон № 37
моделиране
• Включва изработената играчка в игрови действия.

• Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване Картон № 46
Конструиране и на модел.
Примерна
моделиране
разработка
Обработване на • Има представа за комбинация на различни материали.
материали,
• Създаване на умения за редуване по цвят и материал.
съединяване и • Лепи с помощта на учителя за получаване на модела.
свързване

Обработване на
материали,
Декоративно цвете
съединяване и
свързване
Герданче

Картон № 37

Картон № 46

• Създаден е интерес и има елементарни умения за работа с хартия и
други материали.
Картон № 52
• Създадени са умения за свързване с пластичен материал чрез
забождане за възпроизвеждане на фигура.

Обработване на • Има начални умения за низане (промушване) и работа с Картон № 52
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

материали,
нестандартни материали – макаронени изделия, стиропор за
съединяване и получаване на модел.
свързване
27

28

29

Играем безопасно
на двора

Грижи и
• Има представа за изискванията за безопасност и чистота.
инициативност • Приема сътрудничество с деца и възрастни.

Ветрило

Обработване на • Има представа и умения за работа с хартия.
материали,
• Сгъва с помощта на учителя за създаване на модел.
съединяване и • Приложение в играта.
свързване

Чадърче

• Има представа за конструиране на обект от хартия и друг материал
Обработване на
(пластмасова сламка).
материали,
• Има умения за работа с готови елементи от хартия – лепене, Картон № 61
съединяване и
подреждане и съединяване.
свързване
• Приложение в играта.

30

Вече съм голям и
• Облича се и се съблича с помощта на възрастен.
Грижи и
подреждам дрехите
• Има представа за видовете дрехи и тяхното подреждане.
инициативност
си сам

31

Кошничка с
Великденски яйца

32

Обработване на • Натрупване на опит за комбинация на различни материали и работа с
Бонбони за рожден
материали,
хартия за получаване на определен предмет.
Картон № 66
ден
съединяване и
свързване

33

Охлюв

Картон № 61

Обработване на • Лепи хартиена лента върху готова форма (хартиена чашка).
материали,
• Декоративно оформя изделието чрез лепене на готови украсителни
Картон № 66
съединяване и елементи.
свързване

Обработване на • Има елементарни умения за комбиниране на хартиена лента с други Картон № 73
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

материали,
материали за възпроизвеждане на фигура.
съединяване и • Приложение в играта.
свързване
34
35
36

Весел влак

Приложение
Забележка
Примерна
разработка

• Възпроизвежда показана от учителя последователност за създаване
Конструиране и
на модел.
Картон № 73
моделиране
• Включва модела в играта.

Проследяване на постиженията на
децата

• Социално-комуникативен опит.
• Индивидуални битови действия.

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

седмиц
а

Тема

Образовател
но ядро

Очаквани резултати

1

Общност и
партньорство

Игрова
двигателна
дейност

• Опознава другите деца в групата и участва в подвижни игри: за
запознаване „Игра на имена“; за зрителни възприятия и ориентиране в
пространството „Бягай с въртележка“, „Всеки към своето клонче“.
• Изпълнява подражателно дихателни упражнения в сюжетна разработка
„Чичо доктор“.

1

• Изпълнява подражателно общоразвиващи упражнения по текстов
Гимнастическ
съпровод „Две ръчички, хей ги две“.
и упражнения
Физическа
• Изпълнява ходене и бягане в подвижни игри „Бягай с въртележка“.
по текстов дееспособност
• Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка „Гладното
съпровод
кученце“.

Забележка
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седмиц
а
1

2
3

Тема

Образовател
но ядро

Очаквани резултати

Ходене със и
без водач

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Изпълнява придвижване – обикновено ходене със и без водач към
предварително определени ориентири.
• Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижни игри: „Прави
като мен“, „Всеки към своето клонче“, „Бягай с въртележка“.

Проследяване
• Проявява елементарни умения за изпълнение на тестове за измерване развитието на
на
Физическа двигателни качества.
дееспособност
• Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижните игри – „Шей, шей“,
постиженията
„Влак“.
на децата

4

Ходене и
бягане в
различни
посоки

Естественоприложна
двигателна
дейност

4

Ходене в
група и към
предварително
определени
ориентири

Естественоприложна
двигателна
дейност

4

Забележка

Разпръснато
бягане

Игрова
двигателна
дейност

• Има представа от вербален сигнал и изпълнява подражателни
общоразвиващи упражнения след устни указания.
• Изпълнява разпръснато ходене и бягане в различни посоки след звуков
сигнал към предварително определени ориентири.
• Проявява елементарни умения за спазване на правила за безопасно
ходене и бягане в различни посоки.
• Изпълнява подвижни игри: „Ти гониш“, „Пази играчките“, „Догони
обръча“.
• Има представа за правила за ходене в група с водач.
• Ориентира се по посоките направо и встрани.
• Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижни игри: „Прави
като мен“, „Влак“.
• Изпълнява разпръснато бягане в подвижните игри.
• Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка „Звук и път“.
• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.
• Изпълнява подвижни игри „Цветни къщички“, „Каручки“, „Квачка и
пиленца“.
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седмиц
а

Тема

Образовател
но ядро

Очаквани резултати

5

Подскачане с
два крака на
място

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Изпълнява подскоци с два крака на място.
• Изпълнява бягане, редувано с ходене в различни посоки.
• Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижни игри:
„Квачка и пиленца“, „Шей, шей“ „Цветни къщички“.

5

Подвижните
игри
с ходене,
бягане и
подскачане в
природна
среда

Игрова
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за спазване на правила за безопасно
поведение в природата.
• Проявява умения за ходене, бягане и подскачане в природна среда и
изпълнява подражателни действия в игрите „Листа и вятър“, „Зайци и
ловци“, „Хвани пеперудата“.

5

6

6

Ходене с
малки и
големи крачки

Подвижни
игри с ходене

Търкаляне на
топка

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Разпознава ходене с малки и големи крачки със и без водач, със и без
ориентир.
•Изпълнява комбинации от гимнастически упражнения по текстов
съпровод (римушки) „Хей, ръчички, хей ги две“.
• Изпълнява ходене в подвижни игри: „С голяма крачка“.

Игрова
двигателна
дейност

• Движи се и играе безопасно в групата, в салона и на площадката.
• Изпълнява комбинации от гимнастически упражнения по текстов
съпровод „Светофар“.
• Изпълнява комбинации от малки и големи крачки в права посока, вляво и
вдясно по предварително определени ориентири в подвижни игри: „С
голяма крачка“, „По следите“.

Естественоприложна
двигателна
дейност

Забележка

• Проявява елементарни умения за търкаляне на гумена топка свободно
отдолу с една и с две ръце в права посока и между две деца от разкрачен
седеж в подвижни игри „На тебе – на мене“.
• Изпълнява бягане в различни посоки в подвижни игри „Догони обръча“.
• Изпълнява многократно подскачане на място за развитие на силата на
долните крайници в подвижни игри „Хвани пеперудата“.
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седмиц
а

Тема

Образовател
но ядро

Очаквани резултати

Забележка

• Изпълнява подражателни общоразвиващи упражнения за комплексно
развитие на двигателните качества.
Физическа • Проявява елементарни умения за преодоляване на умората в резултат на
дееспособност физическо натоварване.
• Изпълнява подражателно гимнастически комплекс от двутактови
общоразвиващи упражнения.

6

Физически
упражнения
без уред

7

Подвижни
игри с ходене,
бягане и
подскачане

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява ходене, бягане и подскачане в подвижни игри.
• Проявява елементарни умения за спазване на правила и безопасно
поведение в подвижни игри: „Ти гониш“, „Зайци и ловци“, „Бръмчаща
пчела“.

7

Катерене по
наклонена
стълба

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за свободно катерене по наклонена стълба/
катерушка.
• Проявява елементарни умения за търкаляне свободно на гумена топка от
клек към предмети на разстояние 1–1,5 м със сюжет „Игра с топка“,
„Търколи на Мечо“.

7

Естествено
приложни
движения в
подвижните
игри

Игрова
двигателна
дейност

• Движи се и играе безопасно в група.
• Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.
• Изпълнява подвижни игри: „Догони пчеличката“, „Кой е най-ловък“,
„Търкулни далече“, „Бръмчаща пчела“.

8

Свободно
хвърляне с
една ръка

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за хвърляне на малка гумена топка с лява и
дясна ръка свободно в подвижни игри „Подхвърли на Мечо“.
• Катери се уверено без помощ по наклонена стълба/катерушка.
• Изпитва емоционална удовлетворение от търкаляне свободно на гумена
топка от клек към предмети на разстояние 1–1,5 м.
• Изпълнява подвижни игри „Кой е по-точен“.

8

Подвижни

Игрова

• Опознава заобикалящата го природна среда и възприема преживяванията
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седмиц
а

Тема

игри в
природата

Образовател
но ядро

Очаквани резултати

двигателна
дейност

на другите деца.
• Придвижва се безопасно в група и придобива представа за спазване на
съзнателна дисциплина.
• С желание се включва в подвижни игри на открито: „Пускам пръстенче“,
„Котка и мишка“, „Листа и вятър“.

Забележка

• Проявява елементарни умения за изпълнение на общоразвиващи
упражнения без уред по текстов съпровод: „Имам аз кормило“.
Физическа
• Изпълнява комбинации от усвоени естествено-приложни движения.
дееспособност
• Включва се в организирана двигателна дейност.
• Изпълнява игри: „Шишарки за катеричките“, „Пиленце“.

8

Физически
упражнения
без уред

9

Естественоприложни
движения в
подвижни
игри

Игрова
двигателна
дейност

• Хвърля свободно гумена топка с една и две ръце.
• Изпълнява подскоци с два крака на място.
• Изпълнява съвместни действия за взаимно опознаване и сближаване в
игрите: „Да нахраним Мечо“, „Догони пчеличката“, „Зайци и ловци“.

9

Ходене на
пръсти, пети и
назад

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Има представа за ходене на пръсти, пети и назад с изправено тяло,
повдигната глава и поглед напред.
• Изпълнява подвижни игри: „Върви направо, без да се навеждаш“, „Върви,
без да се отклоняваш“.
• Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка „Във фермата“.
• Търкаля топка през врата с ширина 50–60 см на разстояние 1–1,5 м.

9

Свободно
лазене от
колянна опора

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за свободно лазене от колянна опора.
• Изпълнява разпръснато бягане с продължителност 10–15 сек.
• Изпълнява ходене на пръсти, пети и назад с различно положение на
ръцете.
• Изпълнява подвижни игри: „Палави мишлета“, „Ти гониш“.
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Тема

Образовател
но ядро

Очаквани резултати

10

• Има представа за изпълнение на елементи от детски футбол.
СпортноЕлементи от
• Проявява интерес към разучаваните двигателни действия от спорта
подготвителна
детски футбол
футбол.
дейност
• Участва в СПИ „Търкулни топката в ямката“ „Пробягай с топката“.

10

Катерене по
наклонена
стълба със
стъпване с
двата крака на
всеки
напречник

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за катерене и слизане по наклонена
катерушка със стъпване с двата крака на всеки напречник.
• Лази свободно от колянна опора.
• Изпитва емоционална удовлетвореност при ходене на пети, на пръсти и
назад.
• Изпълнява подвижни игри: „Плетеница“, „Внимание, звънчета“.

10

Лазене от
колянна опора
от и към
определени
ориентири

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Има представа за лазене към определени ориентири.
• Придвижва се чрез ходене един зад друг по един, с изпълнение на
различни положения на ръцете.
• Търкаля гумена топка в права посока и от седеж в подвижни игри
„Търколи по-далече“, „Деца и агънца“.

11

Ходене с
Спортно• Изпълнява ходене с прекрачване на предмети с височина 10–15 см.
преодоляване
подготвителна • Изпълнява последователни подскоци с придвижване напред.
на изкуствени
дейност
• Изпълнява свободно хвърляне на малка топка с лява и дясна ръка.
препятствия

11

Лазене в права
посока

11

Игри с ходене
и подскачане

Игрова
двигателна
дейност

• Лази напред с обтегнати ръце.
• Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри.
• Изпълнява игри: „Весел влак“, „Скачаща топка“, „Лазене напред“.

Игрова
двигателна
дейност

• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.
• С желание ходи по различен начин и проявява интерес към скокови
физически упражнения.

Забележка
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• Изпълнява игри: „Намери своята къщичка“, „Весел влак“, „Скачаща
топка“, „На гости“.
12

Бягане,
редувано с
ходене

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Изпълнява бягане в различни посоки с редуване на ходене.
• Придвижва се чрез ходене с малки крачки, с големи крачки, на пръсти,
пети с различни положения и движения на ръцете.
• Изпълнява подвижни игри „Дружно напред“, „Врабчета и вятър“.

12

Подскачане с
два крака и с
придвижване
напред

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Ходи с прекрачване на предмети.
• Изпълнява последователни подскоци с два крака едновременно с
придвижване напред.
• Изпълнява подвижни игри: „Внимание, препятствие“, „Плетеница“,
„Зайко“.

12

Музикални
подвижни
игри

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява двигателни действия в подвижните игри за развитие на
музикално-двигателните способности.
• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.
• Изпълнява музикални подвижни игри: „Балонът се надува“, „Имам две
ръчички“, „Черна съм машина“.

13

Търкаляне на
топка между
две деца

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Търкаляне на топка с диаметър 20 см с две ръце между две деца на
разстояние 1,5–2 м.
• Ходи в колона и изпълнява изправителни и дихателни упражнения.
• Бяга в различни посоки, редувано с ходене, при даден вербален сигнал.

13

Лазене от
колянна опора
към цел

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Има обща представа за движенията при лазене.
• Лази от колянна опора, като ръцете са на ширината на раменете, главата е
изправена, а погледът е напред.
• Търкаля топка от клек с две ръце към предмет на разстояние 1,5–2 м.
• Прави разлика между различните естествено-приложни движения.
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13

Естественоприложни
движения при
зимни условия

14

Елементи от
детски
баскетбол и
хандбал

Образовател
но ядро

Очаквани резултати

Игрова
двигателна
дейност

• Бяга в различни посоки и редувано с ходене.
• Има представи за закаляване.
• Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.
• Изпълнява игри: „Кой пръв“, „Премини край дърветата“, „Вземи си
шапката“.

• Хвърля гумена топка с две ръце нагоре.
Спортно• Ходи с прекрачване на препятствия.
подготвителна
• Проявява елементарни умения за хвърляне и подхвърляне на топка от
двигателна
баскетбол и хандбал.
дейност
• Изпълнява СПИ: „Подхвърли по-високо“, „Хвърли по-далеко“.

14

• Има представа за туристическа разходка при зимни условия.
Спортно• Проявява елементарни умения за туристическо ходене по разнообразен
Туристическо подготвителна
терен.
ходене
двигателна
• Умее да се движи в група и разбира за безопасното поведение в парка.
дейност
• Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка „Ехооо…“.

14

Музикални
игри и танци

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява естествено приложни движения в подвижните игри.
• Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.
• Изпълнява игри: „Весели дечица“, „Аз дясната ръка напред ще я подам“.

Подвижни
игри

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява естествено-приложни движения в подвижните игри.
• Лази от колянна опора към предварително определени ориентири.
• Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.
• Изпълнява игри: „Мечета и пчела“, „Догони пчеличката“, „Всеки в своята
къщичка“.

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни-умения за свободно катерене и слизане по
вертикална стълба (гимнастическа стена).
• Катери се и слиза по вертикална стълба, като стъпва с два крака на всеки
напречник.

15

15

Катерене по
вертикална
стълба

Забележка
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Забележка

• Изразява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност при
изпълнение на упражнения и игри с естествено-приложен характер.

15

Скачане на
дължина от
място

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Има представа за скачане на дължина от място.
• Придвижва се чрез лазене от колянна опора свободно и към
предварително определени ориентири.
• Катери се и слиза без помощ по вертикална стълба, като стъпва с два
крака на всеки напречник.

16

Музикални
подвижни
игри

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява двигателни действия в подвижните игри за развитие на
музикално-двигателните способности.
• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.
• Изпълнява игри: „Влак“, „На разходка“, „Самолети“.

16

Катерене по
вертикална
стълба със
стъпване с
двата крака на
всеки
напречник

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Изпълнява катерене и слизане по вертикална стълба (гимнастическа
стена) със стъпване с двата крака на всеки напречник.
• Изразява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност при
изпълнение на упражнения и игри с естествено-приложен характер.

Скачане на
дължина от
място

Игрова
двигателна
дейност

• Представя елементарни умения за скачане на дължина от място.
• Изпълнява катерене и слизане по вертикална стълба със стъпване с двата
крака на всеки напречник.
• Изпълнява подвижни игри: „Врабчета и вятър“, „Зайци и ловци“ –
вариант с подскачане, „Кой е по-далече“.

Музикални
подвижни
игри

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява двигателни действия в подвижните игри за развитие на
музикално-двигателните способности.
• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от

16

17
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Забележка

игровата двигателна дейност.
• Изпълнява игри: „Влак“, „На разходка:, „Самолети“, „Аз дясната ръка
напред ще я подам“.
17

Ходене по
двама

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения при организирано ходене по двама,
хванати за ръце.
• Катери се и слиза по вертикална стълба, като стъпва с два крака на всеки
напречник.

17

Търкаляне на
топка между
две деца

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за търкаляне на гумена топка с диаметър
20 см в разкрачен седеж и в полуклек между две деца на разстояние 1–1,5
м.
• Придвижва се организирано в група (ходене по двама) с водач.
• Проявява положителни емоции от изпълнение на двигателна дейност.

18

Игри при
зимни условия

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява различни разновидности на ходене по заснежен или заледен
терен.
• Умее да търкаля голяма снежна топка или заледена топка/боулинг
индивидуално и с други деца.
• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игрова дейност при ниски температури.
• Изпълнява подвижни игри: „Бой със снежни топки“, „Събиране на
кестени“.

18

Търкаляне на
топка между
деца в кръг

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Изпълнява търкаляне на топка между деца в кръг.
• Изпитва интерес при работа за развиване на силата на горните крайници.
• Проявява емоционална удовлетвореност от групови двигателни действия.

Естественоприложна
двигателна

• Бяга в различни посоки и редувано с ходене.
• Умее да се придвижва в група.
• Проявява стремеж за включване в двигателни действия.

18

Ходене и
бягане
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дейност
Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява естествено-приложни движения в подвижните игри.
• Движи се и играе безопасно на площадката.
• Проявява двигателни умения за взаимодействие по двойки.
• Изпълнява подвижни игри: „Ледена пътека“, „Ледена пътека по двойки“,
„Събиране на кестени“.

19

Общуване и
емоционално
изразяване

19

Ходене с
• Проявява елементарни умения за ходене с прекрачване на коридор с
Спортнопреодоляване
широчина 20–25 см.
подготвителна
на изкуствени
• Хвърляне на топка между деца в кръг.
дейност
препятствия
• С желание се включва в организирана двигателна дейност.

19

Гимнастическ
и упражнения
с текстов
съпровод

20

Ходене с
Спортно• Придвижва се в ограничено пространство (отъпкана пътека в снега).
преодоляване
подготвителна • Прекрачва паднали дървета, заобикаля храсти.
на естествени
дейност
• Изпълнява игри: „Премини край дървета“, „Ледена пързалка“
препятствия

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод
„Часовничето“.
• Изпълнява естествено-приложни движения в музикални подвижни игри.
• Изпълнява игри: „Балонът се надува“, „Весели дечица“, „Внимание,
звънчета“.

20

Скок на
дължина от
място

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Има елементарни представи за скок на дължина от място с два крака.
• Скача на дължина от място с два крака, като спазва изисквания за
засилване и приземяване.
• Ходи с прекрачване на коридор.

20

Бягане в
коридор към
цел

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за бягане в ограничено пространство.
• Бяга в коридор до определена цел.
• Скача на дължина от място с два крака.
• Проявява стремеж да изпълни правилно упражненията.
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21

Игри със
скачане и
бягане

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява естествено-приложни движения в подвижните игри.
• Изпълнява игри: „Скачаща топка“, „Бързо на столче“ „Петленца и
лисица“.

21

Хвърляне на
плътна топка

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за хвърляне с две ръце „отдолу“ напред (от
разкрачен стоеж).
• Хвърля с две ръце „отдолу“ напред плътна топка 1 кг.
• Бяга в коридор до определена цел.
• С желание се включва в организирана двигателна дейност.

21

Ходене и
бягане

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за ходене и бягане по зададен ориентир.
• Хвърля с две ръце „отдолу“ напред плътна топка 1 кг.
• Проявява стремеж за правилно изпълнение на упражненията „Пази
играчките“, „Цветни къщички“.

Музикални
подвижни
игри

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява двигателни действия в подвижните игри за развитие на
музикално-двигателните способности.
• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.
• Изпълнява игри: „Часовник“, „Хайде да вървим“, „Люлка“.

