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 ДОВИЖДАНЕ,ЛЯТО 
19-23.09 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС – “ Довиждане ,лято” - 
Съпреживяване и обогатяване 
представите за взаимодействие 
с деца и възрастни, отминали 
събития в живота си. МУЗИКА 

БЕЛ-Установяване 
знания и умения в ядро 
св реч-участие в 
диалогична реч, 
описание на познат 
предмет или най-карткия 
път до вкъщи,преразказ 
на сюжетна линия на 
познато произведение 
ФK - ходене в колона с 
престрояване в кръг и 
обратно;равновесно 
ходене по торбички; 
лазене от коленна опора 
с провиране;търкаляне 
на топка от клек към 
предмет. 

МУЗИКА 
 

ИИ„На море”- 
изграждане на кръгла 
пластика и използване на 
подходящи техники за 
моделиране. 

МАТ-Диагностични процедури за 
установяване входно равнище на 
математическото и познавателно 
развитие 
на децата. 

 

 
КТ-„Колко”-диагностични 
процедури за определяне ниво 
на умения и знания 

ИИ „В планината”- 
създаване на изображение 
по впечатления и въобр, 
като използва различни 
цветове 

 

ФК - ходене в колона с 
престрояване в кръг и 
обратно;равновесно 
ходене по торбички; 
лазене от коленна опора с 
провиране;търкаляне на 
топка от клек към предмет. 



С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ-Установяване ниво на 
знания в ядро „Свързана реч”- 
възприемане худ произв, 
демонстриране степен на 
познаване на изучавани 
приказки и героите в тях. 

ОС-Опасни и безопасни 
места за игра 
На площадката по БДП 

Познава правилата за 
пресичане на 
двупосочно движение. 
Пресича двупосочно 
улично платно с помощ. 
*Двупосочно движение. 
„Семейна разходка”- 
Припомняне правила за 
улично движение и 
безопасност 

ФК-Музикални подвижни 
игри-прилагане овладени 
двиг умения в МПИ. 

 

КТ – Установяване 
правила и осмисляне 
нуждата от създаване на 
ред в околното 
пространство при игра 

БЕЛ-Разпознаване на изречение и 
дума.Изговаряне правилно думи 
в речевата комуникация. 
Демонстрация на графични 
умения. 

МАТ –Игри за групиране 
по един признак. 
Диагностика 
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 КВАРТАЛЪТ, В КОЙТО ЖИВЕЯ 
-26-30.09 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС –Може да определя 
пространственото 
разположение на елементите в 
квартала. Прави разлика между 
еднопосочно и двупосочно 
пътно платно. Ориентира се в 
елементите на по-широко 
пространство – сгради, видове 
пътни платна, пешеходна пътека 
при двупосочно движение. 
*Еднопосочно и двупосочно 
пътно платно, ляво-дясно, 
пешеходна пътека. * Пътни 
знаци – М 8.2, пресичане на 
двупосочно пътно платно 
МУЗИКА 

БЕЛ-„Баба и Пепи”- 
Запознаване със стих.на 
Марко Ганчев.Затв в 
практ план на представа 
за дума и 
изречение,както и 
разликата между 
тях.Активно участие при 
съставяне на изречения 
по картинка при 
зададено условие от 2,3 
или 4 
думи.Онагледяване на 
слов анализ със 
схематичен модел. 
ФК-Бягане в права 

посока и на зиг-заг; скок 
на дължина от място с 2 
крака; провиране. 

МУЗИКА 
 

 
ИИ „Кварталът , в който 
живея“-използване 
материали и пособия по 
апликиране за 
изграждане на 
еднослойна апликация 

МАТ-Числата 1 и 2 – определяне 
броя на обекти до 5 и свързване 
със съотв цифра на числото. 

 

 
КТ-изработване модел или 
изделие като следваинструкции, 
от снимка или техн рисунки. 

ИИ „ Аз пресичам 
улицата”- използване 
образи и знаци в ИД 
рисуване.Рисуване на 
превозни средства чрез 
използване на 1 и същи 
изходни форми. 

 

ФК-Измерване физ 
дееспособност(вх ниво) 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ-„Автобусчето,което се 
страхуваше от тъмното”-Доналд 
Бисет-запознаване с 
произведението. Определяне 
по илюстрациите 
последователността на 
сюжета.Преразказване на 
произведението 

ОС”-В магазина”- 
овладяване правила за 
поведение на 
обществени места. 
Припомняне етикетни 
норми на общуване. 

ФК-Народни игри- 
прилагане овладени ЕПД 
в нар подвижни игри. 

 

КТ-„Камион”различаване 
на превозните средства 
според начина на 
придвижване.Използване 
на готови отпадъчни 
кутии готови кръгли 
форми ,лепило до 
получаване на изделие 

БЕЛ-Активизиране на умението за 
разграничаване на отделните 
думи в изречението и 
определяне на броя 
им.Онагледяване със схематичен 
модел на изречение. 

МАТ-„Днес или утре”- 
проявява разбиране за 
редуването на 3 
денонощия.Ориентитане в 
двумерно пространство( по 
план, в мрежа, в лабиринт) 
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3- 
7.10 

ЕСЕН Е     

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС–„Времето през есента”- 
Сравняване картината на 
времето чрез метеорологични 
промени в два сезона 

 

МУЗИКА 

БЕЛ-„Есенна приказка”- 
Каралийчев. Определяне 
по илюстрации 
последователността в 
сюжета.Преразказване 
на приказката,като 
довършва края й от 
позицията на 
врабчето.Изразяване 
емоцио- оценъчно 
отношение към героите 
и постъпките им, към лит 
произведение. 
ФК-Катерене от ниска 
катерушка;прекатерване 
на уред с в. 40 см по 
свободен 
начин;хвърляне малка пл 
топка с 1 рр отгоре във 
верт цел 

ИИ „Животни от есенни 
листа”- апликиране с 
природни 
материали.Изграждане 
на еднослойна 
апликация МУЗИКА 

КТ-„Карнавал в гората”- 
обработване и свързване на 
различни материали, използване 
на ножица за рязане на хартия по 
права,крива и начупена линия 
МАТ- Подрежда редицата на 
числата до 5; ориентиране в 
последователността на сезоните. 

ИИ„Животни от есенни 
листа”-усвояване 
техниката отпечатване и 
дорисуване 

 

ФК--Измерване физ 
дееспособност(вх ниво) 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-„Есенна приказка”-А. 
Каралийчев. Възпр на 
приказката,запознаване със 
значението на непознатите 
думи- 
лозина,тъмнорога,мъхната 
кобура,синор,пладне. 

ОС – „Синоптици” – 
определяне промените 
във времето и 
свързаните с това 
промени в природата. 
Определяне 
взаимовръзки и 
зависимости 

ФК- Игри с 
организационен х/р- 
прилагане разучени дв 
действия в игри. 
КТ-„Грижа за дрехите”- 
овладяване правила за 
запазване дрехите чисти 
и спретнати. Овладяване 
подреждане и сгъване. 

БЕЛ-„Художници”- 
А.Александрова-запознаване със 
стих,Осмисляне промените в 
прир,отразени чрез худ 
образи.Умение за дорисуване по 
пунктир. 

МАТ –Съседни фигури”- 
определяне мястото на 
предмети в простр,като 
използва 
„съседство”,”вътре”,”вън”, 
Комбиниране на познати 
геом фигури. 
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 ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ     

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС –„БУРЯ” –овладяване 
някои правила за безопасно 
поведение по време на 
природни бедствия 

 

МУЗИКА 

БЕЛ-„Весело 
пламъче”- 
ориентиране в 
последователността на 
действието и 
съставяне на кратък 
описателен текст по 
серия от сюжетни 
картинки. Възпитаване 
на полож отношение 
към правилата за 
пожарна безопасност 
ФК-Престрояване от 
разпръснат строй в 
колона, в редица, в 
кръг; изпълнява : 
Бягане с вземане на 
предмет и оставяне; 

ИИ „Злополука”1- 
пресъздаване обекти 
от действителността 
чрез рисуване и 
свързване на точки за 
изграждане на образ. 
МУЗИКА 

МУЗИКА 
КТ-„Чадърче”-изработване по 
образец изделие от 
разнообразни материали.вкл в 
игрови дейности. 

 

МАТ-„ Едно или две” 
Височина,дължина, дебелина 
. Сравняване на предмети по 
големина,дебелина,височина, 
дължина,ширина.сериационно 
подреждане на 3 обекта по 1 
признак.Определяне на 
простр. Отношения на обект 
спрямо обект, колич и 
поредно броене до 5 

ИИ”Злополука”2- 
пресъздаване обекти от 
действителността чрез 
рисуване и свързване на 
точки за изграждане на 
образ. 

 

ФК-Придобиване 
представа за търкаляне 
на голяма топка с 
долната част на 
ходилото и търкаляне от 
място към стена с 
вътрешната част на 
ходилото.Бягане, 
катерене,скачане. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-„С огъня шега не бива”- 
запознаване със стих”Весело 
пламъче”-Атанас 
Димитров.Активизиране на 
обща представа на понятия – 
пожар, 
пожарникар,противопожарна 
кола 

ОС–„ ПОЖАР”- 
овладяване някои 
правила за безопасно 
поведение по време 
на пожар и служби в 
помощ на хората. 

ФК-Моторика- 
подвижни игри за 
развитие на 
моториката; 
спазване правила и 
норми на поведение 

 

КТ-„Спешен телефон”- 
Различаване 
устройства за 
комуникации и 
информации, 

БЕЛ-Запознаване с 
разказа”Въгленчето и водната 
капка” от Иван 
Паунов.Ориентиране в текста 
и илюстрациите към 
него.Описание на герой по х- 
ни негови белези и действия; 
преразказване като се 
импровизират реплики и 
действия и се влиза в роля 

МАТ –„Къде е” 
Схематични упражнения 
за моделиране 
признаци на предмети и 
простр измерения.И 
”Кой е по- по- най” , И 
„Трите мечки”, И „Кой 
къде е ,разкажи 
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 ЕСЕННИ ПЛОДОВЕ И 
ЗЕЛЕНЧУЦИ 17-21.10 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС-„Есенна трапеза” – 
Усъвършенстване представи 
за плодове и зеленчуци и 
сезонната дейностна 
стопаните 

 

МУЗИКА 

БЕЛ-зв. Култура- „Откривам 
звуковете в думи”- 
Активизиране на представа за 
понятията като есенни плодове 
и зеленчуци;осмисляне 
смислоразличителната функция 
на отделните 
звукове.Определяне броя на зв 
в думи от 3 или 4 звука;умения 
за онагледяване на зв анализ 
със зв модел. ФК-Равновесно 
ходене по пейка;строяване от 
разпр строй в колона, 
редица,кръг;придвижване от 
свита стояща опора към 
ориентир;бягане с вземане и 
оставяне на предмет 

ИИ„Есенен 
натюрморт”- 
запознаване с жанра 
натюрморт чрез ИД 
апликиране 

 

МУЗИКА 

КТ-„Весели плодове”- 
Използване на ножица за 
рязане на хартия и др хартиени 
материали по права, крива и 
начупена линия.Сгъва хартия и 
картон по ориентири. 

 

МАТ –„ Числото 3” –определяне 
броя на обекти до 5 и свързване 
със съотв цифра 

ИИ„Есенен натюрморт”- 
запознаване с жанра 
натюрморт чрез ИД рисуване. 

 

ФК-Подвижни игри: 
равновесно ходене по пейка; 
прекатерване на уред; ;бягане 
с вземане и оставяне на 
предмет 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ-„Колко прави”- 
Т.Атанасов, възпр 
стих,разширяване предст 
за есенни плодове и 
зеленчуци,активизиране 
на названия; акт. на 
знания за мн. Число; 

ОС-„Плодородна есен”- 
осъзнаване в емоционален 
план на връзката между 
растителния свят и човека. 
Обогатяване представите за 
есенно богатство и труда на 
хората. 

ФК-Игри с топка- 
елементи на водене 
на топка;подаване 
по 2 деца 

 

КТ-„Гъсеничка”- 
Използване на 
ножица за рязане на 
хартия и др 
хартиени материали 
по права, крива и 
начупена линия. 

БЕЛ-зв култура- ДИ: 
различаване на близки 
звукове в състава на 
едносрични,дву-,трисрични 
думи; умения за дорисуване 
на права и крива линия по 
пунктир;оцветяване в 
рамките на контур. 

МАТ –„Редицата на числата 
до 3” –подреждане 
дерицата на числата до 5. 
Комбинира познати геом 
фигури. 
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 ЖИВОТНИТЕ-МОИ 
ПРИЯТЕЛИ 24-28.10 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС-„Кой къде живее”- 
Пресъздаване чрез 
модели животни и 
местообитаването 
им.Осъзнаване 
взаимовръзка 
„местообитаване- 
конструкция на тялото” 

 

 

МУЗИКА 

БЕЛ- „Бърза помощ”- 
преразказване на 
литературно произведение 
от позицията на 
герой(кокошката);съотнасяне 
на постъпките на героите 
към собствения си 
опит.Изразяване 
емоционално-оценъчно 
отношение към постъпките 
на героите. 
ФК-Комбинации от разучени 
приложни двиг действия- 
бягане, лазене, катерене, 
скачане. строяване от разпр 
строй в колона, редица,кръг 

ИИ „На морското 
дъно”- създаване на 
умение за 
моделиране на 
релеф. 

 

МУЗИКА 

КТ-„Животните в гората”- 
изработва модел или 
изделие, като следва 
указание от учител, от 
снимка или техн. 
Рисунка.Използва ножица за 
рязане по линия 
МАТ –„Аз измервам”- 
измерване по дължина като 
използва”лентичка”или друг 
предмет.Редуване на 3 
денонощия. 

ИИ „На морското дъно”- 
създаване на умение за 
апликиране чрез изрязване 
и изкъсване-създаване на 
еднослойна и многослойна 
апликация 

 

.ФК-прилагане овладени 
двиг кач/ва в народни игри. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ „Бърза помощ” 
Ран Босилек – 
запознаване с 
приказката.Определяне 
по илюстрациите 
последователността на 
сюжета.Откриване на 
липсващата илюстр. 

ОС-„Кой с какво се храни”- 
описание начина на хранене 
на познати 
животни.Осмисляне нуждата 
от грижи за растения и 
животни от близкото 
обкръжение 

КТ-„Таралеж”- 
изработване по 
образец изделие от 
подходящи 
материали и 
инструменти 

 

ФК-Игри с топка- 
футбол 

. БЕЛ- „Кой какво прави”- 
съставяне прости изречения 
от 3,4,5 думи по нагледна 
опора;отделяне думи в 
изречението;онагледяване 
словесния анализ със 
схематичен модел на 
изречението;умения за 
дорисуване на права и крива 
линия по пунктир;оцветяване 
в рамките на контур. 

МАТ-„Правоъгълник”- 
Различаване и назоваване 
правоъгълник.Ориентиране 
В двумерното простр 
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 МОЕТО ЗДРАВЕ 
31.10-4.11 2022 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС- „ Аз се храня 
здравословно” 
възприемане правила за 
собствена защита на 
здравето и за 
здравословно хранене. 
МУЗИКА 

БЕЛ-„Съдружие”А.Разцветников 
Активно участие в беседа по 
картина;различаване и 
назоваване различните части на 
чов тяло;правилна употреба на 
ед. И мн. Число на същ 
имена,назоваващи частите на 
чов тяло и съгласуването им с 
глагол. 
ФК-Ходене-придвижване чрез 
странично ходене;равновесно 
ходене по пейка с 
предмет;лазене с провиране 

МУЗИКА 
 

ИИ „Сезонен 
гардероб”- 
създаване 
изображение на 
познат образ, като го 
декорира чрез 
използване на 
разнообразни 
материали и техники 

МАТ- „числото 4”- 
определяне броя на обекти 
до 5 и свързване със съотв 
цифра. 

 

КТ-„Лекари”- Използване на 
ножица за рязане на хартия 
и др хартиени материали по 
права, крива и начупена 
линия.Прави подходящ 
избор на хартия 
картон,прир или текстилни 
мат при изработване на 
модел или изделие. 

ИИ„Сезонен гардероб”- 
създаване изображение 
на познат образ, като го 
декорира и оцветява. 
ФК- Ходене- 
придвижване чрез 
странично 
ходене;равновесно 
ходене по пейка с 
предмет;лазене с 
провиране в подвижни 
игри. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ-„Съдружие”- 
А.Разцветников- 
добиване представа за 
приказка в стих форма; 
затвърдяване знания за 
части на човешкото 
тяло;ориентиране в 
илюстрациите;активно 
участие в беседа по 
картина. 