22

Хвърляне на
плътна топка

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за хвърляне с две ръце „отдолу“ напред (от
разкрачен стоеж).
• Хвърля с две ръце „отдолу“ напред плътна топка 1 кг.
• Бяга в коридор до определена цел.

22

Ходене и
бягане

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за ходене и бягане по зададен ориентир.
• Ходи и бяга отвън на очертан на земята кръг.
• Хвърля с две ръце „отдолу“ напред плътна топка 1 кг.
• Проявява стремеж за правилно изпълнение на упражненията.

Музикални
подвижни

Игрова
двигателна

• Изпълнява двигателни действия в подвижните игри за развитие на
музикално-двигателните способности.

22

23

Забележка
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игри

дейност

• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.
• Изпълнява игри: „Часовник“, „Хайде да вървим“, „Люлка“.

23

Лазене в
коридор

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Има обща представа за техниката на лазене от колянна опора в коридор.
• Лази от колянна опора в коридор с дължина 2 м, ширина 0,50 м към цел.
• Ходи и бяга отвън на очертан на земята кръг.
• Проявява емоционална удовлетвореност от извършваните двигателни
действия.

23

Хвърляне с
една ръка
„отдолу“

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за координация на движенията на тялото
при хвърляне с лява и дясна ръка по начин „отдолу“.
• Лази от колянна опора в коридор към цел.
• Проявява интерес към включване в двигателни действия.

24

24

24

Тема

Забележка

• Има желание да изпълнява елементи от детски футбол.
Спортно• Проявява интерес към разучаваните двигателни действия.
Елементи от подготвителна • Опитва се да координира движенията на тялото при хвърляне с лява и
детски футбол двигателна дясна ръка по начин „отдолу“.
дейност
• Изпълнява СПИ: „Търкулни топката в ямката“, „Пробягай с топката“,
„Улучи кошницата“.
Игри с лазене
и хвърляне
Търкаляне на
топка към
ориентир

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява естествено приложните движения в подвижните игри.
• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.
• Движи се и играе безопасно в групата.
• Изпълнява игри: „Да нахраним Мечо“, „Намери своята къщичка“.

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Има основни представи за търкаляне на топка към ориентир.
• Умее да търкаля голяма, средна и малка топка с две ръце към цел от
разстояние 1,5–2 м.
• Хвърля с лява и дясна ръка торбичка по начин „отдолу“.
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Тема

Образовател
но ядро

Очаквани резултати

Забележка

• Изпитва удоволствие от извършваните двигателни действия.
25

Елементи от
детски
баскетбол и
хандбал

Спортноподготвителна
двигателна
дейност

• Изпълнява хвърляне с две ръце, с една ръка и улавяне с две ръце на
гумена топка.
• Проявява желание за коопериране и взаимодействие в игрови ситуации.
• Изпълнява СПИ: „Стрелбище“, „Бягай след топката“, „На тебе – на мене“.

25

Бягане
редувано с
ходене

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за бягане, редувано с ходене.
• Бяга, редувано с ходене до 40 м (10 м бягане, 10 м ходене).
• Подаване и улавяне на голяма гумена топка с две ръце „отдолу“ по
двойки.
• Изпитва удоволствие от извършваните двигателни действия.

• Изпълнява подражателни общоразвиващи упражнения за комплексно
развитие на мускулатурата на тялото. „Щъркел шарен, дългокрак“, „Имам
две ръчички“.
Физическа
• Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка – „Чичо
дееспособност
доктор“, „Гладното кученце“.
• Изпитва емоционална удовлетвореност от общи двигателни действия с
общоразвиващ характер.

25

Физически
упражнения
без уред

26

Търкаляне на
плътна топка с
две ръце
„отдолу“

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Изпълнява търкаляне на плътна топка (1 кг) с две ръце по начин
„отдолу“.
• Изпълнява хвърляне с две ръце, с една ръка и улавяне с две ръце на гумена
топка.

26

Скачане в
дълбочина

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Има елементарни представи за скачането в дълбочина, правилно и леко
приземяване при скачане.
• Скачане от високо на ниско (в дълбочина).
• Проявява интерес към разучаваните двигателни действия.
• Изпълнява подвижни игри „Жабки“.

26

Бягане в

Естествено-

• Проявява елементарни умения да бяга от различни изходни положения.
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Тема

Образовател
но ядро

Очаквани резултати

коридор до
определена
цел

приложна
двигателна
дейност

• Бяга в различни посоки, редувано с ходене, дихателни упражнения.
• Ходи с торбичка на главата към ориентир, поставен на нивото на погледа.
• С желание се включва в извършваните двигателни действия.

27

Игри с ходене
и бягане

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява естествено-приложните движения в подвижните игри.
• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.
• Движи се и играе безопасно в групата.
• Изпълнява игри: „По мостчето“, „Листа и вятър“, „На гости“.

27

Скачане от
високо на
ниско

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Има представа за скачане от високо на ниско.
• Скача от гимнастическа пейка с височина 20–25 см.
• Катери се и слиза по вертикална стълба, като стъпва с два крака на всеки
напречник.
• Изпълнява подвижна игра „Жабки“.

27

Катерене по
детска
катерачна
стена

28

Лазене и
провиране

28

Естественоприложни
движения в
подвижни
игри

Забележка

Спортно• Има представа за катерене по детска катерачна стена и ръкохватки.
подготвителна
• Проявява желание да изпълнява елементи от спорта катерене.
дейност
Естественоприложна
двигателна
дейност

• Изпълнява в координация лазене, съчетано с провиране.
• Изпълнява лазене с провиране през клек (съчетано).

Игрова
двигателна
дейност

• Лази в колянна опора в зигзаг между предмети.
• Умее да изпълнява различни скокови движения.
• Изпълнява комбинации от гимнастически упражнения по текстов
съпровод (римушки) „Щъркел шарен, дългокрак“.
• Изпълнява игри: „Скачаща топка“, „Да нахраним Мечо“, „Мечета и
пчела“.

Примерна
разработка
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Тема

Образовател
но ядро

28

Лазене и
провиране под
въже

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Лази координирано и се провира под опънато въже с височина 0,50 м.
• Скача на дължина с прескок на коридор 20–25 см.
• Проявява желание за изпълнение на двигателни действия.

29

Творчество и
двигателно
изразяване

Игрова
двигателна
дейност

• Има желание за изпълнение на упражнения и познати игри по избор
(музикални подвижни игри, подготвителни игри с топка, народни и други
игри).
• Проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

29

Хвърляне в
хоризонтална
цел

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за хвърляне в хоризонтална цел с лява и
дясна ръка.
• Хвърля торбичка отдолу в хоризонтална цел с диаметър 50–60 см, на
разстояние 0,5–1 м.
• Проявява желание за изпълнение на двигателни действия.

29

Скачане за
достигане на
окачен
предмет

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за скачане за достигане на окачен предмет.
• Хвърля торбичка отдолу в хоризонтална цел с диаметър 50–60 см, на
разстояние 0,5–1 м.
• Има желание да изпълнява елементи от детски футбол.

30

Игри с
хвърляне и
провиране

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Изпълнява естествено-приложните движения в подвижните игри.
• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.
• Изпълнява игри: „Здрави стълбички“, „Да нахраним Мечо“.

30

Хвърляне във
вертикална
цел

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за хвърляне във вертикална цел с лява и
дясна ръка.
• Хвърля торбичка отдолу в хоризонтална цел с диаметър 50–60 см, на
разстояние 0,5–1 м.
• Проявява желание за изпълнение на двигателни действия.

30

Лазене зигзаг

Естествено-

• Има представа за лазене зигзаг.

Очаквани резултати

Забележка
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31

Тема

Игри с
хвърляне и
провиране

Образовател
но ядро

Очаквани резултати

приложна
двигателна
дейност

• Лази от колянна опора в зигзаг между предмети.
• Проявява стремеж за правилно изпълнение на упражненията.
• Изпълнява подвижни игри: „Лазене напред“, „Внимание, звънчета!“

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Изпълнява естествено-приложните движения в подвижните игри.
• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.
• Изпълнява игри: „Здрави стълбички“, „Да нахраним Мечо“.

31

• Проявява умения за прекрачване на паднало дърво, заобикаля дървета и
Ходене с
Спортносе промушва под клоните на дърветата.
преодоляване подготвителна • Прескача улейчета, вадички или прекрачва по-големи камъни.
на естествени
двигателна • Хвърля шишарки по начин „отдолу“ в хоризонтална и вертикална цел с
препятствия
дейност
диаметър 50–60 см, на разстояние 0,5–1 м.
• Изпълнява подвижни игри: „Внимание, препятствие“.

31

Лазене зигзаг
в подвижни
игри

Игрова
двигателна
дейност

• Движи се и играе безопасно в групата, в салона.
• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност.
• Изпълнява естествено-приложни движения в подвижни игри: „Около
столчетата“, „Лазене по виеща се пътека“, „Внимавай да не сгрешиш“.

32

Игри сред
природата

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява ходене, бягане и подскачане в природна среда.
• Осъзнава значението на двигателната дейност на открито за укрепване на
здравето.
• Изпълнява подвижни игри: „Жабчета“, „Вземи си шапката“, „Ехоо“,
„Шей, шей“.

32

Търкаляне на
плътна топка
към цел

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за търкаляне на плътна топка през врата с
ширина 0,50 м от разстояние 1 м.
• Катери се по наклонена и вертикална стълба.
• Има желание да изпълнява упражнения с естествено-приложен характер.

32

Упражняване

Спортно-

• Проявява интерес към елементи от спортовете баскетбол, волейбол,

Забележка
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Тема

Образовател
но ядро

Очаквани резултати

Забележка

футбол.
на елементи от подготвителна • Проявява желание да изпълнява елементи от спортовете баскетбол,
детски
двигателна волейбол, футбол.
спортове
дейност
• Изпълнява СПИ: „Пробягай с топката“, „Прехвърляне на топката над
храста“„ „Бягай след топката“.
• Проявява елементарни умения за работа за развитие на двигателните
качества.
• Изпълнява скокови упражнения, съчетани с вдишване и издишване.
Физическа
• Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод „Хей, ръчички,
дееспособност
хей ги две“.
• Включва се активно в двигателната дейност.
• Изпълнява подвижни игри: „Жабки“, „Зайко“.

33

Скачане за
сила на
долните
крайници

33

Ходене по
начертана
линия,
търкаляне на
топка

Естественоприложна
двигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за ходене и бягане по зададен ориентир.
• Ходи и бяга отвън на очертана на земята вълнообразна линия.
• Търкаля топка през врата с ширина 0,50 м от разстояние 1 м.
• Проявява емоционална удовлетвореност от извършваните двигателни
действия.

33

Катерене по
детска
катерачна
стена

Спортнодвигателна
дейност

• Проявява елементарни умения за придвижване по детска катерачна стена
и умее да използва ръкохватките.
• Проявява интерес към елементите от спорта катерене.

34

Подвижни
игри

Игрова
двигателна
дейност

• Изпълнява естествено-приложните движения в подвижните игри.
• Изпълнява комбинации от катерене с други естествено-приложни
движения.
• Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.

34

Бягане за

Физическа

• Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод.
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34
35
36

Тема

Образовател
но ядро

Очаквани резултати

бързина,
хвърляне за
сила на
горните
крайници

• Изпълнява бягане на 15 м за бързина.
дееспособност • Хвърля плътна топка по начин „отдолу“ с две ръце по двойки.
• Изпълнява подвижни игри: „Кой пръв“, „На тебе – на мене“.

Физически
упражнения
без уред

• Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод.
Физическа
• Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка.
дееспособност
• Бяга разпръснато 3–5 мин.

Проследяване
на
постиженията
на децата

Игрова
двигателна
дейност

Забележка

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

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ІІ ГРУПА

Седмиц
а

1

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Моята детска
градина
„Дай си дясната
ръка“
от Иван Николов

Свързана реч
Възприемане на
литературно
произведение
Пресъздаване на
литературно
произведение

• Участва в диалог.
• Употребява стандартни думи в комуникацията
(поздрави, извинения, благодарности).
• Назовава имената на възрастните в детската
градина.
• Заучава и казва наизуст художествен тест.

Приложение
Забележка
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а

1

2

2

Тема

Образователно ядро

Моето семейство
„Дядо и аз“ от
Ангелина Жекова

Свързана реч
Граматически правилна
реч
Възприемане на
литературно
произведение

• Назовава някои роднински връзки в
семейството.
• Говори за лични събития в миналото.
• Дава прости обяснения за своите действия.
• Възприема стихотворение.

Свързана реч
Граматически правилна
реч
Речник

• Участва в диалог.
• Съставя въпросителни изречения.
• Разбира инструкции.
• Назовава предмети от интериора на дома.

Игри с думи и
изречения

„Кравайчето“ –
народна приказка

3

Възприемане на
литературно
произведение

Очаквани резултати

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

Приложение
Забележка

Познавателна книжка
1, с. 5, 4
Снимков материал

Познавателна книжка
1, с. 8, 9

Табло

Проследяване на постиженията на децата

4

5

На пазара

Свързана реч
Речник

5

„Кравайчето“ –

Пресъздаване на

• Участва в диалог.
• Разпознава и назовава правилно някои
плодове и зеленчуци.
• Използва базов речник (съществителни,
прилагателни, глаголи).
• Разбира инструкции.
• Преразказва по дадени опори кратка приказка.

Познавателна книжка
1, с. 14
„С витамини – здрав и
силен“ от Димитър
Точев
Игра „Магазин за
плодове и зеленчуци“
Табло
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6

Тема

Образователно ядро

народна приказка

литературно
произведение
Звукова култура

Весели игри

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

• Говори ясно и отчетливо.

• Участва в диалог.
Свързана реч
• Съставя въпросителни изречения.
Речник
• Разбира инструкции.
Граматически правилна
• Употребява стандартни думи, използвани в
реч
комуникацията.

Познавателна книжка
1, с. 18

• Описва играчка по зададени опори (цвят,
големина, предназначение).
Примерни играчки за
• Използва базов речник (съществителни,
описание: топка, мече,
прилагателни, свързващи думи).
зайче и др.
• Изговаря ясно и отчетливо думите в потока на
речта.

6

В магазина за
играчки

Свързана реч
Речник

7

„Най-щастлив е…“
от Георги
Веселинов

Възприемане на
литературно
произведение

• Възприема стихотворение.
• Разбира съдържанието на литературното
произведение.

Познавателна книжка
1, с. 22
Примерна разработка

7

„Най-щастлив е…“
от Георги
Веселинов

Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

• Заучава и казва наизуст художествен текст.
• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.

Познавателна книжка
1 с. 22

За да бъда здрав
„Чистият Мечо“ от
Ненчо Савов

Речник
Свързана реч
Възприемане на

• Разпознава и правилно назовава предмети и
дейности, свързани с личната хигиена.
• Дава прости обяснения за своите действия.

Познавателна книжка
1, с. 26

8
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Тема

Образователно ядро
литературно
произведение

8

9

9

10

10

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

• Възприема стихотворение.

„Чистият Мечо“
от Ненчо Савов

Пресъздаване на
литературно
произведение
Речник

„Ябълката“
от Витали Сутеев

Възприемане на
литературно
произведение

• Възприема приказка.
• Определя ролята на героите в приказката.
• Изразява отношението си към постъпките на
даден герой.

Познавателна книжка
1, с. 32
Табло

„Ябълката“
от Витали Сутеев

Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

• Преразказва епизод от приказка по дадени
опори.
• Избира и играе роля на герой от познато
литературно произведение.
• Говори ясно и отчетливо.

Познавателна книжка
1, с. 32
Табло

Кой какъв е?
В магазина за
играчки

Речник
Свързана реч

„Пожарът“ от
Георги
Константинов

Възприемане на
литературно
произведение

• Казва наизуст художествен текст.
• Разпознава и правилно назовава хранителни
продукти.

Познавателна книжка
1, с. 26, 27

• Назовава правилно предмети, лица, събития.
• Използва в речта прилагателни имена.
• Описва играчка по зададени опори (цвят,
големина, предназначение).

Познавателна книжка
1, с. 36, 37
Примерни играчки за
описание: кола, влак,
куче и др.

• Възприема литературно произведение.
• Задава въпроси, свързани е художествения
текст.
• Изразява отношението си към постъпките на

Табло
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Седмиц
а

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

даден герой.

11

Как общуваме
помежду си

11

„Пожарът“ от
Георги
Константинов

• Участва в диалог.
Свързана реч
• Назовава правилно предмети, лица, събития.
Речник
• Съставя въпросителни изречения.
Граматически правилна
• Употребява стандартни думи, използвани в
реч
комуникацията.
Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

Двамата снежковци

Свързана реч
Речник

12

„Първи сняг“
от Димитър Спасов

Възприемане на
литературно
произведение
Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

13

Стаята на Томи

12

Свързана реч
Речник

• Преразказва по дадени опори приказка.
• Говори ясно и отчетливо.

• Описва предмети по зададени опори (цвят,
големина, предназначение).
• Използва базов речник (съществителни,
прилагателни).

Познавателна книжка
1, с. 40, 41
Игра: „В магазина“

Табло

Познавателна книжка
1, с. 46
„Снежният човек“
от Калина Малина
Примерна разработка

• Възприема стихотворение.
• Задава въпроси, свързани с художествен текст.
• Заучава и казва наизуст стихотворение.
• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.

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

Познавателна книжка
2, с. 4
77

Седмиц
а

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

• Използва базов речник (съществителни имена,
Граматически правилна прилагателни имена, глаголи).
реч
• Говори за лични събития в миналото и в
бъдещето.

13

14

14

• Участва в диалог.
• Назовава правилно предмети, лица, събития.
• Описва играчка (коледен подарък) по
зададени опори.
• Използва базов речник (съществителни имена,
прилагателни имена, глаголи, местоимения).

„Писмо до Дядо
Коледа“
от Ангелина Жекова

Писмо до Дядо
Коледа

Свързана реч
Речник

„Дядо Коледа“
от Гео Милев

Възприемане на
литературно
произведение
Речник

• Възприема стихотворение.
• Задава въпроси, свързани с художествен текст. Познавателна книжка
• Назовава правилно събития.
2, с. 8

„Дядо Коледа“
от Гео Милев

Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

• Заучава и казва наизуст художествен текст.
• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.

15

На театър

15

„Ей, врабченце“

• Участва в диалог.
Свързана реч
• Назовава правилно предмети, лица, събития.
Речник
• Говори за лични събития в миналото.
Граматически правилна
реч
Възприемане на

• Възприема стихотворение.

Познавателна книжка
2, с. 8
Познавателна книжка
2, с. 12
Игри и импровизации
с кукли за куклен
театър
Познавателна книжка
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Седмиц
а

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

от Георги Авгарски

литературно
произведение
Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

• Задава въпроси, свързани с художествен текст.
• Заучава и казва наизуст стихотворение.
• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.

16

„Трите прасенца“
адаптация: Силвия
Тодорова

Възприемане на
литературно
произведение

16

„Трите прасенца“
адаптация: Силвия
Тодорова

Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

17

17

Ако се загубя

Свързана реч
Речник

„Трите прасенца“ –
драматизация

Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

• Възприема приказка.
• Определя ролята на героите в приказката.
• Изразява отношението си към постъпките на
даден герой.
• Преразказва епизод от приказка по дадени
опори.
• Говори силно или тихо, ясно и отчетливо.
• Участва в диалог.
• Назовава правилно предмети, лица, събития.
• Употребява стандартни думи, използвани в
комуникацията.
• Участва в конкретна речева ситуация, като
изпълнява определена роля.

Приложение
Забележка

2, с. 13

Табло

Табло
Познавателна книжка
2 с. 18

Познавателна книжка
2, с. 22

• Избира и играе роли на герои от познати
литературни произведения.
• Говори силно или тихо, ясно и отчетливо.
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18

18

19

19

20

Тема

Образователно ядро

„Пиленце“
от Петя Дубарова

Възприемане на
литературно
произведение
Речник

• Възприема стихотворение.
• Разбира съдържанието.
• Разпознава и правилно назовава домашни
животни.

„Пиленце“
от Петя Дубарова

Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

• Заучава и казва наизуст художествен текст.
• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.

Игри с думи и
изречения

Свързана реч
Граматически правилна
реч
Речник

В магазина за
играчки

Свързана реч
Речник

„Къде“
от Леда Милева

Възприемане на
литературно
произведение
Пресъздаване на
литературно
произведение

Очаквани резултати

• Участва в диалог.
• Съставя въпросителни изречения.
• Използва базов речник (съществителни,
прилагателни, глаголи, свързващи думи).

Приложение
Забележка
Познавателна книжка
2, с. 26, 27

Познавателна книжка
2, с. 26

Познавателна книжка
2, с. 30, 31

• Описва играчка по зададени опори (цвят,
големина, предназначение).
Примерни играчки за
• Използва базов речник (съществителни,
описание: линейка,
прилагателни, свързващи думи).
пумпал, самолет и др.
• Изговаря ясно и отчетливо думите в потока на
речта.
• Възприема стихотворение.
• Задава въпроси, свързани с художествен текст.
• Заучава наизуст стихотворение.
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а

20

21

21

22

22

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

Свързана реч
• Участва в диалог.
Граматически правилна • Говори за събития в миналото и в бъдещето.
реч
• Казва наизуст художествен текст.
Пресъздаване на
литературно
произведение

Познавателна книжка
2, с. 36

• Участва в диалог.
Свързана реч
• Назовава правилно предмети, лица, събития.
Весели игри в парка
Речник
• Използва базов речник (съществителни,
Игри с думи и
Граматически правилна прилагателни, глаголи, свързващи думи).
изречения
реч
• Образува множествено число на думи и
обратно.

Познавателна книжка
2, с. 40, 41

Игри с думи и
изречения
„Къде“
от Леда Милева

• Възприема приказка.
• Определя ролята на героите в приказката.
• Изразява отношението си към постъпките на
даден герой.

„Капризната котка“
от Витали Сутеев

Възприемане на
литературно
произведение

„Капризната котка“
от Витали Сутеев

Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

• Преразказва епизод от приказка по дадени
опори.
• Говори ясно и отчетливо.

Възприемане на
литературно
произведение
Пресъздаване на
литературно

• Възприема стихотворение.
• Изразява отношението си към постъпките на
даден герой.
• Заучава и казва наизуст стихотворение.

„Новото другарче“
от Панчо Панчев

Табло

Табло
Познавателна книжка
2, с. 44
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Седмиц
а

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

произведение

Що е то?

Възприемане на
литературно
произведение
Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

• Възприема и отгатва гатанки.
• Заучава и казва наизуст гатанки.
• Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно
и отчетливо.

23

Медена пита
„Пчелица“
от Елин Пелин

Свързана реч
Речник
Възприемане на
литературно
произведение

• Участва в диалог.
• Назовава правилно предмети, лица, събития.
• Възприема стихотворение.

24

Баба Марта
„Мартеничка“
от Елисавета
Багряна

Свързана реч
Речник
Възприемане на
литературно
произведение

• Участва в диалог.
• Назовава правилно предмети, лица, събития.
Познавателна книжка
• Възприема стихотворение.
3, с. 4
• Задава въпроси, свързани с художествен текст.

24

Баба Марта
„Мартеничка“
от Елисавета
Багряна

Пресъздаване на
литературно
произведение

Игри с думи и
изречения

Речник
Свързана реч

23

25

• Заучава и казва наизуст художествен текст.
• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.

• Използва базов речник (съществителни
умалителни, прилагателни, глаголи).

Познавателна книжка
2, с. 48
Примерна разработка

Познавателна книжка
2, с. 49

Познавателна книжка
3, с. 4
Познавателна книжка
3, с. 8, 9
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25

26

26

27

Тема

Образователно ядро

„Обич“
от Георги Струмски

Възприемане на
литературно
произведение

„Обич“
от Георги Струмски

Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

Игри с думи и
изречения

Очаквани резултати
• Назовава правилно предмети, лица, събития.
• Употребява стандартни думи, използвани в
комуникацията.
• Възприема стихотворение.
• Заучава и казва наизуст художествен текст.
• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.

• Участва в диалог.
Свързана реч
• Използва базов речник (съществителни,
Речник
прилагателни, глаголи, свързващи думи).
Граматически правилна
• Съставя въпросителни изречения
реч
• Разпознава и назовава пролетни цветя.

Култура на говора

Звукова култура
Пресъздаване на
литературно
произведение

Игри с думи и
изречения

Свързана реч
Граматически правилна
реч
Речник

Приложение
Забележка

• Казва наизуст познати литературни
произведения.
• Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно
и отчетливо.

• Участва в диалог.
• Съставя въпросителни изречения.
• Използва базов речник (глаголи,
съществителни, прилагателни).

Познавателна книжка
3, с. 12, 13

Примерни
литературни
произведения:
„Мартеничка“ от
Елисавета Багряна,
„Обич“ от Георги
Струмски, „Пчелица“
от Елин Пелин
Познавателна книжка
3, с. 16
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а

Тема

Образователно ядро

27

„Три сестрички“ от
Константин
Ушински

Възприемане на
литературно
произведение

28

28

29

29

Игри с думи и
изречения

Очаквани резултати
• Възприема приказка.
• Определя ролята на героите в приказката.
• Изразява отношението си към постъпките на
даден герой.

• Участва в диалог.
Свързана реч
• Използва базов речник (съществителни,
Граматически правилна
глаголи, свързващи думи).
реч
• Образува множествено число на думите и
Речник
обратно.
• Преразказва епизод от приказка по дадени
опори.
• Участва в заучаване на литературен текст по
роли като подготовка за драматизация.
• Говори силно или тихо, ясно и отчетливо.

„Три сестрички“ от
Константин
Ушински

Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

„Три сестрички“ –
драматизация

Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

• Избира и играе роли на герои от познати
литературни произведения.
• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.

„Катето и Джори“
от Дора Габе

Възприемане на
литературно
произведение
Пресъздаване на
литературно
произведение

• Възприема стихотворение.
• Разбира съдържанието.
• Заучава и казва наизуст художествен текст.

Приложение
Забележка

Табло

Познавателна книжка
3, с. 22, 23
Примерна разработка

Табло
Примерна разработка

Табло

Познавателна книжка
3, с. 26
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30

Тема

Детска библиотека

Образователно ядро

Свързана реч

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

• Участва в диалог.
• Описва любимата си книга.
• Развива положително отношение и интерес
към илюстрованите детски книги.
• Употребява стандартни думи, използвани в
комуникацията.

„Още веднъж за
книжката и мишката“
от Панчо Панчев
Игра: „Детска
библиотека“

• Разпознава и назовава герои от познати
приказки.
• Изразява отношението си към постъпките на
даден герой.
• Преразказва епизод от позната приказка.

Познавателна книжка
3, с. 30

Приказни герои

Пресъздаване на
литературно
произведение

31

„Великденска
хвалба“
от Дора Габе

Свързана реч
Речник
Възприемане на
литературно
произведение

• Участва в диалог.
• Назовава правилно предмети, лица, събития.
Познавателна книжка
• Възприема стихотворение.
3, с. 34, 35
• Задава въпроси, свързани с художествен текст.

31

„Великденска
хвалба“
от Дора Габе

Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

• Заучава и казва наизуст стихотворение.
• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.

30

32

Кой какъв е?
В магазина за
играчки

Речник
Свързана реч

• Описва играчки по зададени опори.
• Използва базов речник (съществителни,
прилагателни, глаголи, свързващи думи).

Познавателна книжка
3, с. 34
Познавателна книжка
3, с. 38
Примерни играчки за
описание: замък, кукла
и количка, пожарна
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Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка
кола и др.

• Участва в инсценировки на различни речеви
ситуации, като влиза в роля.
• Употребява стандартни думи, използвани в
комуникацията (поздрав, извинение, молба,
благодарност).

Вълшебните думи

Свързана реч
Речник

Рожден ден

Свързана реч
Речник
Граматически правилна
реч

• Участва в диалог.
• Назовава правилно предмети, лица, събития.
• Говори за лични събития в миналото и в
бъдещето.

33

Карнавал на
приказните герои

Пресъздаване на
литературно
произведение

• Избира и играе роля на герой от приказка или
детски филм.
• Представя се и назовава приказката, в която
участва.
• Изпълнява стихчета, гатанки, играе роли от
познати приказки.

34

Игри с думи и
изречения
„Първи юни“
от Ангелина
Жекова

Речник
Граматически правилна
реч
Възприемане на
литературно
произведение

32

33

• Назовава правилно предмети, явления и
събития (сезони и празници).
• Говори за лични събития в миналото и в
бъдещето.
• Възприема стихотворение.
• Разбира съдържанието.

Примерни речеви
ситуации:
„Запознаване“, „В
сладкарницата“,
„Среща в парка“,
„Рожден ден“, „В
автобуса“ и др.
Познавателна книжка
3, с. 44, 45

Познавателна книжка
3, с. 48, 49
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Седмиц
а

Тема

Образователно ядро

34

„Първи юни“
от Ангелина
Жекова

Пресъздаване на
литературно
произведение
Звукова култура

35

Приложение
Забележка

Очаквани резултати
• Заучава и казва наизуст стихотворение.
• Изговаря ясно и отчетливо думите от текста.

Познавателна книжка
3, с. 49

Проследяване на постиженията на децата

36

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

1

Кое къде е

• Определя мястото на предмет
Пространствени
местоположение.
отношения
• Използва горе, долу, отпред, отзад.

2

Познавам
посоките

Пространствени
отношения
• Ориентира се по основните посоки, като използва нагоре, надолу.
Количествени • Брои до две и отброява.
отношения

3

спрямо

Приложение
собственото

си

Познавателна
книжка 1, с. 6
Познавателна
книжка 1, с.
10

Проследяване постиженията на децата

4
5

Очаквани резултати

По колко са

Количествени
отношения

• Сравнява две предметни групи и ги назовава с толкова–колкото.
• Брои до три.

Познавателна
книжка 1, с.
16
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

6

По колко са

Количествени
отношения

7

Познавам
геометрични
фигури

Равнинни
фигури

• Разпознава и назовава геометричната фигура кръг.
• Дава примери за познати предмети с кръгла форма.

Познавателна
книжка 1, с.
24

8

Познавам
геометрични
фигури

Равнинни
фигури

• Разпознава и назовава геометричната фигура квадрат.
• Дава примери за предмети, които имат формата на кръг и квадрат.
• Открива познати геометрични фигури в двумерното пространство.

Познавателна
книжка 1, с.
28
Примерна
разработка

Денонощие

Времеви
отношения

• Разпознава и назовава частите на денонощието.
• Разпознава частите на деня, като се ориентира по обичайни
Познавателна
действия (собствен опит).
книжка 1, с.
• Подрежда частите на деня чрез картини.
34
• Ориентира се в последователността на събитията във времето, като
използва в началото, после, по-рано, по-късно, преди, след това.

По колко са

Количествени
отношения

• Брои до четири.
Познавателна
• Практически моделира числата до четири, като използва предмети.
книжка 1, с.
• Сравнява предметни групи и ги назовава с повече, по-малко и
38
поравно.

9

10

Очаквани резултати

Приложение

• Сравнява две предметни групи и ги назовава поравно, повече и по- Познавателна
малко.
книжка 1, с.
• Определя и назовава количества с едно, две, три.
20

11

По колко са

Количествени
отношения

• Брои до четири в прав ред.
• Образува предметни групи по цвят (до 4 предмета).
Познавателна
• Сравнява две предметни групи до четири предмета и ги назовава книжка 1, с.
поравно, повече и по-малко.
42
• Определя реда на обект в редица от три предмета.

12

По височина

Измерване

• Сравнява два еднакви предмета, различни по височина, и определя Познавателна
88

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати
висок, нисък.
• Открива по-висок, по-нисък изобразен обект в картина.
• Нарежда три предмета по височина в практически ситуации.

Приложение
книжка 1, с.
48
Примерна
разработка

По колко са

Количествени
отношения

• Брои до четири в прав ред и отброява предмети до четири.
• Сравнява две предметни групи до четири предмета и ги назовава Познавателна
поравно, повече и по-малко.
книжка 2, с. 6
• Практически моделира числата до четири, като използва предмети.

14

По колко са

Количествени
отношения

• Брои до четири в прав ред и отброява предмети до четири.
Познавателна
• Сравнява две предметни групи и ги назовава с повече, по-малко,
книжка 2, с.
поравно.
10
• Определя реда на обект в редица от три предмета.

15

По височина

Измерване

• Сравнява три предмета, различни по височина.
• Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина.

16

Познавам
геометрични
фигури

Равнинни
фигури

• Разпознава и назовава геометричната фигура триъгълник.
Познавателна
• Дава примери за познати предмети, които имат формата на книжка 2, с.
триъгълник.
20

17

Познавам
геометрични
фигури

Равнинни
фигури

• Разпознава и назовава геометричните фигури триъгълник, квадрат и
Познавателна
кръг.
книжка 2, с.
• Практически сравнява триъгълник с квадрат.
24
• Избира назованата фигура.

18

Природен
календар

Времеви
отношения
Количествени
отношения

13

• Разпознава и назовава годишните сезони.
• Брои до четири.

Познавателна
книжка 2, с.
14

Познавателна
книжка 2, с.
28
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение

19

Годишни сезони

Времеви
отношения

• Разпознава и назовава годишните сезони.
• Има представа за климатичните особености през различните сезони.

Познавателна
книжка 2, с.
32

20

По дължина

Измерване

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

Познавателна
книжка 2, с.
38

21

По дължина

Измерване

• Назовава и показва дължина на предметите.
• Сравнява обекти по дължина и ги определя.

Познавателна
книжка 2, с.
42

22

Мога да броя

Количествени
отношения

• Брои до пет в прав ред.
• Практически моделира числата до пет, като използва предмети.

Познавателна
книжка 2, с.
46

23

Мога да броя

Количествени
отношения

• Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет.
Познавателна
• Сравнява две предметни групи до пет предмета и ги назовава книжка 2, с.
поравно, повече и по-малко.
50

24

Познавам
геометрични
фигури

Равнинни
фигури

• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник.
• Избира назованата фигура.

25

Познавам
геометрични
фигури

Равнинни
фигури

• Разпознава и назовава кръг, квадрат, триъгълник.
Познавателна
• Дава примери за предмети които имат формата на познати книжка 3, с.
геометрични фигури.
10

Времеви
отношения

• Разпознава частите на деня, като се ориентира по обичайни
действия (собствен опит).
• Ориентира се в последователността на събитията във времето като
използва в началото, после, по-рано, по-късно, преди, след това.

26

Дневен режим

Познавателна
книжка 3, с. 6

Познавателна
книжка 3, с.
14
Примерна
разработка
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Кое къде е

Пространствени
отношения
Количествени
отношения

28

Познавам
посоките

Познавателна
• Ориентира се по основните посоки като използва напред, назад, книжка 3, с.
Пространствени
нагоре, надолу.
24
отношения
• Изпълнява движения по словесно указание за посока.
Примерна
разработка

29

По колко са

Количествени
отношения

• Брои до пет и отброява предмети до пет.
• Определя реда на обект в редица от три предмета.

30

По колко са

Количествени
отношения

• Брои до пет.
Познавателна
• Установява количествено равенство и неравенство в две предметни
книжка 3, с.
групи до пет предмета.
32
• Използва повече, по-малко, поравно.

31

Познавам
геометрични
фигури

Равнинни
фигури

• Свързва обекти по форма с познати геометрични фигури.
Познавателна
• Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, книжка 3, с.
квадрат и триъгълник.
36

Равнинни
фигури

• Разпознава и назовава геометричните фигури кръг, квадрат,
триъгълник.
Познавателна
• Дава примери за познати предмети с формата на кръг, квадрат и книжка 3, с.
триъгълник.
40
• Групира обекти по форма.

27

32

Познавам
геометрични
фигури

33

По колко са

Количествени
отношения

Очаквани резултати

Приложение

• Определя мястото на обект като използва горе, долу, отпред, отзад.
Познавателна
• Ориентира се по основните посоки, като използва напред, назад,
книжка 3, с.
нагоре, надолу.
18
• Брои до пет.

• Брои до пет в прав ред и отброява пет предмета.
• Образува предметни групи от пет предмета и ги сравнява.
• Практически моделира числата до пет, като използва предмети.

Познавателна
книжка 3, с.
28

Познавателна
книжка 3, с.
46
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Примерна
разработка

34

Годишни сезони

Времеви
отношения

• Разпознава и назовава годишните сезони.
• Ориентира се в последователността на събития във времето.

35

Познавателна
книжка 3, с.
50

Проследяване постиженията на децата

36

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ

Седмица

1

1

Тема

Моето
семейство

Аз съм в
детската
градина

Образователно ядро

Очаквани резултати

• Определя полово-ролевата принадлежност на членовете на
Самоутвърждаване и семейството и на рода си.
общуване с околните • Назовава отговорности на близките си към него и свои
отговорности към тях.
Социална и
здравословна среда • Разбира функциите и предназначението на предмети, които
ползва всекидневно.

Приложение
Забележка

Познавателна
книжка 1, с. 4

Социална и
• Опитва емоционално да свърже желанията си с
здравословна среда възможностите на другите за осигуряването им.
Самоутвърждаване и • Описва собствените си преживявания и постъпките си.
92

Седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

общуване с околните
2

2

Правила на
групата

Моят дом

• Изразява причини за това, което харесва и не харесва.
Самоутвърждаване и
• Създава приятелства.
общуване с околните
• Описва собствените си преживявания и постъпки.

Познавателна
книжка 1, с. 8

Социална и
здравословна среда
Самоутвърждаване и
общуване с околните

Познавателна
книжка 1, с. 9

3

Проследяване постиженията на децата

4
5

5

6

6

• Разбира функциите и предназначението на предмети, които
ползва всекидневно.
• Назовава отговорности на близките си към него и свои
отговорности към тях.

На пазара

• Различава плодове и зеленчуци, като ги класифицира в
Светът на природата и
предметни игри по нагледни признаци.
неговото опазване
• Разбира необходимостта от грижи за растенията.

Познавателна
книжка 1, с. 14

Помагам у
дома

• Назовава отговорности на близките си към него и свои
Социална и
отговорности към тях.
здравословна среда • Опитва емоционално да свърже желанията си с
Самоутвърждаване и възможностите на другите за осигуряването им.
общуване с околните • Разбира функциите и предназначението на предмети, които
ползва всекидневно.

Познавателна
книжка 1, с. 15

• Посочва съиграчи, като се съобразява със замисъла.
Самоутвърждаване и
• Създава приятелства.
общуване с околните
• Дава идеи за игра.

Познавателна
книжка 1, с. 18

Весели игри

Лястовичките Светът на природата и

• Познава основни жизнени потребности на животни в

Познавателна
93

Седмица

Тема

отлитат

7

7

Пъстра есен

Образователно ядро

неговото опазване

Очаквани резултати
близката среда.
• Описва животни (тялото и неговите части).
• Разбира необходимостта от грижа за животните.

Приложение
Забележка
книжка 1, с. 19
Примерна
разработка

• Познава типични признаци на времето в природна местност
Светът на природата и и сезона – наблюдение.
неговото опазване
• Разбира необходимостта от грижи за растенията и
животните.

• Познава основни жизнени потребности на животни от
В очакване на Светът на природата и
близката среда.
зимата
неговото опазване
• Описва диви животни (тялото и неговите части).

Познавателна
книжка 1, с. 23

8

Лична
хигиена

Социална и
здравословна среда

• Разбира функциите и предназначението на предмети, които
ползва всекидневно – средства за лична хигиена.
• Спазва елементарни хигиенни правила.

Познавателна
книжка 1, с. 26

8

За да бъда
здрав

Социална и
здравословна среда

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

Познавателна
книжка 1, с. 27

• Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и
здравословен режим през деня.
• Разбира функциите и предназначението на предмети, които
ползва всекидневно – средства за лична хигиена.

9

Дневен режим

Социална и
здравословна среда

9

Кой какво
работи

Социална и
здравословна среда

• Има представа за професиите на своите родители и това, че
са полезни, за да се грижат за семейството си.
• Опитва емоционално да свърже желанията си с
възможностите на другите за осигуряването им.

Познавателна
книжка 1, с. 33
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Седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

• Разбира функциите и предназначението на предмети.

10

10

Моите
играчки

• Демонстрира предпочитания към място за игра, играчки и
Самоутвърждаване и съиграчи.
общуване с околните • Дава идеи за игра.
• Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла.

Познавателна
книжка 1, с. 37
Примерна
разработка

Наводнение и Светът на природата и • Познава някои правила за безопасност по време на
пожар
неговото опазване
наводнение и пожар.
• Има представа за професии от близката среда – сферата на
обслужването (търговия).
• Показва познаване на правила на поведение.

Познавателна
книжка 1, с. 41
Примерна
разработка

В магазина

Социална и
здравословна среда

11

Къде играят
децата

Социална и
здравословна среда
Самоутвърждаване и
общуване с околните

12

Бяла зима

Светът на природата и • Познава типични признаци на времето в природна местност
неговото опазване
и сезона – зима.

Познавателна
книжка 1, с. 46

12

Обичам да
играя

• Описва собствените си преживявания и постъпките си.
Самоутвърждаване и
• Изразява причини за това, което харесва и не харесва.
общуване с околните
• Създава приятелства.

Познавателна
книжка 1, с. 47

12

Природни
явления

Светът на природата и • Познава типични признаци на времето в природна местност
неговото опазване
и сезона – дъжд, сняг, град.