ОС-„Грижа за здравето”- 
осъзнаване правила за опазване 
собственото здраве, 
предназначението на общ. 
Сгради в близка 
среда(поликлиника, 
болница),професии,защитаващи 
здравето 

КТ-„Поликлиника”- 
Използване на 
ножица за рязане на 
хартия и др 
хартиени материали 
по права, крива и 
начупена 
линия.Прави 
подходящ избор на 
хартия картон,прир 
или текстилни мат 
при изработване на 
модел или изделие 

 

ФК-Елементи от 
детски футбол 

БЕЛ-„Лекарка-”Иван Милев. 
Обогатяване представата за 
професията на лекаря чрез 
конкретизиране на 
образа;акт участие в беседа 
по темата-употребяване на 
лексика по 
темата(лекар,слушалки, 
спринцовка,рецепта.. 

МАТ-„Първи, втори” – 
определяне реда на 
обект в редица от 5 
предмета..Определяне 
посоките нагоре, надолу, 
назад, напред, наляво 
надясно 
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7- 
11.11 

НАШАТА ДЕТСКАГРАДИНА     

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС-„ Тук растем и играем”- 
Изграждане представи за 
норми на поведение в 
д.гр.права на детето и 
задължения.Възпитаване на 
толерантност и уважение 
към другите. 
МУЗИКА 

БЕЛ-„Играем заедно”- 
съставяне изречения по 
картинки.Активизиране на 
представата за понятието 
„детска играчка”чрез 
активизиране на названия. 
Съставяне на 
съобщителни, 
въпросителни и възклиц 
изречения по 
картинка.Съгласуване на 
прилагателни и същ имена 
по род и число и употреба 
на думис обобщ значение. 
ФК-Разучаване подскочно 
бягане,бягане в права 
посока и в зиг-заг м/у 
препятствия; вертикални 
подскоци за достигане на 
предмет. 

ИИ „Аз и детската 
градина”-изобразяване 
обекти от света на 
децата,като се 
ориентира чрез 
цветовете и формите. 

 

МУЗИКА 

МАТ-„Редицата на числата до 4”- 
подреждане редицата на числата 
до 5;установяване простр. 
Отношения м-у 2 обекта. 

 

КТ „Пъзели”-провеждане 
състезание по отбори. 
Изграждане сътрудничество и 
екипност. 

ИИ„Аз и детската градина”- 
изобразяване обекти от 
света на децата,като се 
ориентира чрез цветовете и 
формите.Изграждане 
композиционни умения при 
рис на свои приятели. 
ФК-бягане м/у 
препятствия;странично 
ходене по въже;хвърляне 
топка във вертикална цел 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ „Пуфи в 
детскатаградина”Кирил 
Писарски- запознаване с 
разказа;съставяне на прости 
разширени изречения с 
предлози(на,под,върху,задд 
)възпитаване на полож 
отношение към д гр като 
място за забавления и игри. 

ОС- „Заедно е най-добре” 
– Осмисляне на резултати 
от съвместна дейност в 
д.гр. и значението за 
детето на екипните 
дейности. 

КТ-„Весели игри”- 
провеждане състезание 
по отбори. Изграждане 
сътрудничество и 
екипност 

 

ФК-Детски баскетбол- 
подаване по 
двойки,водене на топка 
по права и хвърляне в 
кош. 

БЕЛ-ДИ за: 1. определяне броя 
на думите в изречения; 
2.Думи ,започващи с един звук; 
3.Думи , означаващи 
обобщаващи понятия 

МАТ –схематични 
упражнения за моделиране 
на посоки(наляво,надясно, 
надолу, нагоре)Упражнения 
за задраскване на различния 
предмет в групата. 
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 ГРИЖИ ЗА РАСТЕНИЯТА 
14-18.11 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС-„Те ни радват”-осъзнаване 
нуждата на растенията от вода за 
развитието им. Уточняване грижите, 
които трябва да се полагат за 
растенията 
МУЗИКА 

 

ФК-преодоляване на препятствия. 
Странично ходене по въже;хвърляне 
малка топка в далечина с 1 рр; 
стартове от различни изходни 
положения 

БЕЛ-„Мързеливото лозе”- 
определяне по 
илюстрациите 
последователността на 
сюжета.Преразказване 
приказката от позицията 
на герой(лисицата) 
ФК-преодоляване на 
препятствия. Странично 
ходене по въже;хвърляне 
малка топка в далечина с 
1 рр; стартове от 
различни изходни 
положения 

МУЗИКА 
 

ИИ „С природни 
материали”- 
апликиране образи 
от действителността 
чрез използване на 
разннобр 
мат.Двуслойна апл.- 
затвърдяване . 

МАТ-„Броя и 
групирам”-подреждане 
на 2 множества в 
зависимост от броя на 
обектите в тях(до 10 
обекта)Редуване на 3 
денонощия 

 

КТ-„Коте”- изработва 
модел или изделие, 
като следва указание 
от учител, от снимка 
или техн. 
Рисунка.Използва 
ножица за рязане по 
линия. 

ИИ „Есенно дърво” рис с 
водни бои. Овладяване 
техниката печатане с 
върха или с цяла 
четка.Затв знанията за 
жанра пейзаж. 
ФК- преодоляване на 
препятствия. Странично 
ходене по 
въже;хвърляне малка 
топка в далечина с 1 рр; 
стартове от различни 
изходни положения в 
подвижни игри 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ „Мързеливото лозе” 
Г.Райчев- Запознаване с приказката и 
значението на непознатите 
думи(бурени,лениво,рало).ИзразяванЕ 
емоционално оценъчно отношение 
към героите в произведението. 

ОС-„Загадките на 
есенните цветя”- 
затвърдяване 
представите за познати 
цветя в градината и парка 
и характерни 
особености.Осмисляне 
красотата на сезона. 

КТ-„Моите грижи”- 
възпитаване в дух 
на сътрудничество 
при съвместна 
дейност. 

 

ФК- Детски 
баскетбол- 
подаване по 
двойки,водене на 
топка по права и 
хвърляне в кош 

БЕЛ-ДИ: „Говори 
красиво”- съгласуване 
прилагателни и същ 
имена при даване 
определения за 
предмети; ”Намислих 
дума, започва с…”, 

 

МАТ-„По височина”- 
подреждане на 5 
предмета във възходящ 
и низходящ ред по 
височина и 
дължина;Ориентиране в 
двумерното простр(по 
план,мрежа,лабиринт) 
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 MOETO СЕМЕЙСТВО 21-25.11     

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС „ Моето семейство” Осъзнаване знач 
на семейството и членовете му за живота 
на д. Възпитаване на обич, признателност 
и уважение .Осмисляне на връзки, 
взаимодействия и взаимоотношения, 
изяви в ежедневна и празнична среда. 
МУЗИКА 

БЕЛ-„Разказвам за моето 
семейство”-Затвърждаване 
на представата за понятията 
„семейство”, „член на сем”, 
„домашен любимец”. 
Умение за разказване по 
нагледна опора; 
съгласуване бройни 
числителни(един,една,едно) 
и същ имена по род и число. 
Изразяване внимание, 
загриженост и любов към 
семейството 

 

ФК-Ходене с преодоляване 
на препятствия 

МУЗИКА 
 

ИИ „Семеен 
портрет”1- 
формиране умение за 
ориентиране в ИД и 
диференциране на 
изобразит елементи. 

МАТ-Числото 5.Групиране 
на геометрични фигури 
като се сменя признакът: 
броене до 5. Запознаване 
с цифрата на числото 5. 
моделиране на колич с 
жетони 

 

КТ-„Картички”- изработва 
модел или изделие, като 
следва указание от 
учител, от снимка или 
техн. Рисунка.Използва 
ножица за рязане по 
линия. 

ИИ„Семеен портрет”- 
формиране умение за 
ориентиране в ИД и 
диференциране на 
изобразит елементи. 

 

ФК-Повишаване физ 
дееспособност в народни 
игри. Спазване правила и 
норми. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ „Обич” Веска Тоскова-запознаване 
със стих. Обогатяване уменията за 
словесно изразяване на чувства. 

ОС –„Всички се обичаме” 
Осъзнаване семейните 
взаимоотношения и мястото 
си в сем. Осъзнаване 
различни чувства. 

КТ-„Килимче”- 
използване на 
ножица за рязане на 
хартия и др хартиени 
материали по права, 
крива или начупена 
линия. Самостоятелен 
избор на материали 
при изработване на 
изделие. 
ФК- Детски 
баскетбол-подаване 
по двойки, водене на 
топка по права и 
хвърляне в кош. 

БЕЛ „Обич”-заучаване 
стихотворението наизуст; 
умение за оцветяване в 
рамките на контур. 
Изразяване на 
емоционално отношение 
към чл на сем. 

МАТ-„Календар” 
осъзнаване 
информацията, която 
съдържа календара. 
Определяне мястото на 
предмети в „ съседство”, 
„вътре”, „вън” 
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 ИДЕ ЗИМА 28.11-2.12     

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС–„Времето през 
зимата” - Сравняване 
картината на времето 
чрез метеор. Промени в 
2 сезона..Осмисляне 
грижите,които трябва да 
се полагат за растенията и 
животните от близко 
обкръжение МУЗИКА 
ФК-странично ходене по 
въже;ходене в коридор 
над и под 
препятствия;странично 
бягане;вертикална цел- 
хвърляне малка топка. 

БЕЛ-„Откривам звукове 
в думи”-активизиране 
на общата представа за 
зимно 
облекло.Активизиране 
на представа за 
смислоразличителната 
функция на отделни 
звукове.Определяне 
броя на зв в думи от 3 и 
4 звука; онагледяване 
на зв анализ със звуков 
модел 
ФК-странично ходене 
по въже;ходене в 
коридор над и под 
препятствия;странично 
бягане;вертикална цел- 
хвърляне малка топка. 

ИИ„Зимна картина”- 
изграждане на 
умение за апликиране 
чрез изрязване и 
изкъсване на познати 
обекти от 
действителността. 

 

МУЗИКА 

МАТ-„Редицата на числата 
до 5”-подреждане на 
редицата.Определяне 
посоките нагоре,надолу, 
напред, назад,наляво, 
надясно 

 

 
КТ-„Мечка”- използване на 
ножица за рязане на хартия и 
др хартиени материали по 
права, крива или начупена 
линия. Самостоятелен избор 
на материали при 
изработване на изделие 

ИИ „ Зимна картина”- 
изграждане на умение за 
рисуване на познати обекти 
от 
действителността.Използване 
на графичен материал. 

 

ФК-СПИУ-прилагане в игрови 
условия елементи от футбол 
и баскетбол; народни игри. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-„Синоптици”- 
образуване на практ 
основа сегашно,минало и 
бъдеще 
време.Използване трите 
времена в потока на 
речта.Умения за 
оцветяване в рамките на 
контур. 

ОС-„Животните през 
зимата” 
Възприемане 
поведенчески прояви 
на животни в близката 
среда през 
сезона.Осмисляне 
връзки и зависимости. 

КТ-„Облак”- ”- 
използване на ножица 
за рязане на хартия и 
др хартиени 
материали по права, 
крива или начупена 
линия. Самостоятелен 
избор на материали 
при изработване на 
изделие 
ФК- Детски баскетбол- 
подаване по двойки с 
2 р над глава от 2 
метра 

БЕЛ- ДИ за определяне броя 
на думите в изреченията; за 
отгатване на гатанки за 
сезона зима; умения за 
дорисуване на права и крива 
линия в рамките на контур. 

МАТ- „Кой е поред”- 
определя реда на обект в 
редица от 5 
предмета.Комбинира 
познати геом фигури. 
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 РАДОСТ И ТЪГА 
5.12-9.12 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС-„Как се чуствам”- 
осъзнаване на 
различните чувства и 
начини на проявление 
МУЗИКА 

БЕЛ „Къщичка под 
снега”- прерзказване на 
приказката от 
позицията на 
героя(заека).Изразяване 
на емоционално- 
оценъчно отношение 
към героите на лит 
произведения 
ФК -подскочно 
бягане;бягане в зиг-заг 
над и м/у препятствия, 
Подаване по двойки на 
топка. 

МАТ-„По-нисък или 
по-висок”-подрежда 5 
предмета във 
възходящ или 
низходящ ред по 
височина и 
дължина.Назовава 
части на собственото 
си тяло, като 
определя посоките 

 

ИИ„Весели лица”1- 
придобиване най- 
обща представа за 
емоционалното 
състояние на лицето и 
пресъздаване чрез 
рисуване. 

МАТ- „По-нисък или по- 
висок”-подрежда 5 предмета 
във възходящ или низходящ 
ред по височина и 
дължина.Назовава части на 
собственото си тяло, като 
определя посоките 
КТ-„Весели”-самостоятелен 
подбор на хартия, 
картон,прир и текстилни 
материали при изработване 
на изделие.Оценяване по 
различни критерии 
собственоръчно направени 
модели . Включване на 
изделията в игрови 
дейности. 

ИИ„Весели лица”2- 
придобиване най-обща 
представа за емоционалното 
състояние на лицето и 
пресъздаване чрез рисуване. 
ФК-лазене от колянна опора 
в/у пейка с изпълнение на 
везна;комбинация с доп 
дв/ия -лек 
полуклек,равновесен стоеж 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ „Къщичка под 
снега” Е.Станев- 
запознаване с 
приказката.Ориентиране 
в последователността на 
сюжета по илюстрациите. 

ОС- „Какво говори 
тялото и лицето” –Игри 
за осмисляне 
проявленията и 
въздействието на 
чувствата 

КТ-„Моята усмивка”- 
Свързване на допълн 
Елементи като 
пластилин,кламер, 
сламка… Оценяване 
по различни критерии 
собственоръчно 
направени модели . 
Включване на 
изделията в игрови 
дейности 

 
ФК-Народни игри. 

БЕЛ-„Какво ме радва”- 
активизиране на общата 
представа за понятието 
„чувство”- радост, 
щастие,вълнение…Активно 
участие в диалог по сюжетни 
картинки, съставяне на 
кратък повествователен 
разказ по памет 

МАТ- „Броя до 6”- броене до 
10 в прав ред.Ориентиране в 
двумерното пространство (по 
план, мрежа, лабиринт) 
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 В ОЧАКВАНЕ НА ДЯДО 
КОЛЕДА 12.12-16,12 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС–„В работилницата на 
Дядо Коледа”-Осмисляне 
традиции и символика на 
празника,етикетни норми 
на поведение. МУЗИКА 

БЕЛ-„Срещу Нова 
година”-съотнасяне на 
действието и 
постъпките на героите 
към собствения си 
опит.Преразказване на 
приказката.Изразяване 
на емоционално- 
оценъчно отношение 
към лит произведение- 
стихотворна приказка 
ФК-подскочно бягане; 
скачане от ниско 
нависоко,подаване по 
двойки; 

ИИ „-„Коледна 
картичка”-представяне 
и обясняване идеята си 
при изработване на 
модел.Самостоятелен 
подбор на материали 
за двуслойно 
апликиране. МУЗИКА 

МАТ-„Броя и отброявам”- 
подреждане на 2 множества в 
зависимост от броя на 
обектите в тях; измерване 
дължина с помощна 
лентичка.Цифрата на числото 
6-усвояване 
КТ „Коледни гирлянди- 
Свързване на допълн 
Елементи като 
пластилин,кламер, сламка… 
Самостоятелен подбор на 
хартия, картон,прир и 
текстилни материали при 
изработване на изделие 

ИИ „Коледна украса”- 
формиране на умение за 
планиране на дейността. 

 

ФК- лазене от коленна 
опора в/у пейка с 
изпълнение на 
везна;комбинация с доп 
дв/ия -лек полуклек, 
равновесен стоеж на 
пейка,ходене по дебело 
въже на земя 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ „Срещу Нова 
година”-Ран Босилек- 
възприемане на стих 
приказка, запознаване със 
значението на 
непознатите думи -млин 

ОС-„Добре дошъл при 
нас”- 
Усвояване конкретни 
традиции, обичаи и 
поведение . Проявява 
търпение и 
толерантност по време 
на празника. 

КТ-„Фенерче”- ”- 
използване на ножица 
за рязане на хартия и 
др хартиени 
материали по права, 
крива или начупена 
линия.Спазване 
указанията при 
изработване на 
изделието 
ФК-весели игри – 
подвижни игри с 
коледна тематика 

БЕЛ-„Празнуваме заедно”- 
запознаване със стих”Веселия 
сурвакар” от Асен 
Босев.Активизиране на 
лексиката,свързана с Бъдни 
вечер, Коледа. 

МАТ-„Вчера,днес, утре”- 
разбиране редуването на 
3 денонощия. 
Продължаване 
алгоритмичните поредици 
от познати геом фигури. 
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 ЗИМНАПРИКАЗКА 19- 
23.12 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС„Коледари”-Изграждане 
на конкр. Предст. За обичаи 
и традиции- коледуване при 
спазване на етикетни норми 
на дейност и поведение в 
социални и етнически 
общности. 
МУЗИКА 

БЕЛ-„Бяла 
приказка”Валери Петров- 
запознаване с началото на 
приказката.Създаване на 
кратък повествователен 
текстпо дадено начало на 
непознато лит 
произведение без 
завръзка;ориентиране във 
връзката между началото 
на приказката и 
предложената 
илюстрация. ФК- 
Насрещно бягане 
единично и по 
двойки;подскоци с придв 
напред; прекатерване на 
уред по свободен начин. 