13

Чисто и

11

Социална и

• Знае къде не може да играе – на уличното платно, край
паркирали коли, в близост до бордюра.
• Познава правила за безопасна игра с ролери, тротинетка,
триколка.

• Назовава и спазва елементарни хигиенни правила.

Познавателна
книжка 1, с. 40

Познавателна
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13

14

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

подредено

здравословна среда

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

книжка 2, с. 4

Зимни игри

• Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла.
Самоутвърждаване и
• Описва собствените си преживявания и постъпките си.
общуване с околните
• Дава идеи за игра.

• Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и
умения да се включи в подготовката и честването на
Културни и
празника Коледа.
Весела Коледа
национални ценности • Сравнява предмети, които са част от фолклорната
празнична среда и използва поздрави при употребата им –
тояжки, сурвачки.
• Знае правила за пресичане на улицата със или без
светофарна уредба.
• Предвижда опасностите при пресичане на улицата.
• Знае правила за пътуване в автомобил, като използва
детско столче.

Познавателна
книжка 2, с. 5

Познавателна
книжка 2, с. 8

14

Пресичам
безопасно

Социална и
здравословна среда

15

На театър

Социална и
здравословна среда

15

Зимуващи
птици

• Описва животни (тялото и неговите части).
Светът на природата и • Познава основни жизнени потребности на животни от
неговото опазване
близката среда.
• Разбира необходимостта от грижа за животните.

Познавателна
книжка 2, с. 13

16

В зоопарка

Светът на природата и • Описва животни (тялото и неговите части).
неговото опазване
• Познава основни жизнени потребности на животни от

Познавателна
книжка 2, с. 19

• Има представа за професии от близкото му обкръжение.

Познавателна
книжка 2, с. 9

Познавателна
книжка 2, с. 12
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Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

близката среда.
• Разбира необходимостта от грижа за животните.
Моите
празници

• Разпознава битова и празнична среда.
Културни и
• Сравнява предмети, които са част от фолклорната
национални ценности
празнична среда, и използва поздрави при употребата им.

Ако се загубя

• Назовава отговорности на близките си към него и свои
Социална и
отговорности към тях.
здравословна среда
• Опитва емоционално да свърже желанията си с
Самоутвърждаване и
възможностите на другите за осигуряването им.
общуване с околните
• Изразява причини за това, което харесва и не харесва.

Познавателна
книжка 2, с. 22

Имам си
приятел

• Създава приятелства.
Самоутвърждаване и • Изразява причини за това, което харесва и не харесва.
общуване с околните • Има конкретни представи за деца с различия и съдейства на
другите в процеса на самоутвърждаване.

Познавателна
книжка 2, с. 23

18

Домашни
животни

• Описва домашни животни (тялото и неговите части).
• Познава основни жизнени потребности на животни в
Светът на природата и
близката среда.
неговото опазване
• Назовава домашни животни и техните малки.
• Разбира необходимостта от грижи за животните.

Познавателна
книжка 2, с. 27

18

Еднакви и
различни

• Има конкретни представи за деца с различия и съдейства на
Самоутвърждаване и
другите в процеса на самоутвърждаване.
общуване с околните
• Описва собствените си преживявания и постъпките си.

19

Ден и нощ

Светът на природата и • Разпознава Слънцето, Луната и звездите в природни
неговото опазване
картини.

16

17

17
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Тема

19

Живот във
водата

20

България –
моята родина

20

Весело
хвърчило

21

Весели игри в
парка

21

Нашата улица

22

22
23

Домашни
любимци

Образователно ядро

Очаквани резултати

• Познава основни жизнени потребности на животни от
Светът на природата и
близката среда – водни животни.
неговото опазване
• Описва животни (тялото и неговите части).

Приложение
Забележка
Познавателна
книжка 2, с. 31

Културни и
• Определя националността си.
национални ценности • Знае името на страната си.
Самоутвърждаване и
общуване с околните
Социална и
здравословна среда

• Комбинира игрови средства и материали за постигане на
игрови цели.
• Дава идеи за игра.
• Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла.

• Описва собствените си преживявания и постъпките си.
Самоутвърждаване и
• Дава идеи за игра.
общуване с околните
• Създава приятелства.
Социална и
здравословна среда

Познавателна
книжка 2, с. 37

Познавателна
книжка 2, с. 41

• Може да изброи основните елементи на улицата.
• Знае къде се движат пешеходците и къде – превозните
средства.

• Описва животни (тяло и негови части).
Светът на природата и • Познава основните жизнени потребности на животни от
неговото опазване
близката среда.
• Разбира необходимостта от грижа за животните.

Познавателна
книжка 2, с. 45

Слънце, Луна Светът на природата и • Разпознава Слънцето, Луната и звездите в природни
и звезди
неговото опазване
картини.
Светофар
другар

Социална и
здравословна среда

• Разпознава сигналите на светофара.
• Спазва правилата за пресичане на улицата.
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Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

Медена пита

• Описва животни (тялото и неговите части).
Светът на природата и • Познава основните жизнени потребности на животни от
неговото опазване
близката среда.
• Разбира необходимостта от грижа за животните.

Познавателна
книжка 2, с. 49
Примерна
разработка

Баба Марта

• Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и
умения да се включи в подготовката и честването на
Културни и
празника.
национални ценности • Сравнява предмети, които са част от фолклорната
празнична среда, и използва поздрави при употребата им –
мартеници.

Познавателна
книжка 3, с. 4

Празник на
България

• Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и
умения да се включи в подготовката и честването на
Културни и
националния празник.
национални ценности
• Определя националността си.
• Знае името на страната си.

Познавателна
книжка 3, с. 5

25

Мама има
празник

• Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и
Културни и
умения да се включи в подготовката и честването на значими
национални ценности празници.
• Описва собствените си преживявания и постъпките си.

Познавателна
книжка 3, с. 9
Примерна
разработка

25

Цъфнала
градина

• Разбира необходимостта от грижи за растенията –
Светът на природата и
наблюдение.
неговото опазване
• Проявява желание да се грижи за растенията на двора.

26

Кой ме лекува

23

24

24

Социална и
здравословна среда

• Има представа за професии от близката среда.
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Тема

26

Пролетни
цветя

• Различава пролетни цветя в предметни игри по нагледни
Светът на природата и
признаци – лале, минзухар, кокиче.
неговото опазване
• Разбира необходимостта от грижи за растенията.

Познавателна
книжка 3, с. 13

27

Непознати
животни

• Описва животни (тялото и неговите части).
Светът на природата и
• Разбира необходимостта от грижа за животните.
неговото опазване
• Назовава животни и техните малки.

Познавателна
книжка 3, с. 17

27

28

В парка

Образователно ядро

Самоутвърждаване и
общуване с околните
Социална и
здравословна среда

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

Седмица

• Комбинира игрови средства и материали за постигане на
игрови цели.
• Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла.
• Посочва предпочитанията си към облекло и играчки.

• Познава основни жизнени потребности на животни от
Светът на природата и близката среда – щъркел и лястовица.
Отново у дома
неговото опазване
• Описва животни (тялото и неговите части).
• Разбира необходимостта от грижа за птиците.

28

Пролетен
пазар

• Различава пролетни плодове и зеленчуци.
Светът на природата и
• Класифицира плодове и зеленчуци в предметни игри по
неговото опазване
нагледни признаци.

29

Стайни
растения

Светът на природата и • Разбира необходимостта от грижи за цветята.
неговото опазване
• Проявява желание за грижи за растенията в природния кът.

29

Цъфнала
градина

Светът на природата и • Разбира необходимостта от грижи за растенията.
неговото опазване
• Проявява желание да се грижи за растенията на двора.

30

Моята книжка

Познавателна
книжка 3, с. 23

Познавателна
книжка 3, с. 27

Самоутвърждаване и • Разбира функциите и предназначението на предмети, които
общуване с околните ползва всекидневно.
Социална и
• Описва собствените си преживявания и постъпки.
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Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

здравословна среда

30

31

Калинки и
пеперуди

Шарени яйца

• Описва животни (тялото и неговите части).
Светът на природата и • Познава основни жизнени потребности на животни от
неговото опазване
близката среда.
• Разбира необходимостта от грижа за животните.

Познавателна
книжка 3, с. 31

• Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и
умения да се включи в подготовката за празника.
Културни и
национални ценности • Сравнява предмети, които са част от фолклорната
празнична среда, и използва поздрави при употребата им.

Познавателна
книжка 3, с. 35

Моите
приятели

• Опитва емоционално да свърже желанията си с
Самоутвърждаване и
възможностите на другите за осигуряването им.
общуване с околните
• Изразява причини за това, което харесва и не харесва.
Социална и
• Описва собствените си преживявания и постъпките си.
здравословна среда
• Създава приятелства.

32

На екскурзия

Самоутвърждаване и • Описва собствените си преживявания и постъпките си.
общуване с околните • Разбира функциите и предназначението на предмети.
Социална и
здравословна среда

32

Моят
велосипед

31

33

Празнично
календарче

Социална и
здравословна среда

Познавателна
книжка 3, с. 39

• Знае частите на велосипеда, защитните и обезопасителни
средства.
• Знае как да потегля, да спира, да паркира и да регулира
темпото на велосипеда с помощни колела.

Културни и
• Отбелязва в календар на празниците рождени и имени дни
национални ценности на децата в групата.
101

Седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

• Сравнява предмети, които са част от празничната среда, и
използва поздрави при употребата им – подаръци, букети и
др.

33

Рожден ден

34

Детски
празник

34

Лятото идва

35
36

• Отбелязва в календар на празниците рождени и имени дни
на децата в групата.
Културни и
• Сравнява предмети, които са част от празничната среда, и
национални ценности използва поздрави при употребата им
• Показва готовност и умения да се включи в подготовката и
честването на лични празници.

Познавателна
книжка 3, с. 44,
45

Културни и
национални ценности
Самоутвърждаване и
общуване с околните

Познавателна
книжка 3, с. 49

• Разпознава празнична среда и показва готовност и умения
да се включи в подготовката и честването на празник.
• Описва собствените си преживявания и постъпките си.
• Създава приятелства.

Светът на природата и • Познава типични признаци на времето в природна местност
неговото опазване
и на сезона – лято.
Проследяване на постиженията на децата

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
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а

1

1

2

2

Тема

Образователно ядро

Обичам да
рисувам

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Създава образ или сюжетна рисунка по самостоятелно избрана
тема.
• Самостоятелно подбира материали и техники за рисуване
съобразно личния си опит и умения.
• Проявява индивидуалните си възможности и предпочитания.

Изобразителни
материали и техники

• Създава обемно-пластични образи по свой избор.
• Прилага усвоените знания, технически умения и навици за
работа с различни пластични материали (глина, пластилин,
моделин, солено тесто).
• Развива усет за обем.

За украса

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Познава и назовава видове материали за апликиране.
• Придава характерни особености и детайли на изображенията,
като използва различни видове хартия.
Познавателна
• Комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и
книжка 1, с.
откъсване.
11
• Подреждат всички апликации в една обща композиция за украса
на занималнята.

Аз избирам

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Рисува, моделира или апликира по самостоятелно избрана тема.
• Самостоятелно подбира изобразителните материали и техники
съобразно своите предпочитания, личен опит и умения.
• Изпитва радост и удовлетвореност от постигнатите резултати.

Аз мога

3

Приложение

Познавателна
книжка 1, с. 7

Проследяване на постиженията на децата

4
5

Очаквани резултати

Плодове за
Слончо

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники

• Усъвършенства уменията си за плътно оцветяване на плодове в
характерните за тях цветове с графичен материал.
• Проявява интерес и към допълване на рисунката със
самостоятелно нарисувани плодове.

Познавателна
книжка 1, с.
17
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а

5

6

6

7

7

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Кърпичка,
покривка

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса
на детско творчество от областта на народното и приложно
творчество.
• Създава декоративна украса в свободна, отворена композиция,
като използва декоративният елемент „листенце“.
• Работи с различни по големина обли четки.
• Проявява усет за ритъм и цвят при разполагане на елементите.

Рисувам с
есенни
листа

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени
творби.
• Оцветява и отпечатва различни по форма и големина есенни
листа.
• Създава натюрморт върху цветна основа за по-цялостно
възприемане на рисунката.

Слънчева
есен

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване
на пространството.
• Създава пейзажна рисунка, като усвоява разреждането като
начин на полагане на темперни или акварелни бои за получаване
на ясно светло слънчево небе.
• Включва допълнителни образи по избор.
• Проявява усет към цветосъчетания, характерни за есенния
пейзаж.

Есенно
дърво

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники

• Апликира, като комбинира различни по форма, големина и цвят
елементи, получени чрез изкъсване.
• Разполага изкъсаните парченца хартия със или без застъпване
еднослойно, двуслойно или комбинирано.

Да
рисуваме

Изобразителни
материали и техники

• Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект в
определена последователност.

Приложение

Познавателна
книжка 1, с.
21

Познавателна
книжка 1, с.
25
Примерна
разработка
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а

Образователно ядро

Очаквани резултати

заедно

Изобразително
творчество

• Самостоятелно рисува образ; разменя рисунката си с други
деца; дорисува и обогатява получения образ или създаване на нов
от следващо дете и отново разменя рисунките.
• Активизират се детската наблюдателност и въображение.

8

Кой е
художникъ
т

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Изобразява обекти чрез крива затворена линия и кръгла форма.
• Изгражда по-сложни образи чрез комбиниране на няколко
овални форми (образ на Мечо).
• Предава съотношението между отделните части на тялото.
• Затвърдява уменията си за работа с върха на четката и с цяла
четка.

8

Ще
нарисувам
различни
предмети с
този цвят

Изобразителни
материали и техники

• Има представа за характерните особености на изобразяваните
обекти и явления.
• Уточнява представите си за различни обекти с еднакъв цвят.
• Изпълнява изобразителни задачи с графични материали по
избор.

За кого е
този дом?

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Умее да апликира животни чрез разнообразно комбиниране на
еднакви по вид геометрични форми, но различни по цвят и
големина (зайче).
• Предава характерни за него конструктивни особености и
състояния (седи, спи, тича).

9

Есен в
парка, в
гората

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Има представа на характерните особености и промени на
природните обекти и явления през есента.
• Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване
на пространството.
• Обединяват всички рисунки в обща композиция „Есен в парка“,
„Есен в гората“ и др.

10

Правя си

Изобразителни

9

Тема

• Познава и назовава видове изобразителни материали за

Приложение

Познавателна
книжка 1, с.
29

Познавателна
книжка 1, с.
35

Познавателна
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10

11

11

12

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение

играчки
сам

материали и техники
Изобразително
творчество

апликиране.
• Апликира, като комбинира различни по форма, цвят и големина
есенни листа за предаване на конструктивните особености на
избраните обекти.
• Развиване на конструктивното мислене и въображение.

книжка 1, с.
39

Цял ден
вали, вали

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Има представа за характерните особености на изобразяваните
обекти и явления.
• Обогатява и разнообразява изразителността на рисунките, като
усвоява полагането на бои без изчакване на изсъхването им при
рисуване на небе, облаци, дървета и др.
• Интуитивно използва цветовете като изразно средство.

Вкусни
гъбки

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники

• Моделира обемни образи и придава характерни особености и
Познавателна
детайли на обектите.
книжка 1, с.
• Използва познати похвати за моделиране (разточване, овалване,
43
вдлъбване).
Примерна
• Декорира по желание чрез налепване, гравиране.
разработка

Елхичка
зелена

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Има представа за характерните особености на изобразяваните
обекти.
• Изгражда умения за рисуване на по-едри изображения върху
целия лист, като самостоятелно определя конструкцията им.
• Затвърдява уменията си за работа направо с четка и бои.

Първи сняг

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Изгражда тематична рисунка по общ проект.
• Има представа на характерните особености на изобразяваните
Познавателна
обекти и явления.
книжка 1, с.
• Затвърдява умения за рисуване с цяла четка (с движения от ляво
49
надясно) и с върха на четката.
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а
12

13

13

14

14

Тема

Образователно ядро

Елхови
украшения

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Начални умения за създаване на декоративна украса от цветни
петна, обогатени с графично-декоративни елементи (смесена
техника – бои и флумастери).
• Украсява нарисуваната вече „елхичка зелена“.

Зимни игри

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники

• Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект.
• Включва повече човешки фигури с предаване на елементарни
пози и движения, с бои и флумастери.

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники

• Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени
творби.
• Сравнява различните изразни средства и постепенно вниква в
тяхната специфика.
• Определя любимия си изобразителен материал и създава
различни обекти с него (рисуван, моделиран или апликиран
снежен човек), разнообразни по конструкция, детайли и
настроение.

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса в
детски творби от областта на народното творчество и приложно
изкуство.
Познавателна
• Долавя разликата в движенията на ръката за получаване на
книжка 2, с.
вълнообразни и начупени линии чрез повторение на контурните
11
им очертания с различни цветове.
• Включва коледното ботушче в новогодишната украса.

Снежковци
–
смешковци

Коледно
ботушче

Коледна
улица

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

Очаквани резултати

Приложение

Познавателна
книжка 2, с. 7

• Показва умения за подреждане и изобразяване на
пространството.
• Изобразява различни по конструкция и цвят къщи, блокове,
превозни средства.
• Избира средства за изобразяване и декориране, за предаване на
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а

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение

празничност в композицията.
Ледената
принцеса

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Изгражда в обем обобщени човешки фигури (ледена принцеса
от бял или син пластичен материал).
• Построява устойчива фигура с опростена конусовидна форма.
• Декорира фигурата чрез гравиране или налепване.

Коледен
подарък

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Създава образи от различни по форма и големина части
(играчки и други предмети, които очакват да им подари Дядо
Коледа).
• Предава характерните им основни и второстепенни части, като
използва любимия изобразителен материал.

Балони за
празника

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники

• Изобразява обекти чрез крива отворена линия.
• Начални умения за рисуване с флумастери върху изсъхнали
образи, оцветени с разноцветни темперни или акварелни бои.

Имам си
шейна

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники

• Ориентира се в пространството на листа и създава композиция с
по-едри фигури и подробности.
• Предава характерната конструкция и съотношение между
отделните изображения (дете и шейна в зимен пейзаж).
• Използва живописни материали и техники.

17

Приятели

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Апликира, като комбинира различни по форма, цвят и големина Познавателна
елементи, получени чрез изрязване.
книжка 2, с.
• Обогатява представите си за човешка фигура и придава най25
общо конструктивните ѝ особености и пропорции.
Примерна
• Предава елементарно движение на фигурите.
разработка

17

Зима в
планината

15

15

16

16

Художествено
възприемане
Изобразителни

Познавателна
книжка 2, с.
15

Познавателна
книжка 2, с.
21

• Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване
на пространството.
• Затвърдява уменията си за създаване на пейзажна рисунка с
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18

18

19

19

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

материали и техники
Изобразително
творчество

различни по големина и конструкция зимни дървета в един-два
плана.
• Обогатява рисунката с допълнителни изображения по избор.

Патенца и
пиленца

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Има представа за характерните особености на изобразяваните
обекти и средата, в която живеят.
• Създава образи чрез крива затворена линия и кръгла форма с
цветни петна, получени направо с четката.
• Дорисува характерни белези и детайли с флумастери или с
върха на четката (човка, очи, крака).

Еднакви и
различни

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники

• Моделира обемни образи чрез слепване на отделно моделирани
части.
• Предава характерна конструкция и белези на патенца и пиленца
чрез овалване, изостряне, извиване, прилепване с пластичен
материал по избор.

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники

• Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени
творби.
• Умее да открива образ чрез оцветяване с обозначените цветове
на определеното с контур пространство.
• Разширява представите си за цветовете и уменията да ги
разпознава и назовава правилно.

Художествено
възприемане

• Разпознава образи на познати обекти в илюстрации, фотоси,
детско творчество.
• Придава характерни особености и детайли, като използва
изобразителни материали по избор (за рисуване, моделиране или
апликиране).
• Подреждат всички творби в обща композиция „Нашият
зоопарк“.

Скрита
картина

Любимото
ми животно
в зоопарка

Приложение

Познавателна
книжка 2, с.
29

Познавателна
книжка 2, с.
33
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20

20

21

21

22

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение

Високо в
небето

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Затвърдява уменията си за разточване и слепване на различни
по дължина и дебелина продълговати форми като конструктивни
елементи на даден обект.

Познавателна
книжка 2, с.
39

Рисуване
по собствен
замисъл

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Самостоятелно избира образ или сюжет за рисуване с графични
или живописни материали.
• Придава характерни особености и детайли на изобразяваните
обекти.
• Използва по-смело и уверено усвоените технически похвати и
изразни средства.

Жумичка
(криеница)

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Разпознава образи на познати обекти по характерни за тях части
и белези.
Познавателна
• Изгражда цялостно образи по избор, като предава типичните им книжка 2, с.
цветове и конструктивни особености с графични или живописни
43
изобразителни материали.

Когато
играчките
не спят

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Създава тематична рисунка по даден начален образ, избран от
предложени от учителя играчки, изработени от различни
материали – конструктор, оригами, мека играчка, превозни
средства.
• Изгражда умения за самостоятелно възприемане и анализ на
формата, големината, съотношението и цветовете на отделните
части на избраната за рисуване играчка.
• Включва образа в подходяща обстановка или ситуация по личен
избор.

Кой съм аз

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Умее да моделира познати животни, като предава характерната
Познавателна
им конструкция и белези чрез слепване на отделно моделираните
книжка 2, с.
части.
47
• Създава по-устойчиви фигури без заглаждане.
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Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение

22

Ще
нарисувам
отговора на
гатанките

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Изобразява конкретни предмети или явления, които са верен
отговор на дадени гатанки.
• Избира средства за изобразяване.
• Стимулират се изобразително-творческите способности на
децата при определяне на материалите, техниките и начините на
работа.

23

Бяла
изненада

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса
на детски творби.
• Определя комбинирането и мястото им по вид, цвят и
композиция. Използва моливи и флумастери.

Аз избирам

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Познава и назовава видове изобразителни материали.
• Създава образ по избор с любимия си изобразителен материал
за рисуване, апликиране, моделиране.
• Самостоятелно подбира и използва усвоени технически похвати
и изразни средства.

24

Мартеничк
и

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Моделира обемни образи и придава характерни особености и
детайли, като използва различни пластични материали.
• Обобщава и опростява тялото (конусовидна форма за момичето Познавателна
и цилиндрична форма за момчето).
книжка 3, с. 7
• Декорира по желание фигурите чрез гравиране, точкуване,
налепване, редуване на червения и белия цвят в тях.

24

Моята
рисунка

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Изгражда умения за рисуване по самостоятелно избрана тема.
• По лични предпочитания определя материали и техники за
работа.
• Поставя подходящо заглавие.

Гривнички
за мама и

Изобразителни
материали и техники

• Моделира, като прилага различни похвати за получаване на поголямо разнообразие във вида и красотата на обекта (гривна).

23

25

Познавателна
книжка 2, с.
51

Познавателна
книжка 3, с.
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Тема

Образователно ядро

мен

Изобразително
творчество

Пролетна
вечер

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Създава рисунка по дадени думи (слънце, луна, звезди и др. по
преценка на учителя).
• Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване
на пространството.
• Свързва познати образи в общ сюжет.
• Избира средства за изобразяване.

Очила за
баба

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект.
• Изобразява фигури на момче и момиче с повече подробности.
• Включва допълнителни образи по желание.

За
пролетния
празник

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники

• Включва се в подготовката за пролетния празник със
самостоятелно създаване на украса от цветя, получени чрез
вдлъбване на различни по вид, цвят и големина хартиени готово
изрязани форми; върху клончета; врати и прозорци; шапки,
диадеми и др.
• Формира увереност в собствени сили.

27

Пролетна
картина

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Разпознава и назовава образи на познати обекти в достъпни
художествени творби.
• Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване
на пространството.
Определя цялостното цветово решение на рисунките за
характеризиране на специфичните особености на сезона.

27

Моят

Художествено

25

26

26

Очаквани резултати
• Създава подаръка от ритмично редувани по цвят и големина
мъниста, шнурчета, гравиране с налепени елементи и др.

Приложение
11

Познавателна
книжка 3, с.
15

Познавателна
книжка 3, с.
17
Примерна
разработка

• Създава любим герой от приказка.
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Седмиц
а

Тема

Образователно ядро

любим
герой от
приказка

възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Изгражда умения да долавя и предава в рисунките си
характерното за избрания образ.
• Изгражда рисунките по-едро, в цял лист.

Изобразителни
материали и техники

• Моделира обемни образи и придава характерни особености и
детайли, като използва различни пластични материали.
• Прилага познати похвати за моделиране – овалване, изостряне,
прищипване, прилепване.
• Декорира по желание чрез гравиране, точкуване, налепване,
комбиниране.

Щъркел
дългокрак

Художествено
възприемане
Изобразително
творчество

• Разпознава познати обекти в достъпни художествени творби,
детско творчество.
• Придава характерни особености и детайли на изобразяваните
обекти.
• Създава образ (на щъркел) чрез съчетаване на крива затворена
линия и кръгла форма с прави линии.

29

Аз съм
художник

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Показва композиционни умения за подреждане на елементите в
пространството.
Познавателна
• Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез
книжка 3, с.
изрязване и откъсване.
29
• Развива сръчността на пръстите и усета за хартиена пластика
като изразно средство.

29

Рамка за
картина

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса
на детски творби от областта на приложното изкуство.
• Изпитва радост и задоволство от самостоятелно създадената
картина за уют и красота у дома.

28

28

Разноцветн
и рибки

Очаквани резултати

Приложение

Познавателна
книжка 3, с.
25
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Седмиц
а

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приказен
дом

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Създава забавен образ на къща с избрана от децата форма – на
ръкавичка, гъбка, чадърче, охлювче, къща на едно краче и др.
• Свободно работи с графични материали.
• Активизира се детското въображение и конструктивно мислене.

Малката
калинка

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Изобразява обекти чрез крива затворена линия.
• Разширява уменията си за рисуване с върха на четката за
получаване на цветно петно.
• Включва допълнителни образи по избор.

Познавателна
книжка 3, с.
33

31

Близнаци

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Има представа за характерните особености на изобразяваните
обекти.
• Затвърдява уменията си за създаване на различни образи с четка
и бои.

Познавателна
книжка 3, с.
37
Примерна
разработка

31

Чакат ни
слънце и
морски
вълни

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване
на пространството.
• Самостоятелно определя съотношението между небе, море,
пясък.
• Има представа и придава характерните особености на
изобразяваните обекти.

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително

• Създава различни образи от еднакви по вид, но различни по
големина геометрични форми чрез дорисуване на характерни за
тях части и детайли.
• Определя степента на детайлизиране и изразните средства –
графична линия, цветни петна, структурно охарактеризиране.

30

30

32

Вълшебств
а

Приложение

Познавателна
книжка 3, с.
41
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Седмиц
а

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение

творчество
32

На морския
бряг

Художествено
възприемане
Изобразително
творчество

• Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект.
• Включва допълнителни образи по свой избор в готовата
рисунка „Чакат ни слънце и морски вълни“.
• Обединяват се всички творби в обща композиция.

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Умее да създава пластични образи чрез слепване на две и
повече сплеснати форми.
• Прилага знанията и уменията си за декориране чрез гравиране,
налепване, точкуване, комбинирано.
• Изразява предпочитания за засилване на естетическото
въздействие на пластиката чрез използване на разноцветен
пластилин.

33

Моят
подарък за
теб

Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

• Създава образи от различни по форма и големина части.
• Подчинява своето внимание, памет и въображение на целта и
задачите, които само си е поставило (за рисуване, моделиране
или апликиране).
• Поднася с радост и уважение самостоятелно направения
подарък за приятел.

34

Имам си
лодка

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники

• Апликира обекти, като комбинира познати форми за предаване
на конструктивните им особености (лодка).
• Използва различни елементи, получени чрез изрязване или
откъсване.

34

Изложба

Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително

• Подреждане с помощта на учителя на изложба от моделирани,
апликирани, нарисувани детски творби през годината, изпълнени
самостоятелно или обединени в общ проект.
• Откриване и запознаване на гостите с експонатите.

33

Празнична
торта

Познавателна
книжка 3, с.
47

Познавателна
книжка 3, с.
51
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Седмиц
а

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Приложение

творчество
35

Проследяване на постиженията на децата

36

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА
Седмиц
а

Тема

1

Отново в детската
градина

1

Песен „Семейство“ –
музика и текст: Диляна
Мичева

2

Песен „Семейство“ –
Възпроизвеждан
музика и текст: Диляна
Заучаване на песента.
е
Мичева

2

3

Детски музикални
инструменти

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Забележка

Възпроизвежда мелодия според индивидуалните си
Възпроизвеждан
възможности.
е
Насърчаване на спонтанната детска артистичност.
Възприемане

Възприемане

Музикален диск
Характеризира звученето на музика, като използва
Познавателна книжка
едно-две определения.
1, с. 13
Музикален диск
Познавателна книжка
1, с. 13

Музикалнодидактична игра „Пей
Свири подражателно на детски ударни музикални като мен“ и „Свири
като мен“
инструменти равни тонови трайности.
Познавателна книжка
1, с. 13

Проследяване на постиженията на децата
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Забележка

4
5

5

6

Песен „Есен“ – музика
и текст: Диляна Мичева

Възприемане

Музикален диск
Характеризира звученето на музика, като използва
Познавателна книжка
едно-две определения.
1, с. 31
Музикален диск
Музикалнодидактична игра „Пей
като мен“
Познавателна книжка
1, с. 31

Песен „Есен“ – музика Възпроизвеждан
Заучаване на песента.
и текст: Диляна Мичева
е

Музикални
инструменти пиано и
цигулка

Възприемане

Разпознава визуално
пиано и цигулка.

музикалните

Музикалнодидактична
игра
инструменти
„Познай инструмента“
Познавателна книжка
1, с. 31

6

Обичам да пея
МузикалноПесни: „Семейство“ –
дидактична
игра „Пей
музика и текст: Диляна Възпроизвеждан Възпроизвежда мелодия според индивидуалните си
като мен“
Мичева, „Есен“ –
е
възможности
Познавателна книжка
музика и текст: Диляна
1, с. 13, 31
Мичева

7

Музикална игра „Хайде
да играем“

7

Музикални
инструменти пиано и
цигулка

Музика и игра
Възприемане

Изпълнява на фона на звучаща музика движения в
кръг, в редица и по двойки.
Разпознава визуално
пиано и цигулка.

музикалните

инструменти

Музикална игра
„Хайде да играем“
Музикалнодидактична игра
„Познай инструмента“
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Забележка
Познавателна книжка
1, с. 31

8

Песен „Гимнастика“ –
музика: Ал. Савелиев,
текст: Ангелина
Жекова

Възприемане

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

Музикален диск

8

Музикална игра „Хайде
да играем“

Музика и игра

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

Музикална игра
„Хайде да играем“

9

Песен „Гимнастика“ –
музика: Ал. Савелиев,
текст: Ангелина
Жекова

9

Музикална игра „Игра
с дрънкалки“

13

Детски музикални
инструменти

10

Песен „Жаба
капитанка“ – музика:
Ал. Савелиев, текст:
Ангелина Жекова

11

Песен „Жаба
капитанка“ – музика:
Ал. Савелиев, текст:
Ангелина Жекова

Възпроизвеждан
Заучаване на песента.
е
Музика и игра

Музикален диск
Музикалнодидактична игра „Пей
като мен“

Изпълнява на фона на звучаща музика движения в Музикална игра „Игра
с дрънкалки“
кръг, в редица и по двойки.

МузикалноВъзпроизвеждан Свири подражателно на детски ударни музикални
дидактична игра
е
„Свири
(пляскай) като
инструменти равни тонови трайности.
мен“
Възприемане

Музикален диск
Характеризира звученето на музика, като използва
Познавателна книжка
едно-две определения.
1, с. 45

Възпроизвеждан Заучаване на песента.
е

Музикален диск
Музикалнодидактична игра „Пей
като мен“
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Забележка
Познавателна книжка
1, с. 45

11

Музикални
инструменти цигулка и
кавал

12

Детски музикални
инструменти

12

МузикалноРазпознава по тембъра (звучността) цигулката и
дидактична игра
кавала в солово изпълнение.
„Познай инструмента“

МузикалноВъзпроизвеждан Свири подражателно на детски ударни музикални
дидактична игра
е
„Свири (пляскай) като
инструменти равни тонови трайности.
мен“

Обичам да пея
Песни: „Гимнастика“ и
Музикално„Жаба капитанка“ – Възпроизвеждан Възпроизвежда песните според индивидуалните си
дидактична игра „Пей
музика: Ал. Савелиев,
е
възможности.
като мен“
текст: Ангелина
Жекова

13

Песен „Коледни
подаръци“ – музика:
Ал. Савелиев, текст:
Ангелина Жекова

13

Музикални
инструменти цигулка и
кавал

14

Възприемане

Песен „Коледни
подаръци“ – музика:
Ал. Савелиев, текст:

Възприемане

Музикален диск
Характеризира звученето на музика, като използва
Познавателна книжка
едно-две определения.
2, с. 17

Възприемане

Музикалнодидактична
игра
Разпознава по тембъра (звучността) на цигулката и
„Познай инструмента“
кавала в солово изпълнение.
Познавателна книжка
2, с. 17

Възпроизвеждан Заучаване на песента.
е

Музикален диск
Музикалнодидактична игра „Пей
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Забележка
като мен“
Познавателна книжка
2, с. 17

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

14

Танц „Коледни
звездички“

15

Обичам да пея
Коледни и
новогодишни песни

15

Музикална игра
„Тръгвай с мен“

Музика и игра

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

16

Аз танцувам и играя
Музикална игра „Хайде
да играем“ и танц
„Коледни звездички“

Музика и игра

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

16

Обичам да пея
МузикалноИндивидуално и
Възпроизвеждан Възпроизвежда песните според индивидуалните си
дидактична игра „Пей
групово изпълнение на
е
възможности.
като мен“
любими песни

17

Песен „Снежинки“ –
музика: Ал. Савелиев,
текст: Ангелина
Жекова

17

Песен „Снежинки“ –
музика: Ал. Савелиев,
текст: Ангелина
Жекова

Музика и игра

МузикалноВъзпроизвеждан Възпроизвежда песните според индивидуалните си
дидактична игра „Пей
е
възможности.
като мен“

Възприемане

Любими музикални
игри

Музикален диск
Характеризира звученето на музика, като използва
Познавателна книжка
едно-две определения.
2, с. 35

Възпроизвеждан Заучаване на песента.
Музикален диск
е
МузикалноСвири подражателно на детски ударни музикални
дидактична игра „Пей
инструменти равни тонови трайности.
като мен“ и „Свири
120

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Забележка

Детски музикални
инструменти

като мен“
Познавателна книжка
2, с. 35

Слушам музика

Елементи на
музикалната
изразност

Разграничава високи и ниски тонове на основата на
съпоставяне.

Музикалнодидактична игра
„Познай какъв съм“
(по-големия или помалкия)?

18

Песен „Моето коте“ –
музика и текст: Галина
Иванова

Възприемане
Елементи на
музикалната
изразност

Характеризира звученето на музика, като използва
едно-две определения.
Разграничава високи и ниски тонове на основата на
съпоставяне.

Музикален диск
Музикалнодидактична игра
„Познай какъв съм“
(по-големия или помалкия)?

19

Песен „Моето коте“ –
Възпроизвеждан
музика и текст: Галина
Заучаване на песента.
е
Иванова

19

Песен „Подаръци за
Врабчо“ – музика: Ал.
Савелиев, текст:
Ангелина Жекова

18

20

Песен „Подаръци за
Врабчо“– музика: Ал.
Савелиев, текст:
Ангелина Жекова
Детски музикални
инструменти

Възприемане

Музикален диск

Музикален диск
Характеризира звученето на музика, като използва
Познавателна книжка
едно-две определения.
2, с. 53

Възпроизвеждан Заучаване на песента.
Музикален диск
е
МузикалноСвири подражателно на детски ударни музикални
дидактична
игра „Пей
инструменти равни тонови трайности.
като мен“
Детски музикални
инструменти
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Забележка
Познавателна книжка
2, с. 53

Възприемане

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

20

Песни за Баба Марта

21

Обичам да пея
песни „Моето коте“ и
„Подаръци за Врабчо“

21

Музикална игра „Игра
с котенца“

Музика и игра

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

22

Песен „Мама е заета“ –
музика: Ал. Савелиев,
текст: Ангелина
Жекова
Музикална игра „Игра
с котенца“

Възприемане
Музика и игра

Музикален диск
Характеризира звученето на музика, като използва
Познавателна книжка
едно-две определения.
3, с. 21

22

Песен „Мама е заета“ –
Възпроизвеждан
музика: Ал. Савелиев,
е
Заучаване на песента.
текст: Ангелина
Елементи на
Жекова
Различава бързо–бавно в музика при съпоставяне.
музикалната
Музикална игра „Игра
изразност
с котенца“

МузикалноВъзпроизвеждан Възпроизвежда песните според индивидуалните си
дидактична игра „Пей
е
възможности.
като мен“
Музикална игра
„Игра с котенца“

Музикален диск
Музикалнодидактична игра „Пей
като мен“
Познавателна книжка
3, с. 21

23

Музикална игра
„Жълтото цвете
цъфтеше“

Възприемане
Елементи на
музикалната
изразност

Характеризира звученето на музика, като използва
едно-две определения.
Различава бързо–бавно в музика при съпоставяне.

Музикална игра
„Жълтото цвете
цъфтеше“

23

Обичам да танцувам и

Музика и игра

Отразява двигателно, според възможностите си,

Музикална игра
122

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

играя
Музикални игри
„Жълтото цвете
цъфтеше“ и „Игра с
котенца“

Очаквани резултати

темпови промени на музиката.

„Жълтото цвете
цъфтеше“

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

Музикален диск

24

Песен „Портрет“ –
музика и текст: Георги
Джилянов

24

Песен „Портрет“ –
Възпроизвеждан
музика и текст: Георги
Заучаване на песента.
е
Джилянов

25

Песен „Великденско
яйце“ – музика и текст:
Диляна Мичева

25

Възприемане

Възприемане
Елементи на
музикалната
изразност

Детски ударни
музикални
инструменти

26

Музикална игра
„Весело хорце“ от
Диляна Мичева

Възпроизвеждан Свири подражателно на детски ударни музикални
е
инструменти равни тонови трайности.
Музика и игра

Музикален диск

Характеризира звученето на музика, като използва
Музикален диск
едно-две определения.
Познавателна книжка
3, с. 43
Различава бързо–бавно в музика при съпоставяне.

Песен „Великденско
Възпроизвеждан
яйце“ – музика и текст:
Заучаване на песента.
е
Диляна Мичева

26

Забележка

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

Музикален диск
Музикалнодидактична игра „Пей
като мен“
Познавателна книжка
3, с. 43
Музикални
упражнения
Музикална игра
„Весело хорце“ от
Диляна Мичева
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Седмиц
а

Тема

27

Обичам да пея
Песни: „Портрет“ и
„Великденско яйце“

Възпроизвеждан Възпроизвежда песните според индивидуалните си
е
възможности.

27

Детски ударни
музикални
инструменти

Възпроизвеждан Свири подражателно на детски ударни музикални
е
инструменти равни тонови трайности.

28

Музикални
инструменти цигулка и
кавал

28

Обичам да танцувам и
играя
Музикални игри
„Весело хорце“ и
„Жълтото цвете
цъфтеше“

29

Песен „Жмичка“ –
музика и текст: Георги
Джилянов

29

Песен „Жмичка“ –
Възпроизвеждан
музика и текст: Георги
Заучаване на песента.
е
Джилянов

30

Песен „Пролетна
песен“ – музика: Ал.
Савелиев, текст:
Ангелина Жекова

Образователно
ядро

Възприемане

Музика и игра

Възприемане

Възприемане

Очаквани резултати

Забележка

Музикални
упражнения

МузикалноРазпознава по тембъра (звучността) цигулката и
дидактична игра
кавала в солово изпълнение.
„Познай инструмента“

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

Музикални игри
„Весело хорце“ и
„Жълтото цвете
цъфтеше“

Реагира емоционално при възприемане на песента.

Музикален диск
Музикална игра
„Утро“

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

Музикален диск
Музикалнодидактична игра „Пей
като мен“
Музикален диск

124

Седмиц
а

Тема

30

Песен „Пролетна
песен“ – музика: Ал.
Савелиев, текст:
Ангелина Жекова
Детски ударни
музикални
инструменти

31

Детски ударни
музикални
инструменти

32

Песен „Въртележка“ –
музика и текст: Галина
Иванова

33

Очаквани резултати

Забележка

Музикален диск
Заучаване на песента.
Възпроизвеждан
МузикалноСвири подражателно на детски ударни музикални
е
дидактична игра „Пей
инструменти равни тонови трайности.
като мен“

Обичам да пея
Песни: „Жмичка“ –
музика и текст: Георги
Възпроизвеждан Включва се с желание в изпълнение на познати
Джилянов, и „Пролетна
е
песни.
песен“ – музика: Ал.
Савелиев, текст:
Ангелина Жекова

31

32

Образователно
ядро

Възпроизвеждан Свири подражателно на детски ударни музикални
е
инструменти равни тонови трайности.
Възприемане

Музикален диск
Характеризира звученето на музика, като използва
Познавателна книжка
едно- две определения.
3, с. 53

Песен „Въртележка“ –
Възпроизвеждан
музика и текст: Галина
Заучаване на песента.
е
Иванова
Обичам да пея

Музикалнодидактична игра
„Свири като мен“

Възпроизвеждан Възпроизвежда песните според индивидуалните си

Музикален диск
Музикалнодидактична игра „Пей
като мен“
Познавателна книжка
3, с. 53
Музикално125

Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Песни: „Въртележка“ –
музика и текст: Галина
Иванова, и „Пролетна
песен“ – музика: Ал.
Савелиев, текст:
Ангелина Жекова

е

33

Обичам да танцувам и
играя
Любими музикални
игри и танци

Музика и игра

34

Обичам да пея
Любими песни

34

Музикални
инструменти цигулка,
пиано и кавал

35
36

Очаквани резултати

възможности.