ИИ-„Снежинки”- 
апликиране.комбиниране 
на лентички до получаване 
на образ. 

 

МУЗИКА 

МАТ-„Правоъгълник”- 
различаване и назоваване 
правоъгълник.Подреждане на 5 
предмета във възходящ или 
низходящ ред по височина или 
дължина. 

 

КТ-„Сурвачки”- самостоятелен 
подбор на хартия, картон,прир и 
текстилни материали при 
изработване на изделие. ножица 
за рязане на хартия и др 
хартиени материали по права, 
крива или начупена линия 

ИИ „Снежинки”- 
комбиниране на различни 
материали и техники в ИД 
рисуване 

 

ФК-разучаване опорен 
лицев прескок на пейка; 
упражнения с обръч- 
търкаляне, 
провиране,въртене. 
Лазене от коленна опора по 
пейка с изпълнение на 
коленна везна 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ „Зима” Младен 
Исаев- възпр 
И обогатяване предст за 
зимата чрез 
конкретизиране на образа й 
и определяне на 
въздействието й върху 
природата. 

ОС – „Къщички в снега се 
гушат”- Свързване 
традиционни ритуали в 
общността с празника 
Коледа и усвояване 
обичаите н а общността 

КТ-„На пързалката”- ”- 
изработва модел или 
изделие, като следва 
указание от учител, от 
снимка или техническа 
рисунка. … Оценяване по 
различни критерии 
собственоръчно направени 
модели . ФК -ПИ- 
вертикални подскоци; 
странично бягане; лазене в 
зиг-заг. 

БЕЛ-„Зима” М.Исаев- осмисляне 
на промените в 
природата,отразени чрез худ 
образи;умения за словесно 
изразяване на чувства;опитване 
за заучаване стих 
наизуст;дорисуване на криви 
линии по пунктир(снежинки) 

МАТ –Игри за овладяване 
числата до 6 „Весели хорца 
от 6 деца”, „Танц на 
числата”, „Раздай 5 бонбона 
на 2 деца”…. 
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 26-30.12 Познавам ли 
пътните знаци 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС-„Познавам ли пътните 
знаци?“ Познава 
характерни особености на 
указателните знаци, като 
се ориентират в тяхната 
форма и цвят. Знае как се 
преминава под подлез. 
*Предупредителни и 
указателни пътни знаци 
МУЗИКА 

БЕЛ–„Ръкавичката“- 
А.Каралийчев 
Възприема 
лит.произведение.Осмисля 
поведението на героите. 
ФК Станционна 
комбинация с 
провиране,лазене 
подскоци с придв напред; 
прекатерване на уред по 
свободен начин. 

МУЗИКА 
ИИ„Зима”-използване в 
ИД смесени техники при 
рисуване на зимни 
сюжети.Възприема 
техника батик и прилага 
при изобразяването с 
водни бои 

МАТ 
КТ- „Фенерче”-работа с 
хартия и 
ножица.Обработване и 
свързване на конструкция от 
хартия. 

ИИ- „ Зимни 
приключения”- 
използване в ИД 
смесени техники при 
рисуване на зимни 
сюжети. 
ФК- Упражнение 
опорен лицев прескок 
на пейка; упражнения с 
обръч-търкаляне, 
провиране,въртене. 
Лазене от коленна 
опора по пейка с 
изпълнение на коленна 
везна 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ–„Ръкавичката“- 
А.Каралийчев 
Възприема 
лит.произведение.Осмисля 
непознатите думи 

ОС. Осмисля ролята на 
пътните знаци за 
пешеходеца и съобразява 
поведението си спрямо 
тях. 

КТ-„ПЪЗЕЛ ПЪТНИ 
ЗНАЦИ И УЛИЧНО 
ДВИЖЕНИЕ”- 
възпитаване в дух на 
сътрудничество при 
съвместна 
дейност.Подрежда 
пътни знаци съобразно 
ситуация на пътя 

БЕЛ–„Ръкавичката“- 
А.Каралийчев 
Преразказва 
лит.произведение като 
спазва последователността 
на епизодите.Използва 
подходяща интонация 

МАТ- Забавни игри за 
определяне 
поредността на числата 
в цифровата редица. 
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 ИГРАЕМ ЗАЕДНО 
2-6.01 2023 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС 
МУЗИКА 

БЕЛ 
ФК 

МУЗИКА 
 

ИИ „Зимни 
приключения”- 
използване в ИД 
смесени техники при 
рисуване на зимни 
сюжети 

МАТ-„Броя до 7”- броене до 
10 в правред.Измерване 
дължина с помощна 
лентичка. схематични 
упражнения замоделиране 
напосоки(наляво,надясно, 
надолу,нагоре)Упражнения 
за задраскване на различния 
предмет в 
групата. 
КТ-„Театър на пръсти”- 
изработва модел или 
изделие, като следва 
указание от учител, от 
снимка или техническа 
рисунка. … Оценяване по 
различни критерии 
собственоръчно направени 
модели . Включване на 
изделията в игрови дейности 

ИИ „ Зимни 
приключения”- 
използване в ИД 
смесени техники при 
рисуване на зимни 
сюжети. 

 

ФК-опорен свит лицев 
прескок; равновесно 
ходене по пейка с 
изпълнение на кръгомно 
обръщане; равновесен 
стоеж. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ ОС КТ-„Куклен театър”- 
възпитаване в дух на 
сътрудничество при 
съвместна дейност. 
ФК-СПИУ- прилагане в 
игрови условия 
овладени елементи на 
детския футбол и 
баскетбол 

. БЕЛ-ДИ „Кажи обратната 
дума, „Говори красиво”, „В 
къщичката на думата”- 
определяне начален звук в 
думата 

МАТ-„Шест или седем”- 
подреждане на 2 
множества в зависимост 
от броя на обектите в 
тях. Комбинира поз нати 
геом фигури. 
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 В УСЛУГА НАХОРАТА 
9-13.01.2023 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС„В града”-изграждане 
представи за професии от 
близкото обкръжение – 
образование, медицина, 
услуги и др. 
МУЗИКА 

БЕЛ-„Неочакван зъбобол”- 
съчиняване на кратък 
повествователен текст по 
нагледна опора и ключови 
думи(готвач,кухня);формиране 
на умения за изразяване на 
бъдещи действия. 

 

ФК-разучаване скок на 
височина със засилване; 
лазене от свита стояща опора 
по пейка; вертикално 
хвърляне на малка топка и 
ловене;скок на дължина със 
засилване 

МАТ-„По дължина”- 
подреждане 5 предмета 
във възходящ или 
низходящ ред по 
височина и 
дължина.Назоваване 
реда на обект в редица. 

 

ИИ„Декоративни 
елементи”- комбиниране 
на различни материали 
при декоративно 
апликиране МУЗИКА 

МАТ-„По дължина”- 
подреждане 5 предмета 
във възходящ или 
низходящ ред по височина 
и дължина.Назоваване 
реда на обект в редица. 
КТ-„В планината”- 
самостоятелно 
довършване модел по 
образец,като използва 
разнообр материали и 
инструменти.Представяне 
и аргументиране идеята 
или решението при 
изработване на модел 

ИИ ” 
Декоративни 
елементи”- 
комбиниране на 
различни 
материали при 
декоративно 
рисуване. 
ФК- Прилагане в 
ПИ вертикално 
хвърляне на 
малка топка и 
ловене;скок на 
дължина със 
засилване; лазене 
от свита стояща 
опора по пейка. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ „Неочакван зъбобол”- 
от Петя Алеександрова- 
възприемане 
стихотворението.Разширяване 
представата за професията на 
готвача. 

ОС-„ Могат ли хората без 
превозни средства?“ Има 
представа за превозни 
средства по суша, въздух и 
вода и ги сравнява. Може най- 
общо да определи причините 
за удар между тях. *Превозни 
средства по суша, въздух и 
вода – каруца, автомобил, 
камион, автобус, влак, кораб, 
самолет. *Превозни средства 
със специален режим на 
работа 

КТ „Автобус”различаване 
на превозните средства 
според начина на 
придвижване.Използване 
на готови отпадъчни 
кутии готови кръгли 
форми, лепило до 
получаване на изделие 
ФК- прилагане в игрови 
условия овладени 
елементи на детския 
футбол и баскетбол 

МАТ-„Числата до 5”- 
определяне броя на обекти 
до 5 и свързване със съотв 
цифра на числото. 
Ориентиране в двумерното 
пространство (по 
план,мрежа, лабиринт БЕЛ 
–„Откривам звукове в 
думи”-определяне броя на 
зв в думи от 3 и 4 звука. 
Умения за онагледяване на 
звуковия анализ със звуков 
модел 

МАТ-„Числата до 
5”- определяне 
броя на обекти до 
5 и свързване със 
съотв цифра на 
числото. 
Ориентиране в 
двумерното 
пространство (по 
план,мрежа, 
лабиринт 
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 ОПАСНОСТИ ПРЕЗ 
ЗИМАТА 16-20.01 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС „Много сняг”- 
възприемане някои 
правила за безопасно 
поведение при 
поледица, буря, 
наводнение, силен 
снеговалеж, пожар . 
МУЗИКА 

 

ФК-изпълнение на 
разучени двиг 
действия: - вертикално 
хвърляне на малка 
топка и ловене;скок на 
вис със засилване, 

БЕЛ-„Звуковете”-определяне 
броя на зв в думи от 3 и 4 
звука; умение за онагледяване 
на звуков анализ със зв.модел; 
определяне звук в началото на 
думата; умение за оцветяване 
в контур. 
ФК-изпълнение на разучени 
двиг действия: - вертикално 
хвърляне на малка топка и 
ловене;скок на вис със 
засилване, 

МАТ-„Броя до 8”- 
броене до 10 в прав ред. 
Установяване простр 
отношения м-у обекти 
(м-у 2 обекта,м-у повече 
обекти, на всеки спрямо 
всеки).запознаване с 
цифрата на числото 8. 

 

ИИ „Шейна”-формиране 
на умение за планиране 
на дейността. 
Практическо използване 
на материали и пособия 
при моделиране в 
кръгло. 
МУЗИКА 

МАТ-„Броя до 8”- броене до 
10 в прав ред. Установяване 
простр отношения м-у 
обекти (м-у 2 обекта,м-у 
повече обекти, на всеки 
спрямо всеки).запознаване с 
цифрата на числото 8. 
КТ-„Снегорин”- изработва 
модел или изделие, като 
следва указание от учител, 
от снимка или техническа 
рисунка. … Оценяване по 
различни критерии 
собственоръчно направени 
модели . 

ИИ„На пързалката”- 
използване в ИД 
смесени техники при 
рисуване на зимни 
сюжети и овладени 
умения за 
изобразяване с 
графичен материал. 

 

ФК-- Прилагане в ПИ 
вертикално хвърляне 
на малка топка и 
ловене;скок на 
дължина със 
засилване; лазене от 
свита стояща опора по 
пейка. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ-„Малък Сечко” 
Гео Милев-запознаване 
със стих. Разширяване 
на представите за 
климатичните промени 
на времето и 
опасностите, 
свързани с тях. 

ОС „Какво трябва да знае 
малкия пешеходец?“ 
Изброява правилата, които 
трябва да спазва пешеходеца. 
Да познава правилата за 
пресичане на двупосочно 
платно. Наблюдава и 
съобразява светлинни 
сигнали. *Пресичане на 
двупосочно пътно платно с 
възрастен, светлинни сигнали. 

КТ „Почистване на сняг"- 
различаване на 
превозните средства 
според мястото им на 
придвижване. 
Изграждане на 
сътрудничество при 
съвместна дейност. 
ФК- прилагане в игрови 
условия овладени 
елементи на детски 
футбол. баскетбол 

БЕЛ--„Малък Сечко” Гео 
Милев- съпреживяване 
гневното настроение на 
Малък Сечко, изразено в 
стих. ;разбиране и употреба 
на думи с преносно 
значение; заучаване стих 
наизуст. 

МАТ-„Дълги, по- 
дълги”- подреждане 5 
предмета във възходящ 
или низходящ ред по 
дължина или височина. 
Продължаване 
алгоритмични 
поредици от познати 
геом фигури 
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 ПОЗНАТИ ИНЕПОЗНАТИ 
23-27.01 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС „Можем ли да се 
запознаем”- изразяване 
привързаност къмдеца и 
възрастни в сем. и в 
близкото обкръжение. 
МУЗИКА 

БЕЛ-„Вълшебните думи”- 
активизиране на 
лексика,свързана с речевия 
етикет и култура на речево 
общуване с близки и 
непознати. Използване 
лексика по темата. Активно 
участие в беседа по картини и 
ключови думи. Използване 
етикетни думи и изрази на 
учтивост. ФК-разучаване 
лазене от коленно-лакетна 
опора. Подаване и ловене по 
двойки на малка топка на 
разст 1,5м; бягане с вземане и 
оставяне на предмет, 

ИИ „Котарак, петел и 
лисица”- самостоятелен 
избор на апликиране на 
герой от 
приказката,като 
използва овладени 
умения. 
МУЗИКА 

МАТ-„Подреждам числата 
до 5”- 
Редицата на числата до 5”- 
подреждане на 
редицата.Определяне 
посоките нагоре,надолу, 
напред, назад,наляво, 
надясно.Назоваване части 
от тялото си. 
КТ-„Любезни и учтиви”- 
усвояване основни правила 
при сервиране- поставяне 
прибори за 
хранене,салфетки, съдове; 
етикетни норми на 
поведение. 

ИИ„Котарак, петел и 
лисица”-илюстрира 
момент от приказката 
чрез рисуване с граф 
материал, като прилага 
овладени умения за 
изобразяване 

 

ФК- Прилагане в ПИ : 
лазене от коленно- 
лакетна опора. 
Подаване и ловене по 
двойки на малка топка 
на разст 1,5м; бягане с 
вземане и оставяне на 
предмет, 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ-„Загубеното 
нещо” Радой Киров- 
запознаване с 
приказката, активизиране 
на лексика, свързана с 
речевия етикет и култура 
на речево общуване с 
близки и непознати хора. 

ОС-„ Нови приятели”- 
установяване адекватни 
норми на поведение спрямо 
познати и непознати за 
детето лица. 

КТ-„Това съм аз”- 
организиране на 
състезание и игри за 
възпитаване на 
сътрудничество и 
екипност. 
ФК- прилагане в игрови 
условия овладени 
елементи на детския 
футбол и баскетбол 

МАТ-„Къде е мястотому”- 
определяне реда на обект в 
редица от 5 предмета. 
.Ориентиране в двумерното 
пространство (по 
план,мрежа, лабиринт. БЕЛ- 
-„Загубеното нещо”- 
ориентиране в 
последователността на 
действието и разказване по 
илюст.осн.моменти 

МАТ- „Къде е 
мястотому”- 
определяне реда на 
обект в редица от 5 
предмета. . 
Ориентиране в 
двумерното 
пространство (по 
план,мрежа, лабиринт. 
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 ЕДНАКВИ ИРАЗЛИЧНИ 
30.01-03.02 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС „Пъстър детски свят”- 
осмисляне 
предназначението на 
общ.сгради в близка 
среда(поликлиника,поща, 
театър, гара…) 

 

МУЗИКА 

БЕЛ-„Откриваме звукове в 
думите”-активизиране 
представата за отделните 
звукове с акцент на позицията 
на звука в началото и в края 
на думата. Определяне броя 
на звуковете в думи с 3 и 4 
звука. 
ФК-разучаване катерене по 
шведска стена със странично 
придвижване; подскоци с 2 
кр напред; лазене от 
коленно-лакетна опора. 

ИИ „Децата по света”- 
разширяване и 
обогатяване познанията 
си за жанра портрет 
чрез моделиране 

 

МУЗИКА 

МАТ-„Броя до 9”-броене в 
прав ред до 10. 
Установяване простр 
отношения м-у обекти. 
КТ-„Пъстър детски свят”- 
самостоятелен подбор на 
хартия, картон,прир и 
текстилни материали при 
изработване на изделие. 
ножица за рязане на хартия 
и др хартиени материали по 
права, крива или начупена 
линия 

ИИ„Децата по света”- 
разширяване и 
обогатяване 
познанията си за 
жанра портрет чрез 
рисуване с графичен 
м/л. 
ФК- Прилагане в ПИ : 
разучаване катерене 
по шведска стена със 
странично 
придвижване; 
подскоци с 2 кр 
напред; лазене от 
коленно-лакетна 
опора. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ „Бялото и 
черното агънце”Йордан 
Милтенов- възприемане 
на разказа. Запознаване с 
непознатите думи- 
катран,ведро. 

ОС-„Различни, но приятели”- 
изграждане представи за 
прояви на доверие и 
толерантност към другите. 

ФК- прилагане в игрови 
условия овладени 
елементи на детския 
футбол и баскетбол 
КТ-„Разноцветни 
знамена”- 
самостоятелен 
подборна хартия или 
картон и др материали. 
Сгъване хартия и картон 
по ориентири. 