Отразява двигателно според възможностите си
темпови промени на музиката.

Възпроизвеждан Възпроизвежда песните според индивидуалните си
е
възможности.

Възприемане

Забележка

дидактична игра „Пей
като мен“

Любими музикални
игри и танци
Любими песни

Музикалнодидактична
игра
Разпознава по тембъра (звучността) цигулка, пиано
„Познай инструмента“
и кавала в солово изпълнение.
Познавателна книжка
3, с. 53

Проследяване на постиженията на децата

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ

126

Седмиц
а

Тема

1

Подреждам масата

2

Подреждам и пазя
Грижи и
Стреми се да пази, да чисти и подрежда дрехите си по указание.
дрехите си чисти инициативност

3
4

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

Грижи и
Познава основни правила за подреждане на приборите за хранене
инициативност на масата.

Проследяване на постиженията на
децата

Социално-комуникативен опит.
Индивидуални битови действия.

Как да направя
албумче

Разбира и следва поетапно демонстрирани указания при създаване
на модел.
Конструиране и
Осъзнава значението на това да се спазват технологичните стъпки
моделиране
при изработването на изделието.
Подготвя необходимите материали.

Познавателна
книжка 1, с.
12

6

Албум

Обработване на
материали,
Изработва под указанията на учителя модел, като изрязва, сгъва и
съединяване и залепва елементи.
свързване

Познавателна
книжка 1, с.
12

7

„Поднос“ за
плодове или
зеленчуци

Обработване на
Има интерес и начални умения за работа с нестандартни материали
материали,
– стиропорна форма и макаронени изделия за получаване на
съединяване и
изделие.
свързване

Картон
Примерна
разработка

8

Рибка

Обработване на
Има начални умения и познава начини за комбиниране на различни
материали,
по форма и големина природни материали за получаване на образ.
съединяване и
Има умения за съединяване чрез лепене.
свързване

Табло

9

От какви

5

Конструиране и Оценява по зададени критерии изработени модели.

Познавателна
127

Седмиц
а

Тема

материали са
направени?

10

11

12

Образователно
ядро

моделиране
Обработване на
материали,
Различава хартия, природни материали и конструктор.
съединяване и
свързване

Обработване на
Чантичка (подарък
материали,
за мама)
съединяване и
свързване

Подреждам
занималнята

Очаквани резултати

Има елементарни умения за работа с различен материал – хартия
(текстил), шнур и др., като нанизва и промушва през готови отвори
на кръгла форма и изтегля.
Прилага изделието в играта.

Грижи и
Подрежда местата за занимания, игра и хранене с помощта на
инициативност възрастен.

Обработване на
Плик за писмо до
материали,
Има умения за работа с хартия – прегъва квадратна форма към
Дядо Коледа
съединяване и предварително определена точка за център и съединява чрез лепене.
свързване

13

Цветя

14

Сурвачка
Групова работа

Обработване на
Различава хартия и природни материали.
материали,
Има начални умения за обработка и свързването им (картон и едри
съединяване и
природни материали) за създаване на образ.
свързване
Обработване на Има умение за работа с природни и други материали.
материали,
Изслушва и избира едно от няколко възможни решения.

Приложение
Забележка

книжка 1, с.
30

Картон

Познавателна
книжка 1, с.
44
Примерна
разработка

Картон

Табло

Табло
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

съединяване и
свързване
Има представа за лично участие в обща работа на групата.
Грижи и
инициативност
15

16

17

18

19

Има представа за видовете дрехи.
Моите дрехи –
Грижи и
Стреми се да пази и да подрежда дрехите обувките си и другите
чисти и подредени инициативност
лични вещи по указание.

Познавателна
книжка 2, с.
16

Зайче

Обработване на Има умения за работа с хартия – реже с ножица по очертана линия,
материали,
навива и съединява хартиени ленти и допълнителни елементи за
съединяване и образуване на образ.
свързване

Табло
Примерна
разработка

Ракета

Конструиране и
моделиране
Има умения за работа с хартия.
Обработване на
Разбира и следва поетапно демонстрирани указания при създаване
материали,
на модел.
съединяване и
свързване

Табло

Обработване на
материали,
Има умения за работа с хартия – реже по контур и свързва чрез
съединяване и лепене допълнителни елементи за получаване на образ.
свързване

Картон

Веселото пиле

Телевизор

Техника

Има представа за устройства за информация и комуникация –
телевизор.

Познавателна
книжка 2, с.
34
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Седмиц
а

20

21

22

23

Тема
Шапка за рожден
ден

Къща с врата и
прозорци

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Обработване на
Има умения за работа с хартия – реже по контур, прегъва, лепи,
материали,
промушва.
съединяване и
Прилага изделието в играта.
свързване
Разбира и следва поетапно демонстрирани указания при създаване
на модел.
Конструиране и Има умения за подреждане на различни по форма и големина
моделиране елементи от конструктор, като анализира и назовава частите на
обекта – покрив, врата, прозорци.
Включва модела в игрови дейности.

Зная да използвам
Познава основни правила за подреждане на приборите за хранене
Грижи и
прибори за
на масата.
инициативност
хранене
Подбира прибори за хранене.

Веселото пиле

24

Мартенички

25

Гъсеница

Приложение
Забележка

Картон

Табло
Примерна
разработка

Познавателна
книжка 2, с.
52

Обработване на
Има умения за работа с хартия – реже по контур и свързва чрез
материали,
лепене допълнителни елементи за получаване на образ.
съединяване и
Прилага изделието в играта.
свързване

Картон

Обработване на
Има начални умения за работа с конци. Намотава, промушва
материали,
(работи с другарчето си).
съединяване и
Прилага изделието в бита.
свързване

Табло

Обработване на Различава природни материали.
материали,
Изработва под указанията на учителя модел, като промушва и
съединяване и нанизва.

Табло
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Седмиц
а

Тема

Образователно
ядро

Очаквани резултати

Приложение
Забележка

свързване

26

27

28

29

30

31

Гъбка за цветни
моливи

Превозни средства

Обработване на
материали,
съединяване и
свързване
Техника

Умее да работи с хартия и картон – реже и съединява чрез лепене.
Изработва конус от кръг и го съединява с готов цилиндър (руло от
тоалетна хартия).
Прилага изделието в бита.
Сравнява пътнически и товарни превозни средства.

Картон
Примерна
разработка
Познавателна
книжка 3, с.
20

Обработване на
Умее да работи с природен материал.
материали,
Запознато е с начини на свързване на природен и пластичен
съединяване и
материал за получаване на фигура.
свързване

Табло

Обработване на Има умения за работа с хартия – реже по контур, прегъва и лепи.
материали,
съединяване и
свързване

Картон

Цъфнал храст

Обработване на
Има умения за работа с хартия – ритмично реже по права линия до
материали,
определена точка и свързва допълнителни (готови форми) чрез
съединяване и
лепене.
свързване

Картон

Цъфнало дърво

Обработване на
материали,
Изработва под указанията на учителя модел, като изрязва, намачква
съединяване и и залепва елементи.
свързване

Табло

Костенурка

Поставка за яйце
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Седмиц
а
32

33

Образователно
ядро

Тема
Слушам музика

Има представа за устройства за информация и комуникация –
аудиоустройства.

Техника

Приложение
Забележка
Познавателна
книжка 3, с.
42

Обработване на
материали,
Съчетава хартия с други материали, като реже по контур, промушва
съединяване и и завързва.
свързване

Слънце

Грижи и
Облича и съблича дрехите си.
инициативност Обува и събува обувките си.

34

Вече мога и сам

35

Проследяване на постиженията на
децата

36

Очаквани резултати

Картон

Познавателна
книжка 3, с.
52

Социално-комуникативен опит.
Индивидуални битови действия.

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА

Седмица

1

1

Тема

Образователн
о ядро

Очаквани резултати

Общуване и
отговорност

Игрова
двигателна
дейност

Играе с другите деца, като се грижи за своята безопасност и за
безопасността на другите деца.
Има обща представа за игри с организиращ характер: „Всеки към своето
клонче“, „Елате при мен“.

Ориентиране в
пространството

Естественоприложна

Има обща представа за ходене и бягане по цялата дължина и ширина на
площадката.
132

Седмица

1

Тема

Строяване в
колона

Образователн
о ядро

Очаквани резултати

двигателна
дейност

Изпълнява съзнателно дихателни упражнения в сюжетна разработка: „Аз
пчеличка съм“, „Ани“.
Проявява естествено-приложни умения в подвижни игри с организиращ
характер: „Всеки към своето клонче“, „Елате при мен“.

Естественоприложна
двигателна
дейност

Формира обща представа за подреждане един зад друг по права линия.
Формира обща представа за изпълняване на гимнастически упражнения с
текстов съпровод. „Аз си имам две ушета и две палави крачета...“.
Изпълнява ходене и бягане по цялата дължина и ширина на площадката.

2

Общуване и
взаимно
опознаване

Игрова
двигателна
дейност

Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод. „Аз си имам
две ушета и две палави крачета..“.
Изпълнява ходене и бягане по цялата дължина и ширина на площадката.
Проявява елементарни умения да изпълнява подвижни игри с
организиращ характер: „Застани в своята колона“, „Намери другарчето
си“.

2

Ходене и
бягане в
разпръснат
строй

Естественоприложна
двигателна
дейност

Проявява елементарни умения за ходене и бягане в разпръснат строй.
Проявява елементарни умения за подреждане един зад друг по права
линия.
Проявява елементарни умения за гимнастически упражнения с текстов
съпровод. „Аз си имам две ушета и две палави крачета...“.

Общуване и
доверие

Игрова
двигателна
дейност

Формира способност да се кооперира в група с другите деца.
Проявява елементарни умения да се доверява и вярва на другите в
подвижни игри с организиращ характер: „Следвай своя водач“, „Върви
след мен“.

2

3

Проследяване на постиженията на децата
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Седмица

Тема

Образователн
о ядро

4

5

5

Физическа дееспособност
Ходене и
бягане в права
посока

Естественоприложна
двигателна
дейност

Формира способност да се придвижва в права посока.
Изпълнява строяване един зад друг по права линия и координира
действията си според отстоянието на другото дете.
Формира обща представа за изпълняване на дихателни упражнения: „Как
една птица казва „гаа-гаа“, „Едно мъничко, много красиво птиченце“.

Ходене и
бягане в колона

Игрова
двигателна
дейност

Формира обща представа за ходене и бягане в колона в права посока.
Изпълнява по разпореждане строяване в колона.
Разбира двигателни задачи и правила в подвижни игри с организиращ
характер: „Елате при мен”, „Влак“.

5

Развитие на
моториката

6

Престрояване
от колона в
кръг със
захващане на
ръцете

6

Очаквани резултати

Подскачане с
два крака

Има обща представа за физически/общоразвиващи упражнение без уред.
Изпълнява придвижване и спазване на ред и отстояние от себе си до
Физическа
другото дете при строяване в колона.
дееспособност
Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка: „Как една птица
казва гаа-гаа“, „Едно мъничко, много красиво птиченце“.
Естественоприложна
двигателна
дейност
Естественоприложна
двигателна
дейност

Има обща представа за оформяне на кръг в пространството.
Формира способност да се строява в кръг със захващане на ръцете.
Изпълнява ходене и бягане в колона.

Формира обща представа за изпълнение на последователни подскоци с
придвижване напред.
Проявява елементарни умения за престрояване от колона в кръг със
захващане на ръцете.
Формира способност да изпълнява гимнастически упражнения с текстов
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Тема

Образователн
о ядро

Очаквани резултати
съпровод: „Заю Баю Средногорски“, „Застани в колона“.

6

7

7

7

8

Лазене в свита
стояща опора

Общуване и
справяне с
опасности

Ходене и
бягане с
промяна на
посоката

Търкаляне/
водене на
топка с крак
Общуване и
себедоказване

Естественоприложна
двигателна
дейност

Формира обща представа за лазене от свита стояща опора от и към
ориентир в права посока.
Проявява елементарни умения за подскачане с два крака с придвижване
напред.
Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод: „Заю Баю
Средногорски“.

Игрова
двигателна
дейност

Формира способност да преодолява реално заплашваща ситуация.
Разбира двигателни задачи и правила в подвижни сюжетни игри: „Вълк и
козлета“, „На горската поляна“.
Формира способност да изпълнява гимнастически упражнения с текстов
съпровод: „Зайчета на полянката“.

Естественоприложна
двигателна
дейност

Формира способност да ходи и бяга, като променя посоките след водач
вляво и вдясно.
Изпълнява лазене от свита стояща опора от и към ориентир в права
посока.
Проявява елементарни умения за изпълняване гимнастически упражнения
с текстов съпровод: „Зайчета на полянката“.

Има обща представа за елементи от спорта футбол.
Знае и назовава места и спортни уреди за провеждане на футболно
Спортноподготвителна състезание.
дейност
Изпълнява по памет СПИ с елементи от футбол „Търкулни топката в
ямката“, изучавана в първа група.
Игрова
двигателна

Изпълнява скачане с два крака с придвижване напред от кръг в кръг.
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Тема

Образователн
о ядро
дейност

8

8

Катерене по
катерушка

Подаване на
топка с крак

Естественоприложна
двигателна
дейност

Очаквани резултати
Изпълнява в съревнование лазене от и към ориентир вляво и вдясно.
Изпълнява по указание бягане по ориентир наляво, надясно.
Формира способност за ориентиране в пространството, като се катери по
невисока катерушка и сяда на нея с помощ.
Изпълнява скачане с два крака с придвижване напред от кръг в кръг с
увеличаване на разстоянието между кръговете.
Проявява елементарни умения за търкаляне/водене на топка с крак.

Изпълнява елементи от двигателни действия по футбол.
СпортноСпазва основни правила при изпълнение на търкаляне на топка с крак:
подготвителна
„Търкулни топката в ямката“.
дейност
Координира движенията си в СПИ: „От крак на крак“.
Има представа за свободно хвърляне на топка с две ръце отдолу.
Проявява елементарни умения за катерене по невисока катерушка и
сядане на нея.
Изпълнява скачане с два крака с придвижване напред от кръг в кръг.

9

Хвърляне с две
ръце отдолу

Естественоприложна
двигателна
дейност

9

Престрояване
от колона в
кръг и обратно
със захващане
на ръцете

Естественоприложна
двигателна
дейност

Проявява елементарни умения за престрояване от колона в кръг и обратно
със захващане на ръцете.
Проявява елементарни умения за взаимодействие с другите деца чрез
престрояване със захващане на ръцете.
Проявява елементарни умения за хвърляне топка с две ръце отдолу.

Естественоприложна
двигателна
дейност

Формира обща представа да сменя темпа и ритъма на бягане в права
посока чрез водач.
Проявява елементарни умения за спазване на точност и дисциплинираност
при престрояване от колона в кръг и обратно със захващане на ръцете.

9

Бягане със
смяна на темпа
и ритъма
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Тема

Образователн
о ядро

Очаквани резултати
Хвърля малка гумена топка с две ръце отдолу.

10

Ориентиране в
пространството

Игрова
двигателна
дейност

Ориентира се в пространството чрез ходене, бягане, строяване и
престрояване.
Изпълнява двигателни действия в подвижните игри с организиращ
характер: „Влак“, „Около мечето“.
Изпълнява дихателни упражнения с текстов съпровод: „Малки сиви
птици“, „Зайчета и ловец“.

10

Скачане и
прескачане на
ниски
препятствия с
един крак

Естественоприложна
двигателна
дейност

Има представа за свободно прескачане на ниски предмети с един крак на
височина 20 см.
Хвърля топка на височина с две ръце отдолу.
Изпълнява комбинации от ходене с други естествено-приложни движения.

10

Хвърляне с две
ръце отгоре

Естественоприложна
двигателна
дейност

Има представа за хвърляне на топка с две ръце по начин отгоре напред.
Има представа за свободно прескачане на препятствия с един крак.
Проявява елементарни умения за точност и дисциплинираност при
придвижване в кръг по зададен ритъм и темп със захванати ръце: „Бягай
след топката“.

11

Изпълнява физически/общоразвиващи упражнения за общо укрепване на
Укрепване на
мускулатурата на тялото.
Физическа
мускулатурата
дееспособност Свободно хвърля топка с две ръце по начин отгоре напред.
на тялото
Свободно прескача ниски препятствия с един крак на височина 20 см.

11

Прескачане на
ниски
препятствия с
два крака

Естественоприложна
двигателна
дейност

Формира способност да прескача предмет с височина 15–20 см.
Проявява упоритост и желание да преодолее зададена височина.
Съчетано и по избор хвърля топка с две ръце по начин отдолу и отгоре
напред.
137

Седмица

11

12

Тема

Образователн
о ядро

Очаквани резултати

Общуване и
себеопознаване

Игрова
двигателна
дейност

Изпълнява двигателни действия в музикално-имитационни игри.
Проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.
Проявява елементарни умения за темп и ритъм в МДИ: „Пеят, скачат
пръстите“.

Прекатерване
над уред

Естественоприложна
двигателна
дейност

Формира способност за прекатерване над уред.
Проявява решителност да преодолее зададена височина с два крака.
Изпълнява двигателни действия в МДИ: „Пеят, скачат пръстите“.

12

Общуване и
разбирателство

Игрова
двигателна
дейност

Играе с другите деца, като се грижи за своята безопасност и за
безопасността на другите деца.
Формира способност за приятелство.
Проявява музикално-ритмично чувство в МДИ: „Изгубих си другарчето“,
ПИ: „Бягай от мечката“.

12

Строяване в
две колони със
захващане на
ръцете

Естественоприложна
двигателна
дейност

Проявява елементарни умения за строяване в две колони със захващане на
ръцете.
Изпълнява свита стояща опора по гимнастическа пейка.
Прескача по избор (с един или два крака) предмет с височина 15–20 см.

13

Хвърляне с
една ръка във
вертикална цел

Естественоприложна
двигателна
дейност

Формира тактилна усетливост и държи малка топка с една ръка.
Проявява елементарни умения за хвърляне с една ръка във вертикална
цел.
Ходи в две колони със захващане на ръцете.

Пързаляне с
шейна

Спортноподготвителна
двигателна
дейност

Има обща представа за детска шейна и я разпознава между други
превозни средства.
Проявява елементарни умения за теглене, бутане и возене на шейна: „Кой
пръв“.

13
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13

14

Тема

Общуване и
взаимно
опознаване

Развитие на
коремната
мускулатура

Образователн
о ядро

Очаквани резултати

Игрова
двигателна
дейност

Формира способност да изпълнява двигателни движения в синхрон с
темпа и ритъма на музикалния съпровод.
Формира способност чрез движенията да разкрива чувства и
привързаност.
Формира способност да изпълнява музикално-двигателни игри „Около
кръга“.

Изпълнява физически упражнения без уред, които развиват коремните
мускули.
Физическа
Изпълнява закалителни процедури.
дееспособност
Координира движенията си с тези на останалите участници при
изпълнение на двигателната дейност.
Естественоприложна
двигателна
дейност

Има представа за лазене от колянна опора с провиране под въже с
височина 30 см.
Хвърля малка топка към вертикална цел на отстояние 1,5–2 м.
Прекатерва се над уред с височина до 40 см.

14

Лазене и
провиране

14

Общуване и
безопасност
при зимни
условия

Игрова
двигателна
дейност

Изпълнява ходене и бягане в разпръснат строй.
Спазва основни изисквания и правила при изпълнение на двигателни
действия с шейна.
Формира способност на безопасно поведение при игра със сняг и снежни
топки: „Бой със снежни топки“.

15

Придвижване в
общ темп и
ритъм

Естественоприложна
двигателна
дейност

Формира способност да изпълнява маршируване, като спазва темпа и
ритъма на другите деца.
Лази в колянна опора под въже с височина 30 см.
Формира способност да хвърля малка топка във вертикална цел.
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15

15

16

16

16

Тема

Образователн
о ядро

Очаквани резултати

На разходка
през зимата

Естественоприложна
двигателна
дейност

Прилага изучени естествено-приложни действия за преодоляване на
естествени препятствия.
Прилага елементарни умения за прекрачване в естествена среда паднали
дървета, по-големи камъни.