БЕЛ-ХЛ „Бялото и черното 
агънце”Йордан Милтенов- 
ориентиране в 
последователността на 
действието и разказване по 
илюстрациите. 
Преразказване приказката 
от името на герой(овчаря) 

МАТ-„Колко са”- 
определяне броя на 
обекти до 9 и 
свързване със съотв 
цифра на 
числото.комбиниране 
на познати геом 
фигури. 
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 МОЯТА БЕЗОПАСНОСТ 
6-10.02 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС –„Да играем 
безопасно”- Възпр на 
критични за живота и 
здравето ситуации, 
възникнали в резултат на 
детската игра с огъня, 
начини на действие при 
пожар и примери за 
прояви на грижа към 
изпаднали в беда. 
Възпитаване на 
отговорно отношение 
към норми на 
безопасност.усвояване 
правила за собствена 
защита на здравето. 
МУЗИКА 

БЕЛ-„Нова приказка за трите 
прасенца”-творчески 
преразказ на познато 
литературно произведение 
чрез трансформация нана 1 от 
героите-вълка,който се 
опитва да помогне на 
прасенцата ; оцветяване в 
рамките на контур. 
ФК-затв на разучени двиг 
действия- подскоци с 2 кр 
напред; лазене от коленно- 
лакетна опора. 

ИИ „Играя 
безопасно”1–създаване 
изображения по 
впечатление и 
въображение чрез 
графично рисуване. 
МУЗИКА 

МАТ-„Нагоре,надолу”- 
определя посоките. 
Подрежда предмети във 
възходящ или низходящ ред 
по височина или дължина. 

 

КТ-„Играчки и уреди”- 
изграждане представа за 
ролята на техниката в 
играчки с батерии, светлини, 
звук, компютри и др.Сгъване 
хартия по ориентири. 

ИИ „ Играя 
безопасно”2 – 
създаване 
изображения по 
впечатление и 
въображение чрез 
графично рисуване 

 

ФК-затв на разучени 
двиг действия- 
подскоци с 2 кр 
напред; лазене от 
коленно-лакетна 
опора; 
Изпълнение на везна 
в/у пейка от коленна 
опора 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ „Трите прасенца” 
англ.приказка- 
възприемане , затв. 
представа за понятия за 
строит.материали 
(слама,дърво,тухли). 
Ориентиране в 
последователността на 
действието и разказване 
по илюстрации. 

ОС-„ Какво трябва да знае 
малкият велосипедист?“ 
Изброява правила, които 
трябва да спазва 
велосипедиста. Знае при 
какви случаи е водач, в какви 
пешеходец и защо трябва да 
носи светлоотразителна 
жилетка. Регулира 
поведението си при сигнал. * 
Пешеходец с велосипед, 
светлоотразителна жилетка, 
каране в права посока, 
паркиране. 

КТ-„Акробат”- 
.използване ножица за 
рязане на хартия и др 
хартиени материали по 
права, крива или 
начупена линия. 
Сгъване хартия по 
ориентири. 
ФК-СПИУ-елементи на 
детски футбол и 
баскетбол. 

БЕЛ-ХЛ „Трите прасенца” 
англ.приказка- 
драматизация на 
произведението . 
интонационно изразяване 
на отношение към героите. 

МАТ-„Броя до 9”- 
подреждане на 2 
множества в 
зависимост от броя на 
обектите в тях. 
Подреждане на 
поредици от геом 
фигури. 
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 ВЪЗДУХЪТ 
13-17.02 

    

С 

У 

Т 

Р 

И 

Н 

ОС-„Въздухът около нас”- 
възприемане знания за 
въздуха като фактор за 
живот. Придобиване 
представи за св/вата на 
въздуха. 
МУЗИКА 

БЕЛ -„Защо вятърът не умее да 
свири”-Антон Михайлов- 
конкретизиране смисъла на 
спора между момчето и вятъра; 
уточняване на 
поуката.Преразказване на 
приказката. Осмисляне на 
човешките способности и 
активизиране на названията им 
ФК- Разучаване подскочно 
бягане,бягане в права посока и в 
зиг-заг м/у препятствия; 
вертикални подскоци за 
достигане на предмет-БАЛОН 

ИИ „Хвърчило”- създаване 
на модел чрез еднослойна 
и двуслойна апликация 
като използва познати 
геом елементи чрез 
рязане и изкъсване. 
МУЗИКА 

МАТ-„Броя до 9”-затв 
числовата редица до 
9,знанията за числата и 
цифрите им.Съотнасяне на 
цифра към количество в 
практически план.(стр.256) 

 

КТ-„Балон”- запознаване с 
балона като превозно 
средство.Изработва модел или 
изделие, като следва указание 
от учител, от снимка или 
техническа рисунка. … 
Оценяване по различни 
критерии собственоръчно 
направени модели . Включване 
на изделията в игрови 
дейности 

ИИ „Летя с балон”- 
създаване изображения 
по впечатление и 
въображение чрез 
графично рисуване 
. ФК- подскочно 
бягане,бягане в права 
посока и в зиг-заг м/у 
препятствия; вертикални 
подскоци за достигане на 
предмет-БАЛОН в ПИ. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

 

БЕЛ -„Защо вятърът не умее 
да свири”-Антон Михайлов- 
възпр.Конкретизиране 
смисъла на спора между 
момчето и вятъра; 
Осмисляне на човешките 
способности и активизиране 
на названията им 

ОС-Игри с правила-„Кой се 
движи във въздуха”, „Искам да 
ми е чисто”-замърсители 

КТ-„Въртележка”- 
обработване и свързване 
на материали- 
хартия,кабарче, пръчка. 
Включване на изделията в 
игрови дейности 
ФК- прилагане в игрови 

условия овладени 
елементи на детския 
футбол и баскетбол 

БЕЛ –„Момче и вятър” бълг нар 
приказка. Възприемане 
приказката и осмисляне 
поуката от нея. 

КТ-„Въртележка”- 
обработване и свързване 
на материали- 
хартия,кабарче, пръчка. 
Включване на изделията 
в игрови дейности МАТ – 
„Групирам” – 
прегрупиране на 
предмети от 1 група, като 
се сменя признакът. 
Моделиране на 
числовата редица до 9. 
(стр258) 
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 НАШИТЕ ГЕРОИ(м) 
20-24.02 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС –„Полицаи на помощ” 
Възприемане труда на 
служителите от МВР. 
Възприемане на правила 
и норми за безопасно и 
регулирано поведение. 
Осмисляне на 
взаимовръзката между 
хора с различни 
професии при опазване 
живота и здравето на 
другите. 
ФК-Скачане „Лъвски 
скок”-разучаване. 
Катерене , провиране. 

БЕЛ-„Васил Левски”-Марко 
Недялков-възприемане на 
стих и осмисляне образа на 
героя въз основа на худ текст. 
Преживяване гордост от худ 
възприемане образа на 
Левски . осмисляне 
сравнението „по-добре от 
лъв” 

 

МУЗИКА 

МАТ –„Геометричен 
свят” –преоткриване 
геом фигури в несложна 
композиция. Броене на 
фигури от 1 вид. Геом 
композиране на образ 
по собствен замисъл 
(стр.252) 

 

ИИ„Полицейска кола”- 
създаване на модел 
чрез еднослойна и 
двуслойна апликация 
като използва познати 
геом елементи чрез 
рязане и изкъсване 

МУЗИКА 
 

КТ-„Крепост”- 
усъвършенстване умения за 
работа с готова разгъвка- 
рязане, 
прегъване.съединяване и 
лепене.Възпитаване на 
гордост от историята на 
Родината. 

ИИ „Портрет”- 
запознаване с 
изобразителния жанр 
портрет. Изложба на 
портрети на изтъкнати 
българи в 
изобразителното 
изкуство . 

 

ФК- Скачане „Лъвски 
скок”-изпълнение. 
Катерене , 
провиране,вертикални 
подскоци 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-„Васил Левски”- 
участие в беседа и 
систематизиране на 
знания за 
В.Левски,съчиняване на 
разказ за споделяне на 
собствени впечатления от 
отношението на хората 
към героите. 

ОС-Игри с правила: „Кой ще 
помогне”, „Какво му е 
нужно,за да се труди”, 

БЕЛ – „Състави въпрос” 
формиране на умение 
за построяване на 
въпрос с пом на 
частицата „ли”. 

 

ФК-ПИ –прилагане в 
игрови условия на 
лазене от кол.лакетна 
опора; бягане в зиг-заг; 
верт.подскоци 

МАТ-моделиране на геом 
фигури в квадратна мрежа 
по образец. 

КТ-„Украса за 
празника”-участие в 
съвместна дейност за 
създаване празнично 
настроение за 
предстоящите 
празници. 
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 ОБИЧАИ И ПРАЗНИЦИ 
27.02-3.3.2023 

28.02 1.3 2.3 3.03. 

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС „Баба Марта”- 
Възприемане на обичаи и 
традиции- Баба Марта и 
начини на празнуване . 
Разбиране значението на 
типични за празника 
символи и пожелания. 
Възпитаване на 
положително отношение 
към обичаи и традиции и 
желание за активно 
приобщаване 
МУЗИКА 

БЕЛ- „Бабомартенска 
приказка”Мая Дългъчева, 
ориентиране в 
последователността на 
сюжета по илюстрациите. 
Изразяване на 
емоционално-оценъчно 
отношение към героите в 
приказката. 

 

ФК-Разучаване хвърляне и 
ловене на топка 
вертикално.Тупкане и 
ловене.скок на дълж от 
място. 

ИИ-„Баба Марта 
раздава мартенички”- 
създаване 
изображения по 
впечатление и 
въображение чрез 
графично рисуване 

 

МУЗИКА 

МАТ-„Посоки”-определяне 
посоките нагоре/надолу, 
напред/назад,наляво/надясно… 
Подрежда не на цифровата 
редица 

 

КТ„Картичка за 3 
мартсамостоятелен подбор на 
хартия, картон и текстилни 
материали при изработване на 
изделие. 

П 
Р 
А 
З 
Н 
И 
К 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ „Бабомартенска 
приказка”Мая Дългъчева 
Възприемане,ориентиране 
в последователността на 
сюжета по илюстрациите. 

ОС-„Национален празник”- 
възприемане и разбиране 
празници и традиции в 
общността, разпознаване 
националния флаг. 

ФК-ПИ –прилагане в 
игрови условия на 
лазене от кол.лакетна 
опора; бягане в зиг-заг; 
верт.подскоци 
КТ-КТ „Мартенички”- 
самостоятелен подбор 
на хартия, картон,прир 
и текстилни материали 
при изработване на 
изделие 

БЕЛ „Паметник”Радой Киров- 
обогатяване представите за 
Трети март като Национален 
празник.Съпреживяване 
признателността към руските 
воини;заучаване 
наизуст.дорисуване на прави и 
криви линии по пунктир. 
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 МАМА 
6-10.03 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС–„Мама е всичко за 
мен”. Изграждане на 
конкр представи за : 
8март като денят на 
мама . използване 
адекватнипо 
съдържание поздрави 
и пожелания в 
условията на празника. 
Осмисля ролята на 
майката в живота на 
детето и оценява 
обичта, грижите и 
труда, които получава. 
МУЗИКА 

БЕЛ–„Мама”Калина 
Малина- осмисляне на 
обичта към майката; 
уточняване на причините 
за изменение на 
настроението на 
детето.Осмисляне израза 
„денят за мене е година”. 
Заучаване наизуст. 

 

ФК- усъвърш скок на 
височина със засилване; 
лазене от свита стояща 
опора по пейка; 
вертикално хвърляне на 
малка топка и 
ловене;скок на дължина 
със засилване 

ИИ„Цвете за мама”- 
формиране умение за 
естетическо цветово 
изграждане на релефна 
апликация 

 

МУЗИКА 

МАТ- Местополож,посоки. 
Развиване умението за 
определяне лява и дясна 
ръка и положенията вляво и 
вдясно от детето: 
затвърдяване на простр 
отношения между обект 
спрямо обект (пред,зад, 
под….)моделиране на 
простр отношения между 2 
обекта: 
КТ-„Картичка за празника на 
мама” самостоятелен 
подбор на хартия, 
картон,прир и текстилни 
материали при изработване 
на изделие. 

ИИ „Моята майка”- 
предаване впечатления 
чрез рисуване на 
портрет на любим 
човек.Разширяване и 
обогатяване знанията 
си за жанра портрет. 

 

ФК- усъвърш скок на 
височина със 
засилване; лазене от 
свита стояща опора по 
пейка; вертикално 
хвърляне на малка 
топка и ловене;скок на 
дължина със засилване 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ – 
„Мама”Калина 
Малина-възпр стих и 
осмисляне на обичта 
към 
майката;уточняване на 
причините за 
изменение на 
настроението на 
детето. 

ОС-Игри с правила: 
„Избери подарък”, „Мама 
обича…” 

ФК-фолклорни игри 
 

КТ-„Колие”-усъвършенстване 
опита да извършва с/ма от 
действия за получаване на 
определено изделие- 
промушване,низане,връзване. 

БЕЛ- „Защо обичам мама”- 
съставяне на кратко 
описание. Уточняване 
взаимоотношенията между 
детето и майка 
му.Активизиране на 
речника. 

МАТ- схематични 
упражнения за 
моделиране на 
посоки(наляво,надясно, 
надолу, 
нагоре)Упражнения за 
задраскване на 
различния предмет в 
групата. 
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 МОЯТА РОДИНА 
(м) 13-17.03 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС–„Моята родина”- 
възприемане на природни, 
исторически и културни 
забележителности.Възпитаване 
национално самосъзнание и 
идентичност. 

 

МУЗИКА 

БЕЛ „Родна стряха”Ран 
Босилек- Осмисляне на 
чувствата към родния дом, 
съпреживяване на любовта 
към родната къщаа чрез 
активизиране на личния 
опит. Заучаване наизуст 

 

ФК- Насрещно бягане 
единично и по 
двойки;подскоци с придв 
напред; прекатерване на 
уред по свободен начин. 

ИИ„Цвете за мама”- 
формиране умение 
за естетическо 
цветово изграждане 
на релефна 
апликация. 

 

МУЗИКА 

МАТ-„Нула”-запознаване с 
числото нула и цифрата 
му.колич сравняване на групи 
с нула и 9 предмета. 

 

КТ-„Къща”-усвояване техника 
„оригами”. Усъвършенстване 
умение за многократно 
прегъване и преобразуване 
на лист картон в изделие 

ИИ „ Знамето ни”- 
формиране знания за 
символиката на 
цветовете на 
националния ни 
флаг.Включване на 
знамето в 
композиция по 
впечатления и по 
въображение. 

 

ФК- Насрещно 
бягане единично и 
по двойки;подскоци 
с придв напред; 
прекатерване на 
уред по свободен 
начин. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ –ХЛ „Родна стряха”Ран 
Босилек- възприемане стих и 
осмисляне значението на 
изрази и изясняване худ 
смисъл. 

ОС-„Земя прекрасна”- 
разглеждат тематичен 
снимков материал. 
Възпитаване гордост и 
патриотизъм у децата. 

КТ-„Къща”- 
натрупване опит за 
работа с 
конструктивен 
материал 
Спазване основни 
изисквания при изгр 
на конструкция 

 

ФК-фолклорни игри 

БЕЛ- ДИ-„Звуковете”- 
определяне броя на зв в 
думи от 3 и 4 звука; умение 
за онагледяване на звуков 
анализ със зв.модел; 
определяне звук в началото 
на думата; умение за 
оцветяване в контур. 

МАТ-„Банкноти и 
монети”- 
запознаване и 
формиране на колич 
представи и 
прилагане в 
житейски 
ситуации.(260) 
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 ИДВА ПРОЛЕТТА 
20-24.03 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС „Пролет иде”-Сравняване 
картината на времето чрез метео 
промени в 2 сезона.Осмисляне 
настъпващите промени в 
природата. 
МУЗИКА 

БЕЛ-„Трите пеперудки”-нар 
приказка-ориентиране в 
последователността на 
действието и разказване по 
илюстрации,преразказ с 
интерпретация на реплики и 
действия на героите 
ФК-Разучаване лазене с 
торбичка на гърба в права 
посока на р 3 м. скок на 
дължина със засилване. 
Хвърляне малка пл топка в 
далечина с 1 рр над глава 

ИИ „Пролетни 
картини”- формиране 
умение за естетическо 
цветово изграждане на 
релефна апликация 

 

МУЗИКА 

МАТ-„Ляво,дясно”-назоваване 
части на собственото си 
тяло,като определяне 
лява/дясна ръка,ляв/десен 
крак,ухо,око…подреждане 2 
множества в зависимост от броя 
на обектите в тях( до 10 обекта) 
КТ-„Цветна градинка” 
.Изработване модел или 
изделие, като следва указание 
от учител, от снимка или 
техническа рисунка. … 
Оценяване по различни 
критерии собственоръчно 
направени модели . Включване 
на изделията в игрови дейности 

ИИ „„Пролетни 
картини”- формиране 
умение за естетическо 
цветово изграждане на 
графично изображение 
на природна картина. 
ФК-усъвърш лазене с 
торбичка на гърба в 
права посока на р 3 
м.Скок на дължина със 
засилване. Хвърляне 
малка пл топка в 
далечина с 1 рр 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ-„Трите пеперудки”-нар 
приказка-запознаване, 
разширяване представите за 
пролетни цветя чрез активизиране 
на наименования. 

ОС-„Наводнението”- 
усвояване правила за 
безопасно поведение по 
време на природно бедствие. 

ФК-СПИУ-елементи от 
детски футбол и 
баскетбол 
КТ-„Пролетна корона”- 
Изработване модел или 
изделие, като следва 
указание от учител, от 
снимка или техническа 
рисунка. … Оценяване 
по различни критерии 
собственоръчно 
направени модели . 
Включване на 
изделията в игрови 
дейности 

БЕЛ- -„Откриваме звукове в 
думите”-активизиране 
представата за отделните 
звукове с акцент на позицията 
на звука в началото и в края на 
думата. Определяне броя на 
звуковете в думи с 3 и 4 звука. 

МАТ-„Колко са”- 
определяне броя на 
обекти до 5 и свързвне 
със съотв цифра на 
число. Ориентиране в 
двумерно простр (по 
план 
,мрежа,лабиринт 
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 ПРОЛЕТНО СЪБУЖДАНЕ 
27-31.03 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС – „Добре дошли от юг”- 
Възприемане и сравняване 
устройството на 
тялото(големина,покритие, 
Цвят…)и поведенчески прояви 
на птици. Осмисляне на 
взаимовръзки и 
зависимостиспоред сезонните 
изменения. 

 

МУЗИКА 

БЕЛ--„ Нова приказка за 
Вълкът и 7 козлета” Братя 
Грим- творчески преразказ 
на познато лит 
произведение чрез 
промяна на някои от 
сюжетните елементи. 
ФК-затв лазене от колянна 
опора с торбичка на гръб в 
права посока;бягане в зиг- 
заг; 

ИИ „Пролетна поляна”- 
апликиране.Създаване 
проект на пролетна 
поляна , като използва 
рециклирани и 
разнообразни 
материали за работа. 
МУЗИКА 

МАТ-„Месец от календара”- 
вникване в 
информацията,която 
съдържа календарът. 
Определяне посоките- 
нагоре,надолу,напред, 
назад,наляво, надясно. 
КТ-„Птиците долитат”- 
Изработване модел или 
изделие, като следва 
указание от учител, от 
снимка или техническа 
рисунка. … Оценяване по 
различни критерии 
собственоръчно направени 
модели . Включване на 
изделията в игрови дейности 

ИИ-„ Пролетна поляна”- 
формиране умение за 
естетическо цветово 
изграждане на графично 
изображение на природна 
картина. 

 

ФК-прилагане в игрови 
условия:- скок на дължина със 
засилване,хвърляне малка пл 
топка в далечина; разпр бягане. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ-„Вълкът и 7 козлета” 
Братя Грим- възприемане, 
ориентиране в 
последователността на 
действието и разказване по 
илюстрациите. 

ОС-„Птичия хор”- 
обогатяване представите на 
децата за света на пттиците 
през пролетта и промените 
в него. 

КТ-„Птица” - 
Изработване модел или 
изделие, като следва 
указание от учител, от 
снимка или техническа 
рисунка. … Оценяване 
по различни критерии 
собственоръчно 
направени модели . 
Включване на 
изделията в игрови 
дейности 
ФК- фолклорни игри и 
танци 

БЕЛ- -„Откриваме звукове в 
думите”-активизиране 
представата за отделните 
звукове с акцент на 
позицията на звука в 
началото и в края на думата. 
Определяне броя на 
звуковете в думи с 3 и 4 
звука 

МАТ –„Високо или дълго”- 
Подрежда 5 предмета във 
възходящ или низходящ ред по 
височина или дължина; 
комбинира геом фигури в образ 
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 ЖИВОТНИТЕ И МАЛКИТЕ 
ИМ 3-7.04 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС „Животните в гората”- 
възпр и сравн устройство на 
тялото, поведенчески прояви 
и прир. ниши 
(леговища).Осъзнаване 
връзки и зависимости 
МУЗИКА 

БЕЛ -„Най-хубавото 
птиче”-откриване герой 
по характерни 
белези;пресъздаване на 
лит произв като се 
интерпретират реплики и 
се влиза в роля. 
ФК- затв лазене от 
колянна опора с 
торбичка на гръб в права 
посока;бягане в зиг-заг; 
бягане над и м/у 
препятствия 

ИИ-„Фантастични 
животни”1 -създаване 
на фантастични 
изображения като 
променя връзка и 
среда. 
МУЗИКА 

МАТ-„Броя до 10”-броене 
до 10 в прав 
ред.Установяване простр 
отношения м/у обекти. 
КТ-„Лисици” -Изработване 
модел или изделие, като 
следва указание от учител, 
от снимка или техническа 
рисунка. … Оценяване по 
различни критерии 
собственоръчно 
направени модели . 
Включване на изделията в 
игрови дейности 

ИИ „ Фантастични 
животни”2-създаване на 
фантастични изображения 
като променя връзка и 
среда. 

 

ФК-разучаване подхвърляне 
топка към стена и ловене. :- 
скок на дължина със 
засилване,хвърляне малка пл 
топка в далечина; разпр 
бягане. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ-„Най-хубавото 
птиче”-запознаване с 
приказката, определяне 
последователността в 
сюжета по илюстрациите. 

ОС-„Живот във фермата” 
-осмисляне грижите, 
които се полагат за 
растения и животни, 
зависими от човека. 

КТ-„Ферма”- - 
Изработване модел 
или изделие, като 
следва указание от 
учител, от снимка или 
техническа рисунка. 
… Оценяване по 
различни критерии 
собственоръчно 
направени модели . 
Включване на 
изделията в игрови 
дейности 
ФК- СПИУ-елементи 
от детски футбол и 
баскетбол 

БЕЛ-„Кой какво каза”- 
съставяне на прости 
разширени изречения с 
предлога „на” по нагледна 
опора. Отделяне на 
думита в изречението. 

МАТ- „Лабиринт”- 
ориентиране в двумерното 
пространство(по план,в 
мрежа,лабиринт)Определяне 
броя на обекти до 5 и 
свързване със съотв цифра на 
числото 
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 НА СЕЛО 
10-14.04 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС-„В градината”-осмисляне 
грижите, които се полагат за 
растенията през сезона и 
значението на труда на 
селскостопанските работници 

 

МУЗИКА 

БЕЛ-„Най- 
работливият”Кина Къдрева 
Умения за ориентиране в 
последователността на 
действието и 
преразказване по 
илюстрациите.Правилна 
употреба на сравнителна и 
превъзходна степен. ФК- 
разучаване хвърляне 
малка пл топка и ловене с 
1 рр.Разпръснато бягане за 
издържливост. 

ИИ „Черга”-усвояване 
знания за приложно- 
декоративното 
изкуство като вид 
изобразително 
изкуство.Апликиране 
проект з а черга от 
ленти.Дорисуване 
елементи. 

 

МУЗИКА 

МАТ-„Кои са 10”-броене до 
10 в прав ред; 

 

КТ „Моркови в градината”- 
Изработване модел или 
изделие, като следва 
указание от учител, от снимка 
или техническа рисунка. … 
Оценяване по различни 
критерии собственоръчно 
направени модели.Сгъване 
хартия по ориентири. 

ИИ „Килим”- 
усвояване знания за 
приложно- 
декоративното 
изкуство като вид 
изобразително 
изкуство. Създаване 
проект за килим, 
като използват 
овладени умения за 
печатане и рисуване 
с акварел. 
ФК-прилагане в 
игрите овладени 
двиг умения- затв 
лазене от колянна 
опора с торбичка на 
гръб в права 
посока;бягане в зиг- 
заг; бягане над и м/у 
препятствия 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ-„Най-работливият- 
”Кина Къдрева-запознаване с 
приказката. 

ОС-„В стопанския двор”- 
осмисляне грижите, които 
се полагат за отглеждане 
на животни, зависими от 
човека. 

КТ-„Зайче”- 
Изработване модел 
или изделие, като 
следва указание от 
учител, от снимка или 
техническа рисунка 

 

ФК-фолклорни игри и 
танци. 

БЕЛ- „Най работливия” - 
ориентиране в 
последователността на 
действието и разказване по 
илюстрации,преразказ с 
интерпретация на реплики и 
действия на героите,като се 
влиза в роля. 

МАТ-„числата до 5”- 
определя броя на 
обекти до 5 и ги 
свързва със ссъотв 
цифра. Комбинира 
познати геом фигури 
до образ. 
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 ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ 
17.21.04 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС-„Лазаровден,Цветница”- 
Изграждане конкр представи 
за пролетните обичаи и 
традиции и символите 
им.Възпитаване в любов към 
бълг. фолклор МУЗИКА 

 

ФК- хвърляне малка пл топка и 
ловене с 1 рр.Разпръснато 
бягане за издържливост. 

БЕЛ-„Лазарки”-Ангелина 
Жекова-съпреживяване 
радостта от настъпването 
на празника, осмисляне и 
правилна употреба на 
думи с преносно 
значение; заучаване 
наизуст. 

 

ФК- хвърляне малка пл 
топка и ловене с 1 
рр.Разпръснато бягане за 
издържливост. 

ИИ „Венец”- 
апликиране 
еднослойно и 
двуслойно . 
Формиране умение 
за естетическо 
цветово изграждане 
на релефна 
апликация 

 

МУЗИКА 

МАТ-„Ляво,дясно”- 
назоваване части на 
собственото си тяло,като 
определяне лява/дясна 
ръка,ляв/десен 
крак,ухо,око…подреждане 2 
множества в зависимост от 
броя на обектите в тях ( до 
10 обекта) 
КТ-„Икебана”-запознаване с 
изкуството за подреждане на 
цветя. Изживяване 
естетическо удовлетворение 
от съприкосновението с 
живата природа. 

ИИ „Пъстър букет”- 
формиране умение за 
естетическо цветово 
изграждане на 
изображение от натура 
с акварелни бои. 

 

ФК- прилагане в игрите 
овладени двиг умения- 
затв лазене от колянна 
опора с торбичка на 
гръб в права 
посока;бягане в зиг-заг; 
бягане над и м/у 
препятствия 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ-„Лазарки”-Ангелина 
Жекова-запознаване със стих. 
Разширяване представите за 
празника. 

ОС-„Цветница”-Изгр 
конкр представи за 
празника и свързаните с 
него обичаи, традиции, 
символика. Възпитаване в 
любов към бълг фолклор. 

КТ- „Украса за 
празника” активно 
участие в дейност за 
оформяне 
великденска украса 
на стаята с 
подходящи 
материали и 
декорации. 
ФК-фолклорни игри и 
танци. 

БЕЛ –„Цветница” Ангелина 
Жекова(Хист моливко 
стр360) запознаване със стих. 
Разширяване представите за 
празника. 
ФК-фолклорни игри и танци. 

МАТ- схематични 
упражнения за 
моделиране на 
посоки(наляво,надясно, 
надолу, 
нагоре)Упражнения за 
задраскване на 
различния предмет в 
групата. 
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 Великден 24-28.04 23.4. 24 25 26.04 

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС-„Великден”-възприемане 
традиции и обичаи, символика 
в празника. Разбиране и 
спазване основни ритуали. 
МУЗИКА 

БЕЛ-„Великден” Атанас 
Цанков.Съпреживяване на 
радостта от настъпването на 
Великден, изразена в 
стихотворението.Разказване 
на преживяно. 

 

ФК- хвърляне малка пл 
топка и ловене с 1 
рр.Разпръснато бягане за 
издържливост 

ИИ-„Великденско 
яйце” 
Декорация. 
Използване усвоени 
умения и знания за 
украса с декоративен 
фриз. 

 

МУЗИКА 

МАТ-„Широко,по-широко, 
най-широко”-определяне 
широчината на 
предмет.Определяне броя на 
обекти до 5 и свързване със 
съотв цифра. 

 

 
КТ--„Великденски яйца” – 
поставка .Изработване 
модел или изделие, като 
следва указание от учител, от 
снимка или техническа 
рисунка. Сгъване по 
ориентири. 

ИИ „Кошничка с 
великденски яйца” – 
граф рисуване 
Създаване на умение 
за емоционално- 
естетическо 
отношение към 
празника. 

 

ФК-комбинация от 
естествено- 
приложни дв/ия в 
игрови условия 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ-„Великден”-Атанас 
Цанков. възприемане лит 
произв 
Запознаване със стихотв 
Разширяване представите за 
празника и 
традициите,свързани с него. 

ОС- „Червен,червен 
Великден”-свързване 
традиционни ритуали и 
обичаи със празника. 

ФК-фолклорни игри и 
танци 

 

КТ-„Украса за 
празника”- активно 
участие в дейност за 
оформяне 
великденска украса на 
стаята с подходящи 
материали и 
декорации. 

БЕЛ МАТ-„По план”- 
ориентиране в 
двумерното простр( 
по план,вмрежа, в 
лабиринт). 
Комбиниране геом 
фигури до 
получаване на образ. 
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 КЪЩИТЕ НА ЖИВОТНИТЕ 
1-5.05 

30.04. 1.5 2.5 3.5 

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС 

МУЗИКА 

БЕЛ-„Вълчо иЛисана” 
Асен Разцветников-възпр 
Произв и осмисляне 
характерното поведение на 
героите с думи и изрази от 
текста.Заучаване наизуст 

 

ФК- Фолклорни игри. ПИ за 
имитационни дв-ия на 
животни 

ИИ- „Ледената 
къщичка”- 
моделиране релефно 
изображение на 
модел на приказен 
образ. 

 

МУЗИКА 

МАТ- „Кое е мястото”- 
определяне реда на обект в 
редица от 5 предмета. 
КТ-„Костенурка”- 
Изработване модел или 
изделие, като следва 
указание от учител, от 
снимка или техническа 
рисунка. … Оценяване по 
различни критерии 
собственоръчно направени 
модели.Сгъване хартия по 
ориентири. 

ИИ„Ледената 
къщичка”- създава 
изображения по 
впечатления и по 
въображение; 
използва различни 
цветове при 
изграждане на 
композицията. 

 

ФК-комбинация от 
естествено- 
приложни дв/ия в 
игрови условия 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-„Вълчо и Лисана” 
Асен Разцветников- възпр 
Произв и осмисляне 
характерното поведение на 
героите с думи и изрази от 
текста. 

ОС-Игри с правила :И”Кой 
къде живее”, И”Добре ли се 
скрих”, „Кой каква опашка 
има” 

КТ-„Къщата на трите 
прасенца”- 
усъвършенстване 
умението за работа с 
конструктор. Спазване 
основни констр 
изисквани я и 
особености. 
ФК- Фолклорни игри. 
ПИ за имитационни 
дв-ия на животни 

БЕЛ-„Вълчо иЛисана” 
Асен Разцветников-възпр 
Произв и изразяване 
характерното поведение на 
героите с подходяща 
интонация.думи и изрази от 
текста.Организиране 
театрална игра по произв 

МАТ-„Правоъгълни 
форми” – 
различаване и 
назоваване 
правоъгълник; 
комбиниране 
познати геом 
фигури; определяне 
броя на обекти до 5 
и свързване със 
съотв цифра на 
число 
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 В ДЖУНГЛАТА(м) 
8-12.05 

    

с 
у 
т 
р 
и 
н 

ОС„Живот в 
джунглата“възприема и 
осмисля начина на живот 
според природните 
условия.възприемане и 
сравняване устройство на 
тялото на животни и растения 
като осъзнават връзки и 
зависимости (среда на живот 
– приспособителни признаци) 
МУЗИКА 

БЕЛ-„Тигърът и Лисицата”- 
китайска нар приказка- 
уточняване на 
взаимоотношенията между 
героите.Съставяне 
преразказ на приказката. 

 

ФК- хвърляне малка пл 
топка и ловене с 1 
рр.Разпръснато бягане за 
издържливост 

ИИ„ Змията КА’’- 
Моделиране на 
познат образ от 
любимо 
произведение. 
Украсяване със 
зигзагообразни 
линии и елементи с 
помощта на клечица. 

 

МУЗИКА 

МАТ-„Мога да броя до 10”- 
броене в прав 
ред.подреждане на 2 
множества в зависимост 
броя на обектите в тях 
КТ –„Тигър и лисица”- 
пъзел-усвояване умение за 
възприемане части от 
обект,разчитане идеята и 
редене на пъзел, рязане и 
лепене елементите в/у 
картон. 

ИИ„Кой се е скрил в 
джунглата”-пресъздава 
обект като рисува и 
свързва точки до 
получаване на образ. 

 

ФК -комбинация от 
естествено-приложни 
дв/ия в игрови условия 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-„Тигърът и Лисицата”- 
китайска нар приказка- 
уточняване на 
взаимоотношенията между 
героите. 