Провиране
през обръч

Спортноподготвителна
двигателна
дейност

Разпознава обръч между други уреди и играчки.
Има представа за художествена гимнастика като спорт, в който се
използва обръч.
Формира способност да се провира под обръч.

Ходене и
бягане зигзаг

Естественоприложна
двигателна
дейност

Формира способност да се ориентира в пространството, като ходи и бяга
последователно вляво и вдясно (зигзаг) след водач.
Прекатерва се през гимнастически скрин с височина 40 см през опорен
лег.
Провира се през обръч.

Естественоприложна
двигателна
дейност

Разпознава и назовава баскетболно табло и кош между други предмети в
залата.
Формира способност да хвърля малка топка към баскетболен кош.
Знае и назовава места и спортни уреди за провеждане на баскетболно
състезание.
Проявява елементарни умения за провиране през обръч.

Игрова
двигателна
дейност

Разпознава и назова старт и финал в игрова дейност.
Разбира двигателни задачи и правила и се стреми към себедоказване в
щафетни игри.
Проявява елементарни умения за безопасно поведение в игровата дейност:
„Подхвърли по-високо“, „Ти гониш“.

Хвърляне в
повдигната
хоризонтална
цел

Общуване и
честност
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17

17

17

Тема

Образователн
о ядро

Очаквани резултати

Хвърляне/
стрелба в кош

Спортноподготвителна
двигателна
дейност

Проявява елементарни умения за хвърляне на топка към кош.
Проявява елементарни умения да се ориентира в пространството, като
ходи и бяга последователно вляво и вдясно (зигзаг) след водач.
Прилага провиране през обръч с друго дете.

Бягане в права
посока и зигзаг

Естественоприложна
двигателна
дейност

Прилага съчетано бягане в права посока и зигзаг.
Марширува в общ темп и ритъм съгласувано с другите деца.
Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод: „Котенцето все
си мърка“.

Развитие на
гръбната
мускулатура

Изпълнява физически упражнения без уред за въздействие на гръбните
мускули. Изпълнява в сюжетна разработка „Рибка – жабка“.
Физическа
Проявява способност да координира движенията си с тези на останалите
дееспособност
участници при изпълнение на двигателната дейност.
Проявява елементарни умения да се противопоставя на умората.

18

Ходене,
скачане,
хвърляне

Естественоприложна
двигателна
дейност

Изпълнява върху заснежен терен ходене в чужди следи – ходене с малки и
големи крачки.
Хвърля в далечина снежни топки.
Изпълнява подскоци с два крака на място и с леко придвижване напред.
Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка: „Прасенцето
Грухчо“.

18

Ходене и
бягане зигзаг и
със смяна на
темпа

Естественоприложна
двигателна
дейност

Има представа за ходене и бягане в колона със смяна на темпото.
Ходи и бяга зигзаг без водач.
Лази от колянна опора и се провира под въже с височина 30 см.
Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка: „Прасенцето
Грухчо“.
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Тема

Образователн
о ядро

Очаквани резултати

18

Лазене по
пейка

Естественоприложна
двигателна
дейност

Има представа за придвижване от свита стояща опора по гимнастическа
пейка.
Разпознава и изпълнява ходене и бягане в колона и разпръснат строй.
Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод: „Котенцето все
си мърка“.

19

Общуване и
справяне с
опасности

Игрова
двигателна
дейност

Изпълнява лазене с провиране и лазене по гимнастическа пейка.
Изпълнява подражателни игри за развитие на двигателните качества.
Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка: „Стенният
часовник има една малка камбанка“, ПИ: „Бягай от мечката“, „Котенца“.

Естественоприложна
двигателна
дейност

Формира способност за скачане от ниско на високо.
Проявява елементарни умения за придвижване от свита стояща опора по
гимнастическа пейка.
Изпълнява физически упражнения без уред за въздействие на гръбните
мускули.
Изпълнява в сюжетна разработка: „Рибка – жабка“.

Седмица

19

19

20

Скачане в
дълбочина

Разпознава и показва волейболна топка и мрежа.
СпортноФормира способност да изпълнява елементи на подаване през мрежа с две
Хвърляне/
подготвителна
подаване с две
ръце на височина 1 м.
двигателна
ръце през въже
Изпълнява физически упражнения без уред, които да въздействат върху
дейност
развитието на гръбната и коремна мускулатура на тялото.
Общуване и
себедоказване

Игрова
двигателна
дейност

Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.
Изпълнява хвърляне през въже.
Изпълнява игри: „По мостчето”, „Бързо на столче”
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Седмица

20

Тема

Образователн
о ядро

Очаквани резултати

Скачане на
дължина

Естественоприложна
двигателна
дейност

Има представа за скачане на дължина от място с два крака на разстояние 30–
40 см.
Изпълнява ходене на пръсти и пети с различни положения на ръцете.
Изпълнява музикално-двигателна игра „Мишленце и котка“.

20

Изпълнява елементи от баскетбол.
СпортноПознава характерни различия между популярни спортове и места за
Тупкане/водене
подготвителна
на топка
провеждането им.
дейност
Изпълнява музикално-двигателна игра „Мишленце и котка“.

21

Общуване и
себедоказване

Игрова
двигателна
дейност

Формира способност да скача на дължина от място с два крака по
очертана линия на разстояние 30–40 см.
Изпълнява двигателни действия в спортно-подготвителни игри:
„Баскетболна стрелба“.
Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка: „Фермата“.

21

Скачане с
придвижване
напред

Естественоприложна
двигателна
дейност

Има представа за изпълнение на подскоци с придвижване напред.
Бяга в права посока и зигзаг.
Изпълнява СПИ: „Баскетболна стрелба“.

21

22

Формира способност да изпълнява физически упражнения без уред за
Развитие на
развитие на страничните коремни и гръбни мускули.
страничната
Физическа
Скача на дължина от място с два крака по очертана линия на разстояние 30–
мускулатура на дееспособност
40 см.
тялото
Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка: „Иха-ха, ихуу“.
Общуване и
безопасност

Игрова
двигателна
дейност

Изпълнява подскоци с придвижване напред.
Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.
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Тема

Образователн
о ядро

Очаквани резултати
Играе с другите деца, като се грижи за своята безопасност и за
безопасността на другите деца в ПИ: „Шофьори“.

Естественоприложна
двигателна
дейност

Използва ходене, бягане скачане в щафетни игри.
Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод: „Котенцето все
си мърка“.
Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка: „Баба Жаба“.

22

Ходене, бягане,
скачане

22

Търкаляне/
водене на
топка с крак

23

Общуване и
справяне с
опасности

Игрова
двигателна
дейност

Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от
игровата двигателна дейност.
Изпълнява игри: „На поляната“, „Шофьори“.
Изпълнява музикално-двигателна игра „Мишленце и котка“.

23

На разходка в
парка

Естественоприложна
двигателна
дейност

Използва ходене, бягане скачане в щафетни игри.
Катери се по невисока катерушка и сяда на нея без помощ.
Провира се през обръч.

23

Изпълнява физически упражнения без уред, които да въздействат върху
Общо
развитието на всички мускулни групи и подпомагат развитието на поукрепване на
Физическа
мускулатурата дееспособност слабите мускулни групи(коремни и странични).
на тялото
Изпълнява музикално-двигателна игра „Около кръга“.

24

Игри с топка

Прилага търкаляне на топка в СПИ „Тренирам сам“.
СпортноИзпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод: „Заю Баю
подготвителна
Средногорски“.
дейност
Използва скачане на дължина с два крака от място.

СпортноИзпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод: „Заю Баю
подготвителна Средногорски“.
дейност
Прилага търкаляне на топка в СПИ „Тренирам сам“.
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Тема

Образователн
о ядро

Очаквани резултати
Прилага стрелба към кош в СПИ „Баскетболна стрелба“.

Строяване в
редица по
права линия
със захващане
на ръце

Естественоприложна
двигателна
дейност

Има представа за строяване един до друг по права линия със захващане на
ръце
Изпълнява музикално-двигателна игра „На около кръга, вариант с две
деца“.
Изпълнява гимнастически упражнения с текстов съпровод: „Заю Баю
Средногорски“.

24

На разходка в
парка

Естественоприложна
двигателна
дейност

Изпълнява строяване един до друг по права линия със захващане на ръце.
Ходи в две колони със захващане на ръцете.
Изпълнява естествено-приложни действия с организиращ характер.
Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка: „Прасенцето
Грухчо“.

25

Строяване в
кръг без
захващане на
ръцете

Естественоприложна
двигателна
дейност

Изпълнява по разпореждания строяване в кръг без захващане с ръце.
Изпълнява физически упражнения без уред, които да въздействат върху
развитието на гръбната и коремна мускулатура на тялото.
Изпълнява ПИ „Моя весела звънлива топка“.

Игрова
двигателна
дейност

Изпълнява маршировка по зададен ритъм и се престроява със смяна на
посоката.
Проявява желание за точност и дисциплинираност при изпълнение на
строеви упражнения.
Изпълнява строяване един до друг по права линия без захващане на ръце.

24

25

Строяване и
престрояване

25

Катерене по
детска
катерачна
стена

СпортноИзпълнява елементи на двигателни действия от спортно катерене
подготвителна Разпознава спортното катерене от други видове спорт.
двигателна Катери си свободно по детска катерачна стена.
дейност
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Образователн
о ядро

26

Ходене, бягане,
скачане

Естественоприложна
двигателна
дейност

Ходи, бяга и скача в права посока.
Изпълнява ходене, бягане и скачане в щафетни игри.
Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка.

26

Бягане,
скачане,
хвърляне

Естественоприложна
двигателна
дейност

Ходи и бяга в колона с преминаване в кръг и обратно.
Изпълнява скачане от ниско на високо.
Хвърля по избор топка с две ръце по начин отдолу и отгоре: „Подхвърли
по-високо“, „Вълк и козлета“.

26

Общуване и
справяне с
опасности

Игрова
двигателна
дейност

Разбира двигателните задачи и правила и се стреми към себедоказване.
Проявява елементарни умения за безопасно поведение в игровата дейност:
„Куче и лисици”, „Мечета и пчела”.
Преодолява чувства на тревожност и страх.

27

Бягане за
постижение

Седмица

Очаквани резултати

СпортноРазпознава и показва лекоатлетическа писта от други спортни игрища.
подготвителна Формира способност да изпълнява елементи от бягане на къси разстояния.
двигателна Спазва основни правила за старт и финал и бяга 10–15 м в състезание.
дейност

27

Лазене и
провиране

Естественоприложна
двигателна
дейност

27

Хвърляне на
малка топка в
далечина за
постижение

Игрова
двигателна
дейност

Разбира двигателни задачи и правила и се стреми към постижение.
Изпълнява дихателни упражнения в сюжетна разработка.
Изпълнява ПИ: „Вземи лентичка“, „Кой е най-ловък“, „Скачаща топка“.

Ходене и
бягане в колона

Естественоприложна

Придвижва се чрез бягане в разпръснат строй, в колона, с престрояване в
кръг и обратно, със смяна на темпа и посоката.

28

Изпълнява лазене с провиране под дъга или обръч.
Изпълнява скачане в дълбочина от високо на ниско и от ниско на високо.
Изпълнява ходене по дъска с прекрачване на предмети: „Котенца“.
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Седмица

28

28

29

Тема

Образователн
о ядро

с промяна на
посоката

двигателна
дейност

Очаквани резултати
Изпълнява ПИ с организиращ характер.
Изпълнява ходене и бягане зигзаг.

Изпълнява целенасочени физически упражнения за развитие
Общо
коремните, гръбните и страничните мускули на тялото.
укрепване на
Физическа
мускулатурата дееспособност Изпълнява гимнастически комплекс „Котенцето все си мърка“.
на тялото
Изпълнява ПИ: „Въженото кръгче“, „Всеки към своето клонче“.
Общуване и
творческо
изразяване

Ходене, бягане
катерене

29

Общуване и
честност

29

Скачане на
дължина за
постижение

на

Игрова
двигателна
дейност

Изпълнява двигателни действия в МДИ.
Изпълнява гимнастически комплекс с музикален съпровод „Аз си имам
две ушета и две палави крачета...“.
Изпълнява игри: „Хайде да играем“, „Хоро”, „Еленчице“.

Естественоприложна
двигателна
дейност

Изпълнява бягане, редувано с ходене в права посока, със смяна на темпа,
ритъма и посоката.
Координира движенията си с тези на другите деца при подражателно
изпълнение на общоразвиващи упражнения.
Изпълнява бягане и ходене в права посока, със смяна на темпа, ритъма и
посоката в щафетни игри.

Игрова
двигателна
дейност

Грижи се за своята безопасност и безопасността на другите деца в игри с
елементи на подаване на топката с крак или с две ръце.
Разбира двигателни задачи и правила и се стреми към постижения и
себедоказване.
Формира способност да признава и разбира грешките си.

СпортноРазпознава и показва скок на дължина между други скокове.
подготвителна Формира способност да изпълнява елементи от скок на дължина.
двигателна Спазва основни правила за отскачане от стартова линия.
дейност
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Тема

Образователн
о ядро

30

Катерене,
прекатерване

Естественоприложна
двигателна
дейност

30

Ходене и
бягане

Седмица

Очаквани резултати
Катери си на невисока катерушка и сяда на нея.
Свободно се прекатерва над уред с височина до 40 см.
Изпълнява двигателни действия в ПИ.

СпортноСвързва ходенето и бягането на пръсти с определени видове спорт.
подготвителна Изпълнява ходене на пръсти с различно положение на ръцете.
двигателна Проявява елементарни умения за правилно телодържане.
дейност

30

Скачане,
хвърляне

Естественоприложна
двигателна
дейност

Хвърля малка топка (торбичка) в хоризонтална цел с диаметър 30–40 см
по начин отдолу на разстояние 1 м.
Отскача на височина за достигане на предмет, поставен на 15–20 см над
протегната детска ръка.
Проявява желание за участие в подвижни игри: „Да нахраним Мечо“,
„Вземи лентичката“.

31

Общуване и
свобода за
самоизява

Игрова
двигателна
дейност

Изпълнява двигателни действия в подвижни игри.
Стреми се към себедоказване.
Играе с другите деца, като се грижи за своята безопасност и безопасността
на другите деца: „Зайци и ловци“, „Внимание, препятствие“.

31

Футбол/
баскетбол

31

На поляната

Има елементарни представи за връзката между усвоените движения и
Спортноприложението им в спортните игри.
подготвителна
Изпълнява разучените естествено-приложни движения, основа на
двигателна
елементи от спортни игри.
дейност
Изпълнява СПИ: „Тренирам сам“, „Баскетболна стрелба“.
Игрова
двигателна

Затвърдява и усъвършенства ходене и бягане в разпръснат строй.
Проявява желание за участие в подвижни игри.
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Тема

Образователн
о ядро
дейност

32

На разходка

32

Катерене по
детска
катерачна
стена

Естественоприложна
двигателна
дейност

Очаквани резултати
Изпълнява игри: „Ден и нощ“, „Бързо на столче“, „Намери своята къща“.
Използва ходене, бягане, прекрачване и провиране в природна среда.
Изпълнява ПИ в природна среда.
Преодолява естествени препятствия.

СпортноИзпълнява катерене по детска катерачна стена или катерушка.
подготвителна Изпълнява двигателни действия с елементи от спорта волейбол и футбол.
двигателна Изпълнява СПИ: „От крак на крак“, „Хвърли през храста“.
дейност

Общуване и
безопасност

Игрова
двигателна
дейност

Изпълнява ходене, бягане, скачане и прескачане в подвижни игри.
Стреми се към себедоказване.
Играе с другите деца, като се грижи за своята безопасност и безопасността
на другите деца: „Ти гониш“.

33

Строеви
упражнения в
движение

Естественоприложна
двигателна
дейност

Изпълнява след устни указания заставане един до друг по права линия,
кръг и обратно без захващане за ръце.
Неизостава и неизбързва при ходене и бягане в колона с другите деца.
Изпълнява строеви упражнения в ПИ с организиращ характер.
Изпълнява играта „Застани в колона“.

33

Развитие на
моториката и
двигателните
качества

32

33

Ходене, бягане,
хвърляне

Изпълнява гимнастически комплекс „Котенцето все си мърка“.
Физическа
Бяга и ходи редувано по цялата ширина и дължина на игрището без
дееспособност прекъсване до 5 мин.
Естественоприложна
двигателна
дейност

Изпълнява естествено-приложни двигателни действия в съревнователни
условия.
Знае да играе с другите деца, като се грижи за своята безопасност и
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Седмица

Тема

Образователн
о ядро

Очаквани резултати
безопасността на другите деца.

34

Волейбол/
футбол

34

Общуване и
свобода за
самоусвършенстван
е

34

35
36

Фестивал на
игрите

СпортноИзпълнява щафетни игри, свързани със спортовете футбол и волейбол.
подготвителна Спазва основни изисквания и правила при изпълнение на елементи от
двигателна спортовете футбол и волейбол.
дейност
Игрова
двигателна
дейност

Грижи се за своята безопасност и безопасността на другите деца в игри с
елементи на подаване на топката с крак или с две ръце.
Разбира двигателни задачи и правила и се стреми към постижения и
себедоказване.
Описва и предлага спортно-подготвителни игри с топка.

Игрова
двигателна
дейност

Грижи се за своята безопасност и безопасността на другите деца в
щафетни игри:
Разбира двигателни задачи и правила и се стреми към постижения и
себедоказване.
Изпълнява двигателни действия в щафетни игри.
Проследяване на постиженията на децата
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Примерно разпределение по образователното съдържание по направление„Български език и литература“,
съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните резултати ІІІ група

Mесец/
седмица

Ядро

IX/1.

СР
ЗК

СР

Тема №

1. Аз
съм от…

Очак
вани
резул
тати
•
Назовава държавата, града и
улицата, на която живее.

За детето
познавателна книжка

„Моята приказна
пътечка към
българския език и
литература“, с. 3;
•
Контролира координацията на цветни моливи и др.
ръката и окото, за да развие фината
моторика.
познавателна книжка
•
Взема активно участие в
диалогична комуникация по
„Моята приказна
познатата тема и нагледните
пътечка към
опори.
българския език и
•
Контролира координацията на литература“, с. 4;
ръката и окото, за да развие фината цветни моливи и др.
моторика
•
Разбира и взема участие в
разговори, свързани с познатата
тема и нагледните опори.

2. През
веселото
лято

Ресурси
За учителя
Методическо ръководство,
допълнителни текстови материали и
снимки,
Книга за учителя, Сборник

Методическо ръководство,
допълнителни текстови материали и
снимки,
Книга за учителя, Сборник
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IX/2.

СР
ЗК

ВЛП
ПЛП
ЗК

X/3.

СР

СР
Р
ЗК
ГПР

3. Кога
какво
казваме

4.
Есен/Румя
на
Златилова

5. Знам и
мога
(проследяв
ане на
постижени
ята)

6. Знам и
мога
(проследяв
ане на
постижени
ята)

•
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,

•
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.
•
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.
•
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

познавателна книжка,
с. 6; цветни моливи и
др.

Методическо ръководство,
допълнителни текстови материали и
снимки,

Книга за учителя, Сборник

Книга за учителя, Сборник

познавателна книжка,
с. 7; цветни моливи и
др.

Методическо ръководство, Книга
за учителя,

познавателна книжка,
с. 8; цветни моливи и
др.

Методическо ръководство, Книга
за учителя,

Сборник

Сборник
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правилни глаголни форми.

Mесец/
седмица

Ядро

Тема №

X/4.

ВЛП

7. Знам и
мога
(проследяв
ане на
постижени
ята)

ПЛП

X/5.

ВЛП

8. Знам и
мога
(проследяв
ане на
постижени
ята)

СР

9. Две
семейств
а

ГПР
ЗК

Очак
вани
резул
тати
•
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.
•
Изразява отношението си към
постъпките на даден герой.
•
Избира и играе роли на герои
от познати литературни
произведения.

Ресурси
За детето

За учителя

познавателна книжка,
с. 9; цветни моливи и
др.

Методическо ръководство, Книга
за учителя,
Сборник

познавателна книжка,
с. 10; цветни моливи и
др.

Методическо ръководство, Книга
за учителя,
Сборник

•
Разбира и взема участие в
познавателна книжка,
разговори, свързани с позната тема и с. 11; цветни моливи и
нагледни опори.
др.
•
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.

Методическо ръководство,
допълнителни текстови материали и
снимки,
Книга за учителя, Сборник
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СР
ЗК

X/6.

ВЛП
ПЛП
ЗК

СР
Р
ЗК

X/7.

СР
ГПР
ЗК

•
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.
Възприема
11. Болните •
играчки/Ан приказката„Болните играчки“ от
Ана Попова.
а 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.
•
Взема активно участие в
12.
Зайковите разговори, свързани с познатата тема
хитринки 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.
•
Разбира и взема участие в
13.
разговори, свързани с познатата тема
Въдичари
и нагледните опори.
•
Структурира прости
разширени изречения по нагледни
опори.
10.
Плодород
на есен

познавателна книжка,
с. 12;
научнопопулярни
текстове за есента,
илюстративен
материал и др.