ОС-игри с правила: 
„Скрито, покрито”, „Кой 
къде живее”, „Какво видях 
в джунглата” 

КТ-„Маска” 
Изработване модел 
или изделие, като 
следва указание от 
учител, от снимка или 
техническа рисунка. 
… Оценяване по 
различни критерии 
собственоръчно 
направени модели. 
ФК- Фолклорни игри. 
ПИ за имитационни 
дв-ия на животни 

БЕЛ-ДИ: „Слушам и 
разбирам”,”Зад паравана”, 
„Продължи нататък” 

МАТ-„Вчера, днес, утре”- 
осъзнаване и разбиране 
редуването на 3 
денонощия.Ориентиране 
в двумерното 
пространство. 
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 15.05 -19.05 
В ПУСТИНЯТА(м) 

    

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС „ В пустинята”- 
възприемане и сравняване 
устройство на тялото на 
животни и растения като 
осъзнават връзки и 
зависимости (среда на 
живот – приспособителни 
признаци) 
МУЗИКА. 

 

ФК- комбинация от 
естествено-приложни дв/ия 
в игрови условия 

БЕЛ- „Как камилата 
получи гърбицата си” 
Ръдиард Киплинг- 
преразказване 
последователно епизоди 
от приказката и 
определяне характерни 
особености на героите. 
Осмисляне поуката 

 

МУЗИКА. 

МАТ-„Сезони”- 
ориентиране в 
последователността 
на 
сезоните.Определяне 
реда на обект в 
редица от предмети. 

 

ИИ„Кораб през 
пустинята”- 
използване 
подходящи техники 
при релефно 
моделиране за 
създаване на образ. 
МУЗИКА. 

МУЗИКА 
КТ-„Шапка”- оригами – 
Изработване на изделие от 
отпадъчни 
материали(вестник).Усвояване 
начини на прегъване до 
получаване на изделие. 

ИИ„В пустинята”- създава 
изображения по 
впечатления и по 
въображение; използва 
различни цветове при 
изграждане на 
композицията. 

 

ФК-установяване ниво на 
двиг кач-ва бързина 
ловкост,сила на долни 
крайници-скок от място 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ „Как камилата 
получи гърбицата си” 
Ръдиард Киплинг- 
възприемане приказката и 
определяне 
последователността на 
епизодите и героите. 

ОС-„Какво видях в 
пустинята”-игри с 
правила , игри за 
дорисуване елементи от 
изображения 

КТ-„Пъзели”- участие 
в състезание. 
Изграждане екипност 
и сътрудничество 
ФК- Фолклорни игри. 
ПИ за имитационни 
дв-ия на животни 

БЕЛ –ДИ: „Откриваме звукове 
в думите”-активизиране 
представата за отделните 
звукове с акцент на позицията 
на звука в началото и в края 
на думата. Определяне броя 
на звуковете в думи с 3 и 4 
звука. 

КТ-„Пъзели”- участие в 
състезание. Изграждане 
екипност и 
сътрудничество 

 

МАТ-„Къде се намира”- 
определяне мястото на 
обект в пространството, 
като използва 
„съседство”,вътре”,”вън”. 
Алгоритмични поредици 
от познати геом фигури. 
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 КНИГАТА ГОВОРИ 
22-26.05 

23.05 24.05 26.05 27.05 

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС-„Книжки с картинки”- 
Осмисляне значението на 
книгите за умственото и 
емоционално развитие на 
детето. 

 

МУЗИКА. 

БЕЛ-„Добрите книги” Радой 
Киров-съпреживяване на 
любовта към 
книжките,изразена в 
стихотв 
Заучаване наизуст 

 

ФК-установяване ниво на 
двиг кач-ва бързина 
ловкост,сила на горни 
крайници хвърляне м пл 
топка на далеч. 

П 
Р 
А 
З 
Н 
И 
К 

МАТ-„Какво научих”- 
диагностични процедури 

 

КТ- „Весели книжки”1 
Изработване модел или 
изделие, като следва указание 
от учител, от снимка или 
техническа рисунка. … 
Оценяване по различни 
критерии собственоръчно 
направени модели.Сгъване 
хартия по ориентири 

ИИ „В света на 
приказките”- 
Създаване на 
умение за 
илюстриране на 
любим герой от 
приказките. 
ФК-установяване 
ниво на двиг кач-ва 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ-ХЛ-„Добрите книги” 
Радой Киров- запознаване със 
стихотв 
Осмисляне любовта и 
интереса към книжките. 

ОС-„Скъсаната книжка”- 
възприемане начин на 
поведение и отношение 
към книгите и тяхното 
значение. 

 БЕЛ-„Нова приказка за 
червената шапчица”- 
творчески преразказ чрез 
добавяне на нов герой- 
козата.Изразяване 
емоционално-оценъчно 
отношение към постъпките на 
героите. 

МАТ-„Какво научих”- 
диагностични 
процедури 
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 ПРАЗНИК НАДЕТЕТО 
29.05- 02.06 

30.05 31.05 1.06 2.06 

С 
У 
Т 
Р 
И 
Н 

ОС„Децата по света”- 
възприемане на деца с 
различна етническа и 
национална 
принадлежност.Възпитаване 
на уважение и толерантност 
към различията на другите. 
МУЗИКА. 

БЕЛ „Знам и мога”- 
установяване равнище на 
знания и умения по ядро 
Граматически правилна 
реч, Пресъздаване на лит 
произведение 
ФК- измерване физ 
дееспособност – хвърляне 
м пл топка във верт цел. 

ИИ –годишен 
преговор на новите 
знания и умения в ИД 
МУЗИКА. 

МАТ-„Какво научих”- 
диагностични процедури 

 

КТ-„Какво научих и 
мога”установяване усвоени 
умения и знания от 
обучението по КТ 

ИИ –годишен 
преговор на новите 
знания и умения в 
ИД 

 

ФК- измерване физ 
дееспособност – 
хвърляне м пл топка 
във верт цел. 

С 
Л 
Е 
Д 
О 
Б 
Е 
Д 

БЕЛ „Знам и мога”- 
установяване равнище на 
знания и умения по ядро 
Свързана реч 

ОС- „Първи юни-празник на 
детето”-изграждане конкр 
представи за празника, 
начини на празнуване при 
спазване етикетни норми 
на поведение. 

КТ Обслужващ битов 
труд- подреждане 
игрово пространство 

 

ФК-любими игри- 
участие по свой избор. 

БЕЛ „Знам и мога”- 
установяване равнище на 
знания и умения по ядро 
Речник 

МАТ-„Какво научих”- 
диагностични 
процедури 

 



 

 

Тематично разпределение по ОН за Трета възрастова група за учебната 2022/2023г. 

Учители:  Д. Хотинова, Д. Парушева 

 

                                    ОФПВ, както следва: 

Група/ общ 
брой 

БЕЛ Матем. ОС ИИ Музика КТ ФК 

III А гр. /   16 3 2 2 2 2 2 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОН  „Околен свят“ 

Седмица 

Месец 

 

Тема 

Брой ПС 

Образ. 

ядро 
Очаквани резултати Забележка 

1  

15 -16 IX 

„Отново заедно“ 

 

 

„Има ли вълшебни думи?“ 

 СОО Актуализира представите за реда и задълженията на децата в детската 

градина. 

 Има интерес към живота в група и желание активно да взаимодейства с 

възрастни и деца. Проявява привързаност. 

Знае значението на „вълшебните думи“ при общуването в близка среда. 

 Употребява адекватно на ситуациите думи за молба, извинение, покана, 

благодарност, поздрав. Споделяне на  собствен опит 

 

2  

16 - 23 IX 

„Нашите правила  СОО Има представи за прояви на доверие и толерантност към другия. 

Разбирасмисъла, значението и необходимостта от спазване на правилата.  

 

3  

26 - 30. IX 

„Есенно време“  СПНО Има представи за сигнални признаци – типични климатични промени. 

Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени на два сезона 

– лято/ есен. Разпознава и описва някои промени в природа – листопад, буря, 

мъгла, валежи. Развива наблюдателност и любознателност. 

 

4 

03 – 07 X 

„ Къде отиват щъркелите?“ 

 

 

„С крила и пера“ 

 

 СПНО Има конкретни представи за птиците и поведението им през есента. Основни 

и специфични потребности на птиците и местообитание.   Наблюдава 

поведенчески прояви на птиците в близка среда 

Има представи за птиците – външен вид, начин на живот. Сравнява видими 

признаци на птиците, като ги съотнася по принадлежност 

 

5 

10X -14Х 

„Есен с четка в ръка“ 

 

Къде е моето място? 

СПНО Има конкретни представи за дървета през есента – листа, плодове. Обследва 

и сравнява различни по цвят и форма есенни листа    

  Има представи за  дърветата през есента и частите на дърветата - стъбло, 

корона, листа, плодове . „Цвете, храст или дърво“  -   

 

6 

17 - 21X 

„В градината на есента“ 

 

 

 

„Вкусни и полезни“ 

 СПНО  Има представи за есенни плодове и зеленчуци. Различава видове плодове и 

зеленчуци според това къде растат – на дърво, на повърхността на земята или 

в почвата. Умее да наблюдава, сравнява, обследва и класифицира. Проявява 

положително отношение към труда в градините и разказва за тях. 

Има представи за сезонни плодове и зеленчуци и значението им за здравето. 

Класифицира плодовете и зеленчуците според начина им на използване – 

салата, сок, ядене 

 

7 

24 - 28X 

 “Кварталът, в който живея“ 

 

 

 

 СЗС 

(ПС) 

БДП 

 Може да определя пространственото разположение на елементите в 

квартала. Прави разлика между еднопосочно и двупосочно пътно платно. 

Ориентира се в елементите на по-широко пространство – сгради, видове 

пътни платна, пешеходна пътека при двупосочно движение. *Еднопосочно и 

 



„Моята улица“ 

 

 

двупосочно пътно платно, ляво-дясно, пешеходна пътека. * Пътни знаци – М 

8.2, пресичане на двупосочно пътно платно.  

Познава правила на движение по улицата и разчитането на пътни знаци. Има.  

представи за участниците в уличното движение – пешеходци и превозни 

средства 

8 

31 - 04 XI 

 “Животните  у дома“ 

 

 

 СПНО Познава характерните особености, поведенчески прояви на познати животни 

в близкото обкръжение.  Осмисля необходимостта от грижи за тях –  хранене, 

къпане, разходка, лечение... Проявява емоционално отношение, 

привързаност и грижовност 

 

9 

07 -11 XI 

„Аз и моето  тяло“ 

 

 

„С кое какво върша” 

 СЗС Има представи за човешкото тяло. Осмисля значението на сетивните органи 

за опознаване на света. Има позитивно отношение към опознаване на 

собствените органи. 

Има представи за външни белези и части на тялото; функции на органите за 

хранене, дишане и движение. 

 

10 

14 - 18 XI 

“ Могат ли хората без превозни 

средства“ 

 

 

 

 

 

СЗС 

(ПС) 

БДП 

  Има представа за превозни средства по суша, въздух и вода и ги сравнява. 

Може най-общо да определи причините за удар между тях. Осмисля ролята, 

значението и ползите от видовете превозни средства за хората. 

   Може да определя пространственото разположение на елементите в 

квартала. Прави разлика между еднопосочно и двупосочно пътно платно. 

Ориентира се в елементите на по-широко пространство – сгради, видове 

пътни платна, пешеходна пътека при двупосочно движени 

 

11 

21 - 25XI 

„Моето семейство“ СОО Има конкретна представа за семейната среда, взаимодейства си с хората. 

Разбира семейните отношения и мястото си в семейството. Осмисля ролята и 

задружността на семейството . 

 

12 

28 –02.XII 

„Разходка с лодка“ 

 

СПНО Има представи за различни водни басейни – река, езеро, море и  

специфичните животински видове, живеещи във водата. Има екологично 

отношение. 

 

13 

05 - 09 XII 

 

„Морето е мой дом“ 

 

СПНО Има  представи за морските животни. Опознава основни жизнени 

потребности на водни животни. Разпознава морски животни – риби, миди, 

раковини. Описва начина на хранене на познати животни. Екологично 

отношение – желае да опазва чисто морето. 

 

14 

12 - 16. XII 

 „Писмо до Дядо Коледа“ 

 „Подаръци и пожелания“. 

КНЦ Има представи за подготовката за празника Коледа. Поздравления по повод 

конкретния празник, като се стреми да спазва обичаите на общността. 

Изразява привързаност и потребност да зарадва другите.   

Има представи за традициите при подготовка на Коледа. 

Проявява положителни емоции и желание при подготовката на празника. 

 

15 

19 - 23. XII 

29 - 30. XII 

„Коледари“ 

 

 

КНЦ Познава обичаи и традиции – коледари, коледуване. Описва и разпознава 

типични части на облекло и обредни дарове според празника. Поздравления 

по повод Коледа,  спазвайки обичаите. Проявява родолюбие и отзивчивост 

 



„Сурва, сурва!“ към народните обичаи. 

Познава символичното значение на предмети в условия на празнична среда. 

Знае начини за поздравяване  по случай празника – сурвакане.  Има желание 

за включване в празници, обичаи и традиции 

16     

17 

03  - 06.I 

 „Добри дела“ СОО Показва прояви на доверие и толерантност към другия. Изразява 

взаимопомощ в игри по двама и в малки групи. Спазва правила за общуване 

по двойки в малки групи. Оценява и изразява своето отношение, като 

оцветява тъжно или усмихнато лице (емотикони). 

 

18 

09 - 13.I 

“Познавам ли пътните знаци“ 

 

 

“ Какво трябва да знае малкия 

пешеходец“ 

 

СЗС 

(ПС) 

БДП 

 Познава характерни особености на указателните знаци, като се ориентират в 

тяхната форма и цвят. Знае как се преминава под подлез. Осмисля ролята на 

пътните знаци за пешеходеца и съобразява поведението си спрямо тях 

Изброява правилата, които трябва да спазва пешеходеца. Да познава 

правилата за пресичане на двупосочно платно. Наблюдава и съобразява 

светлинни сигнали 

 

19 

16 - 20.I 

„Зимно време“ 

 

 

„Зимна забава“ 

СПНО Има представи за метеорологичните промени през зимата - снеговалеж и 

правилното облекло за сезона- шапка, шал, ръкавици.   Стимулиране на 

детския интерес към красотата на зимния пейзаж  

Знае за промените, които настъпват през зимата   

 

20 

23 - 27.I 

„Стъпки в снега“ СПНО Има представи за промяната на живота според сезона и поведенчески прояви 

на животните през зимата. Разпознава местообитанията на някои животни. 

Сравнява и съотнася животните и техните следи – части, стъпки, покритие.   

Проявява екологично отношение – грижи за  животни през зимата (зайче, 

птици). 

 

21 

30 - 03.II 

„Въртележка от чувства“ СОО  Ориентира се в ситуации, които пораждат различните чувства. Разпознава 

лицевата експресия на чувствата. Ориентира се в собствените си чувства. 

Демонстрира съпричастност и отзивчивост. 

 

22 

06 - 10.II 

„През деня и през нощта“ 

 

 

“Кой ни топли“ 

СПНО Има представи за небесните тела. Диференциране представи за поведението 

на живи същества през деня и нощта.  Осмисля схематични рисунки символи 

на ден/нощ – слънце, луна, звезди. Самостоятелно наблюдава промените 

през деня и нощта. 

Разпознава слънцето, луната и звездите в природни картини; осмисля 

значението им за живота на хората.   

 

23 

13 - 17.II 

„Внимание, пожар!“ СЗС Разпознава критична за живота на ситуация - пожар. Има представа за  огън, 

горене и дим и правила на поведение в близост до електроуреди; правила и 

реакция в критична ситуация 

 Уважава професията „пожарникар“   

 

24 

20 - 24.II 

„Животните от далечните места“ 

„В зоопарка и в цирка“ 

СПНО Познава външни особености на животните от далечните страни. Сравнява 

видими признаци на живот – на топло и студено. Проявява интерес, 

 



 любознателност, желание за нови знания. 

Познава животни от далечните страни 

25 

27 - 02.III 

„Пижо и Пенда“ 

 

„Кой ми върза мартеничка?” 

 

СОО 

КНЦ 

Познава обичаите и традициите  и свързаните с тях символи - мартеници. 

Знае начини за отправяне на пожелания.   

Има представи за Баба Марта и мартеничките. Емоционално се приобщава 

към празника. 

 

26 

06-10.III 

„ С любов за мама“ 

 

СОО Има представи за празника.  Изразява привързаност и обич към майката, 

положително настроение към членове на семейството си. 

 

27 

13 - 17.III 

„Трудът на хората“ 

„Когато порасна“… 

СОО Знае за професиите в близко обкръжение – строител, лекар, полицай, учител, 

готвач... Разпознава  особености на различни професии – облекло, 

инструменти.. Показва уважение към труда и разбира значението му за 

хората 

Има представи за различните видове професии и специфичните им 

особености. 