Методическо ръководство,
допълнителни текстови материали и
снимки,

познавателна книжка,
с. 13, текст на
приказката, иг рачки
(лекарски комплект) и
др.

Методическо ръководство,
допълнителни текстови материали и
снимки,

познавателна книжка,
с. 14, цветни моливи и
др.

Методическо ръководство,
допълнителни текстови материали и
снимки,

Книга за учителя, Сборник

Книга за учителя, Сборник

Книга за учителя, Сборник

познавателна книжка,
с. 15; цветни моливи и
др.

Методическо ръководство,
допълнителни текстови материали и
снимки,
Книга за учителя, Сборник
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•
Използва прости разширени
изречения в речева комуникация.
•
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
моторика.

Mесец/
седмица

XI/8.

Ядро

Тема №

ЗК

14. Играя
със
звуковете
в думата

СР

15.
Разходка

СР
Р
ГПР
ЗК

16.
Вкусно
ми е

Очак
вани
резул
тати
•
Произнася правилно думи с
фонетични и с правоговорни
особености.
•
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
моторика.
•
Назовава държавата, града и
улицата, на която живее.
•
Разбира и взема участие в
разговори, свързани с темата.
•
Описва подробно даден
предмет.
•
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.

Ресурси
За детето

За учителя

познавателна книжка, Методическо ръководство,
с. 16; цветни моливи,
допълнителни текстови материали и
оперативен материал и снимки,
др.
Книга за учителя, Сборник
познавателна книжка, Методическо ръководство,
с. 17; цветни моливи и допълнителни текстови материали и
др.
снимки,
Книга за учителя, Сборник
познавателна книжка,
с. 18; текстове по
темата, оперативен
материал, графичен
материал и др.

Методическо ръководство,
допълнителни текстови материали и
снимки,
Книга за учителя, Сборник
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XI/9.

СР
Р

ВЛП
ПЛП

XI/10.

ЗК

ЗК

•
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
моторика.
•
Взема активно участие в
17. Детска
разговори,
свързани с темата и
въртележка
нагледните опори.
•
Описва подробно даден
предмет – играчка самолет.
•
Назовава правилно
характеристики на предмети, като
използва определения.
•
Разбира и включва лексика по
конкретната тема.
•
Възприема приказката„Вълкът
18.
и
седемте
козлета“ от Братя Грим.
Вълкът и
седемте
•
Описва според основните
моменти в приказката литературни
козлета/
герои.
•
Разпознава и открива
Бра- тя
пропуснат епизод от приказката.
Грим
•
Изразява отношението си към
постъпките на герои от приказката.
•
Преразказва
приказката„Вълкът и седемте
козлета“ от Братя Грим.
•
Произнася правилно думи с
19. Играя
фонетични и с правоговорни
със
особености.
звуковете
в думата
•
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
моторика.
•
Произнася правилно думи с
20. Играя
фонетични
и с правоговорни
със
особености.
звуковете
в думата
•
Определя броя на звуковете в
думата.
•
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
моторика.

познавателнакнижка,с.1
9, научнопопулярен
текст за различни
превозни средства,
графичен материал,
моделина превозни
средства и др.

Методическо ръководство,
допълнителни текстови материали и
снимки,

познавателна книжка,
с. 20, текст на
приказката и др.

Методическо ръководство, допълни
телни текстови материали и снимки,
илюстрации,

Книга за учителя, Сборник

Книга за учителя, Сборник

познавателна книжка, Методическо ръководство,
с. 21, цветни моливи, допълнителни текстови материали и
оперативен материал и снимки, картинки, Книга за учителя,
др.
Сборник
познавателна книжка, Методическо ръководство,
с. 22, цветни моливи, допълнителни текстови материали и
оперативен материал и снимки, картинки, Книга за учителя,
др.
Сборник
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Ядро

Тема №

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,

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,

23.
Рожден
ден/Георг
и
Струмск
и

•
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.
•
Произнася правилно думи с
фонетични и с правоговорни
особености.

познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 25, текстови материали и илюстрации,
цветни моливи
Книга за учителя, Сборник
и др.

ВЛП
ПЛП

XII/12.

ВЛП
ПЛП
ЗК

ЗК

24. Играя
със
звуковете

Очак
вани
резул
тати

Ресурси

Mесец/
седмица

За детето

За учителя

Книга за учителя, Сборник

Книга за учителя, Сборник

познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 26, текстови материали и картинки,
157

XII/13.

СР
Р
ЗК

ВЛП
ПЛП
ЗК

XII/14.

ВЛП
ПЛП
ЗК

в думата

•
Определя броя на звуковете в
думата.
•
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
моторика.

Книга за учителя, Сборник
цветни
моливи,
оперативен
материал и др.

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 да развие фината
моторика.

познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 27, текстови материали и снимки и илюстрации,
играчки за
куклен театър, Книга за учителя, Сборник
оперативен
материал (кар
тинки на
подаръци –
кукла, ракета,
робот, влак и
др.), цветни
моливи и др.

26. Дядо
Коледа/Любо
в
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.
•
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 Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 28, текстови материали и картички и илюстрации,
текст на
стихотворение Книга за учителя, Сборник
то

27.
Звездолет/
Ели
Томинска

и др.
познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 29, текстови материали и илюстрации и модели,
текст на
стихотворение Книга за учителя, Сборник
то
и др.
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Mесец/
седмица

Ядро

Тема №

ВЛП

28.
Скиорче/
Мария
Георгиева

ЗК

XII/15.

ВЛП
ПЛП
ЗК

ГПР

29.
Сурваки/
Чичо
Стоян

30.
Играя с
думи и
изречения

I/16.

СР

31. Откъде

Очак
вани
резул
тати

Ресурси
За детето

•
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.
•
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.
•
Конструира отговори с дума
или с изречение.
•
Моделира дума или изречение.
•
Разбира разликата между дума
и изречение.

познавателна
книжка, с. 30,
текст на
стихотворение
то

•
Разбира и взема участие в
разговори, свързани с темата.

За учителя
Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и снимки и илюстрации,
Книга за учителя,
Сборник

и др.

познавателна
книжка, с. 31,
текст на
стихотворение
то, цветни
моливи и др.

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и снимки и модели, Книга
за учителя,

познавателна
книжка, с. 32,
цветни
моливи,
оперативен
материал и др.

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и илюстрации, оперативен
материал,

познавателна

Методическо ръководство, допълнителни

Сборник

Книга за учителя, Сборник
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I/17.

идват
книжките

•
Проявява култура на речево
общуване, като изслушва
събеседника.
•
Проявява положително
отношение към книжките.

ЗК

32. Играя
със
звуковете
в думата

СР

33. Вече
оздравях

•
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..
•
Взема активно участие в
диалогична комуникация, свързана с
познатата тема.
•
Описва подробно даден
предмет.

книжка, с. 33, текстови материали и снимки, книжки, Книга за
цветни моливи, учителя,
различни
книжки и др. Сборник
познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 34, текстови материали и картинки,
цветни
Книга за учителя, Сборник
моливи,
оперативен
материал и др.
познавателна
книжка, с. 35,
подходящи
текстове по
темата – за
предпазване
от

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и снимки,
Книга за учителя, Сборник

заболявания и
укрепване на
здравето и др.
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 Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 36, текстови материали и снимки
цветни моливи
и др.
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Mесец/
седмица

Ядро

I/18.

СР
Р

Тема №

35. Мода
за деца

ЗК

I/19.

ЗК

36.
Еднакви
картинки

ВПЛ

37.
Въртележк
а от
приказки

Очак
вани
резул
тати

Ресурси
За детето

За учителя

•
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.
•
Произнася правилно думи с
фонетични и с правоговорни
особености.
•
Определя броя на звуковете в
думата.

познавателна
книжка, с. 37,
игра за
обличане на
кукли, цветни
моливи и др.

•
Възприема познати приказки.
•
Описва според основните
моменти в приказките литературни
герои.
•
Разпознава епизод от позната
приказка.
•
Изразява отношението си
към литературно произведение и

познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 39, текстови материали и илюстрации,
текстове на
приказки, и др. Книга за учителя, Сборник

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и снимки,
Книга за учителя, Сборник

познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 38, текстови материали и картинки,
цветни
Книга за учителя, Сборник
моливи,
оперативен
материал и др.
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към постъпките на героите от него.
ПЛП

II/20.

ЗК

39. Играя
със
звуковете
в думата

ВЛП

40.
Зимен
сън/Ели
Томинск
а

ЗК

II/21.

•
Преразказва позната приказка.
38.
Въртележк •
Измисля игри по позната
а от
приказка.
приказки

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.
•
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.
•
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. 39,
текстове на
приказки,
игри от
комплекта,
цветни
моливи и др.

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и картинки,
Книга за учителя, Сборник

познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 40, текстови материали и картинки,
цветни
Книга за учителя, Сборник
моливи,
оперативен
материал и др.
познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 41, текстови материали и илюстрации и снимки,
текст на
стихотворение Книга за учителя, Сборник
то, цветни
моливи и др.

познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 42, текстови материали и картинки,
цветни
Книга за учителя, Сборник
моливи,
оперативен
материал и др.
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Mесец/
седмица

Ядро

ВЛП
ПЛП
Р

II/22.

ВЛП
ПЛП
ЗК

ЗК

Тема №

Очаква
ни
резултат
и

•
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.
•
Възприема стихотворението
43.
„Левски“ от Цветан Ангелов.
Левски/
Цветан
•
Описва според основните моменти
Ангелов
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.
Произнася правилно думи с
44. Играя •
фонетични и с правоговорни
със
звуковете особености.
в думата •
Определя броя на звуковете в
думата.
•
Контролира координацията на
42.
Лекарка/
Иван
Милев

Ресурси
За детето
познавателна
книжка, с. 43,
текст на
стихотворение
то, цветни
моливи и др.

За учителя
Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и картинки и снимки,
Книга за учителя,
Сборник

познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 44, текстови материали и снимки,
текст на
стихотворение Книга за учителя, Сборник
то, цветни
моливи и др.

познавателна
книжка, с. 45,
цветни
моливи,
оперативен

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и картинки,
Книга за учителя, Сборник
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II/23.

ВЛП
ПЛП
ЗК

III/24.

ръката и окото, за да развие фината
моторика.
•
Слуша с радост стихотворениет
45.
Подаръци о„Подаръци от Баба Марта“ от Петя
Йорданова.
от Баба
Марта/
•
Описва според основните моменти
встихотворението литературния герой –
Петя
Йорданов •Баба Марта.
Разпознава епизод от
а
стихотворението.
•
Изпълнява изразително
стихотворението.
•
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
моторика.

материал и др.
познавателн
а книжка, с.
46,
художествен
текст,

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и картинки и
илюстрации,
Книга за учителя, Сборник

научнопопул
ярен текст –
легендата за
мартеницата,
графичен
материал и
др.

ГПР

46.
Играя
с думи
и
изрече
ния

•
Конструира отговори с дума или с
изречение.
•
Моделира дума или изречение.
•
Разбира разликата между дума и
изречение.

познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 47, текстови материали и картинки,
цветни молив,
Книга за учителя, Сборник
оперативен
материал и др.

ВЛП

47.
Лястов
ичка/
Ели
Томинс
ка

•
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.
•
Разбира и взема участие в
диалогична комуникация, свързана с
темата за Трети март.

познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 48, текстови материали и илюстрации,
текст на
стихотворение Книга за учителя, Сборник
то, цветни
моливи и др.

ПЛП
Р
ЗК

СР
Р

48. Трети
март

познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 49, текстови материали и снимки,
цветни моливи
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•
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.

ЗК

Mесец/
седмица

Ядро

III/25.

ВЛП
ПЛП
ЗК

ГПР

III/26.

ЗК

Тема №

Очаква
ни
резултат
и

•
Активно възприема
49. Найпрекрасн стихотворението „Найпрекрасният
път“ от Надя Кехлибарева.
ият път/
Надя
•
Разпознава епизод от
Кехлибар стихотворението.
•
Съпреживява радостното
ева
настроение на лирическия герой.
•
Изпълнява изразително
стихотворението.
•
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
моторика.
•
Съставя прости разширени
50.
изречения
по нагледна опора.
Пролетна
разходка •
Използва прости разширени
изречения.
51.
Еднакви
картинк
и

•
Произнася правилно думи с
фонетични и с правоговорни
особености.
•
Разпознава и използва
информация, поставена на стените

и др.

Книга за учителя, Сборник

Ресурси
За детето
познавателна
книжка, с. 50,
текст на
стихотворение
то, цветни
моливи и др.

За учителя
Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и картинки и снимки,
Книга за учителя,
Сборник

познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 51, текстови материали и снимки,
цветни моливи
Книга за учителя, Сборник
и др.
познавателна
книжка, с. 52,
цветни
моливи,

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и картинки и снимки,
календари,
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ГПР
ЗК

III/27.

ВЛП

ВЛП
ПЛП

III/28.

ВЛП
ПЛП

(дати).
•
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
моторика.
•
Конструира отговори с дума или с
52.
изречение.
Играя
с думи
•
Моделира дума или изречение.
•
Разбира разликата между дума и
и
изречение.
изрече
•
Контролира координацията на
ния
ръката и окото, за да развие фината
моторика.
•
Възприема приказката „Снежанка
53.
и
седемте
джуджета“ от Братя Грим.
Снежанк
аи
•
Описва според основните
седемте
моменти в приказката литературни
джуджета герои.
•
Разпознава епизод от приказката.
/ Братя
•
Изразява отношението си към
Грим
постъпките на герои от приказката.
•
Разпознава приказката„Снежанка
54.
Снежанк и седемте джуджета“ от Братя Грим.
аи
•
Преразказва
приказката„Снежанка и седемте
седемте
джуджета джуджета“ от Братя Грим.
•
Измисля игри по приказката.
/ Братя
Грим
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.

Книга за учителя, Сборник
оперативен
материал и др.
познавателна Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 53, текстови материали и картинки,
цветни
Книга за учителя, Сборник
моливи,
оперативен
материал и др.
познавателна
книжка, с 54,
текст на
приказката,
модели на
героите и др.

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и илюстрации,

познавателна
книжка, с. 54,
текст на
приказката,
декори и др.

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и илюстрации,

познавателн
а книжка, с.
55,
подходящи
текстове за
празника,
графичен

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и илюстрации и снимки,

Книга за учителя, Сборник

Книга за учителя, Сборник

Книга за учителя, Сборник

материал по
избор, модели
на поставки за
166

яйца и др.

Mесец/
седмица

IV/29.

Ядро

Тема №

ВЛП

56. Защо
стоножка
та има
сто
крачета/
Радой
Киров

ГПР
ЗК

СР
Р

Очакв
ани
резулт
ати

•
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.
•
Конструира отговори с дума или
57.
с изречение.
Играя
с думи
•
Моделира дума или изречение.
и
•
Разбира разликата между дума и
изречение.
изречения •
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
моторика.
•
Разбира и взема участие в
58.
разговори,
свързани с темата за
Пътешест
пътешествия.
вия
•
Описва подробно даден предмет
– топка.

Ресурси
За детето
познавателна
книжка, с. 56,
текст на
приказката,
цветни моливи
и др.

За учителя
Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и снимки и илюстрации,
Книга за учителя,
Сборник

познавателна
Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 57,
текстови материали и картинки,
цветни моливи,
Книга за учителя, Сборник
оперативен
материал и др.
познавателна
книжка, с. 58,
текст по
темата, цветни

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и снимки,
Книга за учителя, Сборник
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•
Използва ясен и правилен език
за описване на познати събития –
пътешествия.
•
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
моторика.

ЗК

моливи,
илюстративен
материал,
модели на
авто
мобили –
полицейска
кола, ракета и
др.

IV/30.

ВЛП
ЗК

ГПР

IV/31.

Слуша активно и възприема
59. Слън- •
приказката„Слънчовото цвете“ от
човото
Кирил Писарски.
цвете/
Кирил
•
Описва според основните
Писарски моменти в приказката литературен
герой – слънчовото цвете.
•
Разпознава епизод от
приказката.
•
Преразказва приказката.
•
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
моторика.
•
Конструира отговори с дума или
60.
с изречение.
Играя
с думи
•
Моделира дума или изречение.
и
•
Разбира разликата между дума и
изречение.
изречения

познавателна
книжка, с. 59,
текст на
приказката,
цветни моливи
и др.

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и илюстрации,
Книга за учителя, Сборник

познавателна
Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 60,
текстови материали и картинки,
цветни моливи,
Книга за учителя, Сборник
оперативен
материал и др.

СР

61. Знам
и мога
(проследя
ване на
постижен
ията)

Методическо ръководство, Книга за
•
Назовава държавата, населеното познавателна
книжка,
с.
61,
учителя,
място, където живее (село, град,
цветни
моливи
и
улица).
Сборник
др.

СР

62. Знам
и мога
(проследя
ване на

•
Активно участва в
диалогична комуникация и
проявява култура на речево
общуване.

Р

познавателна
Методическо ръководство, Книга за
книжка, с. 62,
учителя,
цветни моливи и
Сборник
168

постижен
ията)

•
Описва подробно – облекло.
•
Назовава правилно
качества/характеристики и
недостатъци на лица, предмети, като
използва определения.

др.

•
Използва ясен и правилен език
за описване на познати събития.

Mесец/
седмица

Ядро

IV/32.

ЗК
ГПР

ВЛП
ПЛП

Тема №

63. Знам
и мога
(проследя
ване на
постижен
ията)

64. Знам
и мога
(проследя
ване на
постижен
ията)

Очакв
ани
резулт
ати
•
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.
•
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

Ресурси
За детето

За учителя

познавателна
Методическо ръководство, Книга за
книжка, с. 63,
учителя,
цветни моливи и
Сборник
др.

познавателна
Методическо ръководство, Книга за
книжка, с. 64,
учителя,
цветни моливи и
Сборник
др.
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V/33.

ЗК

65.
Еднакви
картинк
и

СР

66. В
книжар
ницата

Р

V/34.

ГПР

– проект
за
книжка

СР

67.
Весели
истории

Р
ГПР
ЗК

постъпките на героите от него.
•
Изпълнява изразително
конкретен художествен текст.
•
Измисля игри по познати
литературни произведения.
•
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.
•
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.
•
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
Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 65,
текстови материали и картинки,
цветни моливи и
Книга за учителя, Сборник
др.

познавателна
Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 66,
текстови материали и книжки,
любими детски
Книга за учителя, Сборник
книжки,
донесени от
децата, текст на
стихотворениет
о, цветни
моливи и др.
познавателна
книжка, с. 67,
текстове и
илюстративен
материал по
темата и др.

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и картинки,
Книга за учителя, Сборник
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ГПР
ЗК

Mесец/
седмица

Ядро

V/35.

СР
Р

68. Кога
се
случва
това

Тема №

Ресурси
За детето

За учителя

•
Взема участие в разговори,
познавателна
Методическо ръководство, допълнителни
свързани с познатата тема за зоопарка. книжка, с. 69,
текстови материали и картинки,
текстове за
•
Назовава правилно
Книга за учителя, Сборник
характеристики на животни и храни, животни,
стихотворениет
като използва опреде ления.
о „Африка“ от
•
Съгласува по род и число
Ат. Душков,
прилагателни и съществителни
графичен
имена.
материал по
•
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
избор, модели
моторика.
на животни
(магаре, слон,
тигър,
маймуна, кит,
крава, пингвин,
орел), игра от
комплекта игри
и др.

70.
Отгатни
що е то

•
Възприема кратки произведения
от художествената литература –
гатанки.
•
Изпълнява изразително гатанки.

ЗК

ПЛП

Очакв
ани
резулт
ати

познавателна
Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 68,
текстови материали и картинки,
цветни моливи и
Книга за учителя, Сборник
др.

69. В
зоопар
ка

ГПР

ВЛП

•
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
Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 70,
текстови материали и картинки,
цветни моливи и
Книга за учителя, Сборник
др.
171

ЗК

V/36.

ВЛП
ПЛП
ЗК

СР
ГПР
ЗК

71.
Първи
юни/Анг
елина
Жекова

72.
Идвай,
лято

•
Съставя описателни гатанки по
образец на педагога.
•
Контролира координацията на
ръката и окото, за да развие фината
моторика.
•
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.
•
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. 71,
текст на
стихотворението
, графични
материали и др.

Методическо ръководство, допълнителни
текстови материали и картинки, снимки, Книга
за учителя,
Сборник

познавателна
Методическо ръководство, допълнителни
книжка, с. 72,
текстови материали и снимки и
цветни моливи и илюстрации,
др.
Книга за учителя, Сборник
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