 

28 

20 - 24.III 

„От играчка, как стана плачка“ СЗС Има представи за опасни игри и последиците от тях. Познава професията на 

лекаря, медицинската сестра и ролята им за здравето на хората. Познава 

някои медицински инструменти. Обяснява диференцирано 

предназначението на игрови съоръжения и материали за подвижни игри. 

 

29 

27 - 31.III 

„В градината на растенията СПНО Познава видовете растения и необходими условия за живота на растенията. 

Обследва части на растения, сравнява и описва външни белези. Има  желание 

за опазване чистотата на  природата и нейната цялост.  

 

30 

03 - 07.IV 

 

„Цветове и цветя“ 

„С имена на цветя“, 

СОО 

КНЦ 

Познава пролетни цветя. Разпознава, назовава и описва на пролетни цветя. 

Посочва грижите, които трябва да се полагат за растенията. Има представа за 

празника Цветница – атрибути и ритуали. Проява на любопитство към 

растенията и желание за досег с тях. Има представи за думи, свързани с 

традиции и обичаи за празниците Лазаруване, Цветница.   

 

31 

10 - 13.IV 

 „Шарени яйца“ 

 

 

„Какво празнуваме?“  

КНЦ 

СЗС 

Има представи за празника, за достъпните символи и ритуали. Свързва 

традиционни ритуали със съответните празници на общността.  Умее да 

отправя поздрав по повод  празника, като се стреми да спазва обичаите на 

общността. 

Познава символите и обичаите, свързани с Великден.   

 

32 

18 - 21.IV 

  „Пролет е“! 

 

 

 

“Какво се е променило?   

СПНО Знае за промените в природата и влиянието им върху растения и животни 

през пролетта. Умее да сравнява картината на времето чрез метеорологични 

промени на двата сезона. Има желание да опазва природата.  

Знае за промените, настъпващи през пролетта - поява на тревичка, пъпки на 

клонче, промените в климатичното време. 

 

33 

24 - 28.IV 

 “Тайнствен свят“ - насекоми СПНО Знае за насекомите – части на тялото, начин на живот, хранене... 

Разпознава мравка, пчела, пеперуда, гъсеница, охлюв... 

 



Умее да пресъздава чрез  моделиране местообитания – паяжина, кошер, 

мравуняк... Проявява екологично и познавателно отношение.    

34 

02 - 05.V 

„Заведи ме у дома“ СПНО Разпознава диви и домашни животни. Разпознава животните и открива 

несъответствие в частите на тялото им. Класифицира домашните и дивите 

животни според местообитанието им. Проявява любознателност и 

наблюдателност. Има  позитивно екологично отношение към животните в 

природата. 

 

35 

09 - 12.V 

“На площадката по БДП“ 

 

“Какво трябва да знае малкият 

велосипедист“ 

СЗС 

(ПС) 

БДП 

Познава правилата за пресичане на двупосочно движение. Пресича 

двупосочно улично платно с помощ. *Двупосочно движение. 

Изброява правила, които трябва да спазва велосипедиста. Знае при какви 

случаи е водач, в какви пешеходец и защо трябва да носи светлоотразителна 

жилетка. Регулира поведението си при сигнал. * Пешеходец с велосипед, 

светлоотразителна жилетка, каране в права посока, каране с умерено темпо, 

паркиране. 

 

36 

15 - 19.V 

„Лятно време“ СПНО Сравнява картината на времето чрез метеорологично време на два сезона – 

пролет, лято. Осъзнава връзката между животните и сезонните промени. 

Разпознава промените през лятото – дъга, гръмотевична буря, слънце, 

топлина. 

Познава правила за безопасно поведение при силно слънце – шапка, чадър, 

слънчеви очила и други 

 

37 

22 - 26.V 

„Празник на буквите“ 

 

СОО 

КНЦ 

Има представа за празника на буквите и делото на светите братя Кирил и 

Методий.   Познава основните елементи при честване на празника – венци, 

плакати, знаменца, балони, песни, портрети. Отправя поздрав по повод 

официален празник, като се стреми да спазва обичаите на общността. 

 

38 

29 - 31 V 

„Детска планета“ СОО 

КНЦ 

Знае за Празника на детето 1 юни. Разпознава различните националности и  

съотнася нето им към домове в техните страни (къща, типи, иглу) в игрова 

ситуация. Изразява привързаност към децата по света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Български език и литература“ 

Седмица 

Месец 

 

Тема 

Брой ПС 

Образ. 

ядро 
Очаквани резултати Забележка 

1  

15 -16 IX 

 “Лятото рисува“ К. Константинова  

 

 

 

 

 

 

“Хей, септември, ти здравей!“ 

ВЛП 

Р, СР 

ГПР 

Активно възприема стихотворение; проявява интерес към съдържанието; 

разбира значението на думи, характеризиращи предмети и явления; държи 

правилно молив и очертава образ по пунктир. Ориентира се в лексикалното 

значение на думите – названия и думи с обобщено значение; съгласува 

прилагателни и съществителни имена по род и число; подбира думи според 

контекста на изказване; изпълнява наизуст стихотворение 

 

Възприема и разбира информация; участва активно в диалог – отговаря и 

задава въпроси с адекватни речеви модели; проявява култура на речево 

общуване; разказва случка, като използва прости и прости разширени 

изречения. 

 

2  

16 - 23 IX 

„При нас е весело“ 

 

 

 

 Диагностика 

 

СР 

ГПР 

Р 

Има умения за  съставяне на разказ по картина „На площадката“.  

Насочва вниманието към композицията на разказа - заглавие, случка, начало, 

край. 

Обогатява активния речник и развива умения за самостоятелен подбор на 

думи и изрази съобразно контекста и време на изказване 

Диагностика на знания, умения и отношения  по ядра речник, звукова 

култура, ГПР в началото на ІІІгр. 

 

3  

26 - 30. IX 

„Златна есен“ Е.Пелин 

 

“Животните през  есента“ 

 

 

„ Есенни вълшебства“ 

ВЛП 

Р 

СР 

ГПР 

Възприемане съдържание на произведението. Осмисля непознати думи и 

изрази – „протакат се, шавне, неволна, дрямка, улей“ 

 Има умения за конструиране на описателен текст по нагледна опора и   

конкретни въпроси. Систематизира представите за думи с обобщаващо 

значение. Упражнява правилна употреба на формите за ед. и мн. число, на 

глаголните времена при съставяне на изречения 

Осмисля лексикалното значение на думите и използването им в речта, 

използва  прости разширени изречения и преобразуването им в 

комуникативната ситуация 

 

4 

03 – 07 X 

Закъснели птици“ Л.Станчев - 2 

 

„С думите на автора“ 

ВЛП 

Р 

Възприема разказа-приказка „Закъснели птици”. Осмисля непознати думи и 

изрази – „клин“. Умее да проследява последователността в сюжета. 

Има емоционално - оценъчно отношение към героите и техните постъпки. 

Умее да преразказва разказа „Закъснели птици”-Л.Станчев.  Умее да 

трансформира пряката реч при преразказване.   

 

5 

10X -14Х 

„Вълшебното дърво“ Д.Бисет 

или “Посади дръвче“ А. Душев 

ВЛП 

СР 

Възприема съдържанието и осмисля непознатите думи, проявява отношение 

към съдържанието на текста и определяне настроението в него. 

 



„Есенна забава/вълшебства“ 

 

 

 

 

„Приказката разпознай – разкажи и 

играй“ 

ГПР 

ЗК 

  Има умения за конструиране на разказ по сюжетна картина- „В гората през 

есента”-договаряне за героите; съчиняване на интересни случки; определя 

последователност на случките; обмисля варианти за край; избор на заглавие. 

Познава Е-интонира и открива звука в началото на думи; групира думи, 

съдържащи звука. 

Проява речева и двигателна изразителност; подготовка за драматизация на 

позната приказка „закъснели птици 

6 

17 - 21X 

„Нека са радостни хора и птички“ Иван 

Давидков -2 

 

„ Есента ни подари“ -1 

 

ВЛП 

Р 

СР 

ГПР 

Възприема стихотворение, осмисля непознати думи и изрази –  

осмисля настроението в худ. текст 

Има умения за диалог, като се опира на личен опит и впечатления. Назовава 

лица, признаци, действия. Използва прости разширени изречения. Ориентира 

се практически в във формите за сегашно и минало време, използва думи с 

обобщаващо значение. Умее да участва в диалог за анализиране на 

съдържанието и езиковите изразни средства.   

 

7 

24 - 28X 

„Синият светофар“ Джани Родари - 

интернет 

“Аз съм…“ 

„Аз започвам, ти довърши”- 

 

ВЛП 

ЗК 

СР 

ГПР 

Възприема художествено произведение. Осмисля непознати думи и изрази. 

Умее да слушане с внимание. 

Познава звук  А-открива буквата сред различни знаци; интонира звука. Умее 

да разграничаване на звука в началото на думата. Конструиране на изречения 

със съюз „а” 

Съставя сложно съчинено изречение със съюза „и”. ”Направи изречение”-

съставя изречение по опорни думи. .”Колко са думите в изречението.”- 

Открива броя на думи в изречение 

 

8 

31 - 04 XI 

Кучето и котката“ Естонска приказка 

 

 

„Градът на буквите“ 

 

 

 

 

„С кой звук започва думата” 

ВЛП 

ЗК 

Р 

Възприема на худ. произведение. Осмисля непознати думи и изрази – 

„огризки“.   

 

Артикулира правилно звуковете в дума; има конкретни представи за 

понятията звук, буква, азбука; има начални умения за моделиране на 

изречение; използва в речта си съществителни и прилагателни имена и 

правилно ги съгласува 

 

Продуцира на думи с определен звук в началото на думата Развива 

фонетичен слух.  

 

9 

07 -11 XI 

Частите на човешкото тяло“ А. 

Разцветников –не 

“Огледалце, я кажи…“ 

 
 

ВЛП 

СР 

ГПР 

ЗК 

Възприема худ. произведение и изразяване на емоционално отношение.   

 

Участва в диалог; активно използва в речта си думи, означаващи качества; 
има конкретни представи за звук и буква О; открива звука в началото на 
думи; открива буквата в различни изображения; контролира движението на 
ръката при изписване на прави, криви линии. 
 

 



„Думичките подреди“   
 

Интонира конкретни звукове и ги открива в думи; групира думи по определен 
признак; разпознава графични знаци на букви; очертава линии, форми и 
знаци по образец. 

10 

14 - 18 XI 

„Световна литература за деца.“  

 

„Чудни думи“ 

 

 

 

 

„От букви към думи“  

ВЛП 

СР 

ГПР 

ЗК 

Р 

Възприемане на худ. произведение и изразяване на емоционално 

отношение.   

 

Запознава се с гатанката като литературен жанр. 

Отгатва гатанки за животни с пряко сравнение. 

 Конструира  изречения с думите-отговори. 

Обогатява активен речник. 

 

Има представи за звук и буква и условното моделиране на звука и умения да 

открива и назовава  думи, съдържащи определен звук. 

 

11 

21 - 25 XI 

„Спящата красавица“ – Братя Грим 

 

 

„Приказен свят“ 

 

 

 

 

„С кой звук започва думата” 

 

ВЛП 

ГПР 

Умее да слуша повествователен текст. Осмисля непознати думи и изрази 

(обет, диамант, рубин, корал, флейта). Осмисля чувствата и преживяванията 

на героите.   

 

Обогатяване представите за приказката като литературен жанр - 

разпознаване и назоваване на герои от познати приказки  Затв. употребата на 

синоними чрез характеристика на героите. Развиване умения за отделяне на 

изречение от текст по илюстрация от приказка. 

 

Продуцира думи с определен звук в началото на думата. Развива фонетичен 

слух. „Покажи буквата”-съставя думи със звук „…… „ в началото. „Състави 

изречение”-  съставя изречение с намислената дума 

 

12 

28 –02. XII 

„Бисерна река“ Асен Босев  ; „Чешма“ 

Дядо Благо 

 

 

„Играя и се забавлявам“ 

 

 

 “Измислям изречение“ 

 

ВЛП 

СР 

 Възприема кратък литературен текст; описва героите и проявява оценъчно 
отношение към постъпките им; проявява творчество при съставяне различен 
край на текста; има конкретни представи за еталони при общуване. 
 
Участва активно в диалог; проявява култура на речево общуване; използва в 

речта си прилагателни имена за описание на качества; конструира различни 
по вид изречения; употребява форми за единствено и множествено число на 
съществителните имена; има конкретни представи за буква и звук И.  
 
Има  представи за конкретни звукове и букви; измисля думи по зададен 
първи звук; практически се ориентира в разликата между дума и изречение; 
конструира сложни изречения със съюзи – а, и; координира движенията на 
ръката при оцветяване в рамките на контур. 

 

13 „Рибарят и златната рибка“ А. Пушкин - ВЛП Слуша повествователен текст. Осмисля непознати думи и изрази . Разбира  



05 - 09 XII 2 

 

 

“С думите на автора“ - 

Р 

СР 

ГПР 

чувствата и преживяванията на героите 

Разпознава и описва литературни герои; ориентира се в последователността 

на сюжета на познати приказки; активно употребява в речта си прилагателни 

имена; има представа за изречението като носител на информация; 

демонстрира графични умения. Преразказва кратък литературен текст, като 

се придържа към думите на автора; има конкретни представи и използва в 

речта си прости и прости разширени изречения съобразно вида на 

комуникацията 

14 

12 - 16. XII 

„Дядо Коледа“ - А. Цанчев 

 

 

„Празници любими“ 

 

 

 

“Чук, чук кой живее тук” 

ВЛП 

Р 

ЗК 

Възприемане на худ. произведение и изразяване на емоционално 

отношение. Възп. на любов към литературата за деца 

 

Има конкретни представи за: еталони на общуване в празнична среда, 

лексикалното значение на думите; изразява отношение при устно общуване 

чрез подбор на думи и изречения; изписва прави и криви линии по пунктир 

 

 Развива фонетичен слух, чрез разпознаване на звуци 

 

15 

19 - 23. XII 

29 - 30. XII 

„Коледари“ К. Константинов 

 

 

 

„В очакване на Коледа“ 

 

 

 

 

“Коледа“   

 

 

 

Иде нова година“ А. Жекова -2 

ВЛП 

СР 

Р 

ГПР 

Емоционално възприема стихотворение и изразява отношение; конструира 

изречение по опорна дума; проявява усет към правилен словоред и употреба 

на глаголните времена  

Има първоначални умения за самостоятелно съставяне на повествователен 
текст с включване на личен опит; умее да се изразява с различни по вид 
изречения, като практически се ориентира в правилната употреба на 
глаголните времена; разбира значението на думите и ги използва адекватно в 
речта си. 

Има умение за конструиране изречение по опорна дума; проява на усет към 
правилен словоред и употреба на глаголните времена; демонстриране на 
графични умения. 
 
Възприема стихотворение и съпреживява настроението;  

Има представи за лексикалното и художественото значение на думите; 

 

16     

17 

03  - 06.I 

„Вълшебната дума“ В. Осеева 

 

„Искам да разкажа….“ 

 

 

 

„Мога да разкажа“ 

ВЛП 

СР 

ГПР 

ПЛП 

Възприема произведение. Осмисляне непознати думи и изрази. 

 

 Активно участва в речева ситуация по предложена тема;  

изразява отношение при устно общуване чрез подбор на думи и изречения;  

проявява усет за правилен словоред и употреба на глаголните времена в 

изречението 

 

 Има умения за определяне последователността в сюжета на позната 

 



приказка по илюстрации. Има умения за репродуктивен преразказ на 

приказката по избор   

Упражнява графични умения-оцветяване в рамките на контур. 

18 

09 - 13.I 

„Синият светофар“ Джани Родари – 

интернет 

„Аз съм…“ 

 

„Аз започвам, ти довърши“ 

ВЛП 

ЗК 

СР 

Възприемане на худ. произведение. Осмисля непознати думи и изрази. Умее 

да слушане с внимание. 

Познава звук  А-открива  буквата сред различни знаци; интонира  звука 

/изговори, изпей, извикай/-  Има умения за разграничава звука в началото на 

думата. Конструира  изречения със съюз „а” 

Съставя сложно съчинено изречение със съюза „и”.  Съставя изречение по 

опорни думи. .”Колко са думите в изр.”- открива броя на думи в изречение 

 

19 

16 - 20.I 

„Баба Зима прави курабийки“ С. 

Брайчева -2 

 

 

„Гатанка ще ти задам“  

ВЛП 

ПЛП 

Възприема стихотворението. Анализира настроението и езикови изразни 

средства от текста. Систематизира представите за думата като езикова 

единица – конструира  изречения с думи от стихотворението. 

 

 Възприема и отгатва гатанки с пряко сравнение и метафори. Заучава и 

изпълнява наизуст на стихотворението „Баба Зима прави курабийки” от С. 

Брайчева. Има графични упражнения – дорисуване на липсващ графичен 

елемент 

 

20 

23 - 27.I 

„Дядовата ръкавичка“ от  Е. Пелин 

 

„Следи по снега“ 

 

 

 

„Коя е обратната дума”; С кой звук 

започва думата” 

ВЛП 

СР 

ЗК 

Слуша повеств. текст и осмисля съдържанието. Демонстрира съсредоточеност 

и концентрация на внимание.. 

Съставя  изречения по картинка и опорна дума и ориентиране в модел. 

Има усет към граматически правилно построено и завършено изречение. 

Има устойчивост на вниманието в графични упражнения.   

 

Познава антоними. Назовава думи с определен звук в нач. на думата. Развива 

на фонетичен слух. 

 

21 

30 - 03.II 

„Усмивката винаги побеждава“ -2 

„Приказка за усмивката“ –интернет 

 

 

„На кого е ръкавичката?. 

 

СР 

ГПР 

ПЛП 

Има умение да  участва в диалог по конкретна тема. Използва в речта си 

различни по вид правилно построени изречения; Има представи за 

композиция на разказ.  

 

Умее да преразказва на позната приказка „Дядовата ръкавичка”  от Е. Пелин. 

Активизира употреба на глаголни форми в преизказно наклонение . Има 

умения за трансформиране на пряка реч 

 

22 

06 - 10.II 

Мистър Крокотак“ Д.Бисет 

 

 

„Тъмно, светло“ 

ВЛП 

Р 

ЗК 

Възприема произведение. Осмисля непознати думи и изрази. Задоволява 

потребностите си с худ. литература 

 

Има конкретни представи за думи- антоними. 

 



 

 

 

„Палавите букви“ 

Обогатява лексикален запас с думи-природни явления, емоционални 

състояния. 

Запознаване с Ъ и уточняване слуховата представа за звука в думи. 

 

Систематизира представите за буквите на гласните звукове-групира думи. 

/”Коя е излишната дума  Има умения да  съставя и моделира изречение с 

цветни фигури и картинки 

23 

13 - 17.II 

„Въгленчето и водната капка“ Иван 

Паунов Хр.210 

„Звук, дума изречение” „Измислям 

изречение“  

 

 

„С кой звук започва думата” „Покажи 

буквата”; „Състави изречение” 

ВЛП 

ЗК 

Р 

Възприема произведение. Осмисля непознати думи и изрази. 

 

Има практически представи за изречение, дума, звук . 

Предметно моделира прости изречение. 

Конструира изречение по дадена дума. Определя броя  и последователността 

на думите.   

Продуцира думи с определен звук в началото на думата . Развива  фонетичен 

слух. Съставя  думи със звук „м „ в началото.; Съставя  изречение с 

намислената дума. 

 

24 

20 - 24.II 

„Момчето, което ръмжеше срещу 

тигрите“ Д.Бисет 

 „Било е и ще бъде“ 

 

 

 

 

 

„Вчера, днес и утре“ с12   

ВЛП 

СР 

ГПР 

Възприема худ. произведение  

 

Има представи за употреба на наречията вчера днес, утре. 

Умее да конструира изречения в минало,сегашно и бъдеще време в примери- 

словесни и от практически ситуации;активно употребява  думи-действия. 

Буква и звук Б- Познава с графичния знак;интонира  звука,назовава и открива 

в начална позиция на думи . 

Има представи за правилна употреба на глаголните времена в изречение. 

Има представи за дума и изречение. Има умения за самоконтрол при 

съставяне на изречение и определяне на думите в него 

 

25 

27 - 02.III 

„Бабомартенска приказка“ М. 

Дългъчева -2  

 

 

 

 

 

Аз питам, ти отговаряш”- „Улови звука”- 

1 

ВЛП 

СР 

ГПР 

Има умения за слушане на повествователен текст. Осмисля непознати думи и 

изрази (килерче, избродирани).Осмисля чувствата и преживяванията на 

героите. Има  умения за участие в беседа по съдържанието на текста. 

Обогатява опита за съставяне на текст – описание на природни промени с 

активна употреба на качествени прилагателни имена като определения и 

сравнения. 

 

  Има умение за конструиране на въпросително и съобщително изр. Открива 

и назовава  звук. 

 

26 

06-10.III 

„Благодаря ти, мамо!“ А.Босев  „Мамо“ 

Дора Габе „ Ний помагаме на мама”- В. 

Паспалеева (хр.250) 

ВЛП 

СР 

ГПР 

Възприема текста на стихотворението. Свързване с личният опит. Изразяване 

на чувства и мисли, който поражда текста. 

 

Съставя разказ по преживяване. Има умение за построяване на сюжетна 

 



 

“С обич за мама” 

 

линия, логически обоснована  в определена последователност  по време, 

място и според   взаимодействието на героите.  Правилна употреба на 

глаголи в минало време.  

27 

13 - 17.III 

„ Който не работи, не трябва да яде“ 

Ран Босилек -2 

 

 

„Всички се трудят“ -1 

 

ВЛП 

СР 

ГПР 

ЗК 

Възприема приказката. Осмисля непознати думи. Осмисля идейната замисъл 

на автора. Проявява емоционално -оценъчно отношение към героите и 

техните постъпки. Използва  прилагателни имена в речта. 

Има умение за участие в диалог. Използва сложни съставни изречения в 

речта. Има представи за лексикалното значение на думите и начина за 

преобразуването им в сродни думи. 

 

28 

20 - 24.III 

Доктор Дулитъл“ Хю Лофтинг;; Доктор 

Ох  -Боли“ -1 

 

„На какво прилича?“ -2 

ВЛП 

ЗК 

Р 

Има умения за слушане на повествователен текст. Осмисля  непознати думи и 

изрази -(виден).    

 

Познава  звук и букви М ,Л – интонира звука, разпознава  буквата и открива в 

различни думи. Има умения за групиране на думи по признак „звук”. Има  

умения за ясно и точно формулиране на правила, ориентира се в звуковия 

състав на дума и определя първи звук 

 

29 

27 - 31.III 

В зеленчуковата градина“ Р.Киров 

 

„От близо и далеч“ 

 

 

Що е то?“  

 

ВЛП 

СР 

ГПР 

Има  умения за слушане на повествователен текст. Осмисля непознати думи и 

изрази (ластар, ластун).   

 Разпознава герои и епизоди от познати класически приказки. Изразява 

предпочитания към определен персонаж –описване постъпки и качества. 

 

Възприема и отгатва гатанки с пряко и преносно значение. Конструира и 

моделира  изречения, използва умалителни форми в ед. и мн. число на същ. 

имена. с26 

 

30 

03 - 07.IV 

Три другарчета“ П. Панчев 

 

 

„Деца с имена на цветя“     

 

 

 

Кажи близката дума”; „Кога се случва”; 

„Подреди думите в изречение”  

ВЛП 

ЗК 

ГПР 

Възприема съдържанието на стихотворението. Разяснява непознати думи и 

изрази. Преживява настроението на худ. произведение 

 

 Обогатява представите за думи, свързани с традиции и обичаи за празниците 

Лазаруване, Цветница. Запознава се със звук и буква Ц – интонира и 

откриване в думи 

 

Има знания за синоними.  Има знания за сег. е минало време. Има знанията 

за дума, изречение. 

 

31 

10 - 13.IV 

„Великденски помагачи“ Е. Багряна 

 

 

„Пъстър Великден“ 

ВЛП 

Р 

СР 

ГПР 

Има умения за слушане на повествователен текст. Осмисля непознати думи и 

изрази (вапсан). Осмисля чувствата и  настроението  

 

  Осмисля значението на думи, свързани с Великден – традиции и обичаи. 

 



 

 

Кажи близката дума”-.„Кога се случва”;  

Подреди думите в изречение”   

Съставя  кратък повествователен. текст по картина и личен опит. 

 

Има знания за синоними, сегашно и минало време, познава дума, изречение 

 

32 

18 - 21.IV 

Добре дошла“ Е. Багряна/„И косът 

помага“ 

 

„Къде е пролетта“ 

 

 

Нарисувай с думи“ 

ВЛП 

Р 

СР 

ЗК 

 Осмисля непознати думи и изрази. Стимулиране на детските потребности с 

худ. Литература. 

  Конструира изречения по опорни думи и картини. Проява на усет за 

граматически правилно подредени изречение. Определя броя на думите в 

изречението. 

 

  Има умение за съставяне на текст описание. Използва  думи  с близко и 

обратно значение. Ориентира се в звуковия модел на думи и определя броя 

на звуковете. Съставя изречение по графичен модел. 

 

33 

24 - 28.IV 

Малечка- Палечка“ руска нар. приказка 

„Момче и пчела“ А. Разцветников 

 

„Думички аз зная“ 

 

„С думички аз мога..“  

ВЛП 

СР 

ЗК 

Р 

Възприема произведението. Осмисля непознати думи и изрази. 

 

Активизира употребата на думи – признаци и действия. 

Познава  звук и буква Н – интонира и открива в думи. 

 

Изгражда  рефлексия за правилно конструиране на прости и прости 

разширени изречения по схема: наименование – действие –малка думичка – 

признак. 

Ориентира се в звуковия състав на думи. Конструира  изречения с предлози, 

уточняващи местоположение 

 

34 

02 - 05.V 

Маша и мечока“ руска нар. Приказка - 3 

 

 

ВЛП 

СР 

ГПР 

ПЛП 

Възприема  произведението. Осмисля непознати думи и изрази. Разпознава и 

описва литературни герои; ориентира се в последователността на сюжета на 

познати приказки; активно употребява в речта си прилагателни имена; има 

представа за изречението като носител на информация; демонстрира 

графични умения 

Преразказва кратък литературен текст, като се придържа към думите на 

автора; има конкретни представи и използва в речта си прости и прости 

разширени изречения съобразно вида на комуникацията 

 

35 

09 - 12.V 

Диагностика  Диагностициране на знания, умения и отношения  по ядра  ХЛ, Св. Реч, ГПР в 

края на ІІІгр. По установена батерия 

 

 

36 

15 - 19.V 

„На море“ Кина Къдрева Хр.435 -1 

 

 

ВЛП 

СР 

ГПР 

Възприема съдържанието на стихотворението. Разяснява непознати думи и 

изрази. Преживява настроението на худ. произведение 

 

 



 

 

„Чакаме те, лято“ -2 

 

Има умение за съставяне на разказ по сюжетна картина и заглавие. 

Конструира различни по вид изречения. Изразява отношение, чрез 

използване на подходящи думи и граматически структури 

 

37 

22 - 26.V 

„Азбука“ Галина Златина -1 

 

 

   „Буквите са се родили“ -2 

 

 

 

ВЛП 

Р 

 

 

Възприема съдържанието на стихотворението. Разяснява непознати думи и 

изрази. Преживяване на настроението на худ. произведение 

 

Емоционално възприемане на стихотворение. Интерпретиране на езикови 

изразни средства за представяне на образа. Осмисляне на думи свързани с 

празника 24 май. 

Заучаване наизуст 

 

38 

29 - 31 V 

„Нека“ Михаил Лакатник 

 

 

„Звукове и букви като зная..“ 

 

 

 

Влакче от думи“  

ВЛП 

СР 

ВЛП 

РЗК 

Има умения за слушане на повествователен текст. Осмисляне на непознати 

думи и изрази (материк). 

 

     Познава частите на речта – дума, изречение, звук, буква, самостоятелно 

конструиране на изречение по опорни думи, разпознаване и назоваване  

графичните знаци на букви. 

 

Диференцира представи за лексикалното значение на думи и групиран по 

определен признак, използва  думи с обобщаващо значение, определя  звук 

в началото и в края на думи. 

 

 

 

 

ОН  „Математика“ 

Седмица 

Месец 

 

Тема 

Брой ПС 

Образ. 

ядро 
Очаквани резултати Забележка 

1  

15 -16 IX 

Диагностика  Установяване на равнището на уменията за: групиране; сравняване на 

количества; определяне на пространствени отношения. 

 

2  

16 - 23 IX 

Диагностика  Установяване на равнището на уменията за: групиране; сравняване на 

количества; определяне на пространствени отношения. 

 

3  

26 - 30. IX 

 „Групиране“ - 2 

 

КО Групира и редува предмети по вид, цвят, форма, принадлежност. Осмисля 

принадлежност или непринадлежност към дадена група. 

 

4  „Групиране“ -2 КО   Групира предмети по височина и големина, принадлежност.  



03 – 07 X  Осмисляпринадлежност или непринадлежност към дадена група. 

5 

10X -14Х 

 “Групиране“-2 КО Установява количествено равенство и неравенство между две групи от 

предмети (колкото – толкова, повече, по-малко).  

 

6 

17 - 21X 

  „Местоположение“-2 ПО  Определя пространственото разположение на обекти спрямо себе си, 

използване термините: горе, долу, пред, зад, до, вътре, вън.  

 

7 

24 - 28X 

„Числатаедно и две” -2 КО Имапредставизацифратаначислатаедно, две и 

количественипредставизачислатаедно, две. 

 

8 

31 - 04 XI 

 „Числото три”-2 КО Има представи за числото три -количествено и редно значение на неговата 

цифра. Количествено и редно значение на цифрите едно, две ,три. 

 

9 

07 -11 XI 

„Местоположение. Посоки“-2 ПО 

КО 

Умее за определя лява и дясна ръка и положенията вляво и вдясно от детето. 

Пространствени отношения между обекти – зад, пред, горе, долу.   

 

10 

14 - 18 XI 

 „Сравняване чрез знаците“-2 КО Има конкретни представи за образа на знаците „<“ , „ >“ и „=“.  Практически 

сравнява броя на предметите в две групи и установява равенство и 

неравенство  между тях 

 

11 

21 - 25 XI 

„Геометричнифигури“-2 

 

РФ Разпознаваосновнигеометричнифигури: кръг, триъгълник и квадрат и 

назовавапредмети с триъгълна, с кръгла, с квадратнаформа. 

Продължаваалгоритмичнапоредица. 

 

12 

28 –02. XII 

Числото четири. Сезони“-2 

 

КО Разпознава и назовава цифрата на числото 4. Има умения да отброява и 

пренамира групи от 4 предмета. Брои поредно до 4,  използва числителните 

редни: първи, втори, трети и четвърти. 

 

13 

05 - 09 XII 

“Сутрин, обед, вечер“-2 

 

ВО Разпознава частите на денонощието – сутрин, обед, вечер, преди обяд и след 

обяд. Ориентира се в последователността на частите на денонощието. 

Ориентира се в последователността на събитията във времето -  преди, след, 

по-рано, по-късно. 

 

14 

12 - 16. XII 

„Числото пет и неговата цифра-2 

 

КО Умее да сравнява и назовава количества от предмети с до пет елемента 

Разпознава и назовава цифрата на числото 5. Брои, отброява и пренамира 

групи от 5 предмета.   

 

15 

19 - 23. XII 

29 - 30. XII 

„Редицата на числата до пет“-2 КО Систематизира представите за числото до пет и техните цифри. Осмисля 

отношението между две съседни числа до 5 и част от числовата редица. 

 

16     

17 

03  - 06.I 

„Измерване“-2 

 

И 

КО 

  Систематизира представи за дължината на предметите. Запознава се с 

начина за измерване с условна предметна мярка / лентичка/ и назовава с 

термина: по-дълго, по-късо, равни по дължина. Нанася мярката върху 

предмета и определяне резултат от измерването в число до 5 

 

18 

09 - 13.I 

“Сравнявам по височина и ширина“-2 И Има представи за височина и ширина на предметите. Подрежда предмети по 

височина/ширина. Назовава високо/ниско, тясно/широко. 

 



19 

16 - 20.I 

„ Правоъгълник“-2 

 

РФ Има представи за геометричната фиг. правоъгълник. Умее да се ориентира в 

двумерното пространство. 

Сравнява правоъгълник с квадрат чрез налагане и отриване на прилики и 

разлики. 

 

20 

23 - 27.I 

“Ориентиране в квадратна мрежа и 

лабиринт“-2 

РФ Има представа за колона и редица в мрежа от квадрати и определяне 

мястото на предмет и ориентиране в мрежа. 

 

21 

30 - 03.II 

„Числото шест”-2 

 

КО Има представи за цифрата на числото шест. Умее да сравнява количества с 

релациите повече – по-малко”, „толкова-колкото”, по равен брой”. Брои и 

назовава количества от предмети с числата до шест. 

 

22 

06 - 10.II 

“Число и цифра 7“. -2 

 

КО Има представа за количествено и редно значение на числото седем. Умее да 

сравнява  количества. Установява количествено равенство и неравенство. 

 

23 

13 - 17.II 

„Седмица“-2 

 

ВО Има елементарна представа за седмицата като количество от седем дни и 

реда на дните от седмицата. Разпознава една седмица в модел на календар.  

 

24 

20 - 24.II 

„Месеци“-2 

 

ВО Осмисля информацията, която съдържа календарът – месеци, седмици и дни 

и последователността в редуването на сезоните. 

 

25 

27 - 02.III 

„Число и цифра 8“.-2 

 

КО Има представа за количествено и редно значение на числото осем.  Умее да 

сравнява количества. Установява количествено равенство и неравенство. 

 

26 

06-10.III 

„Вчера, днес, утре“-2 

 

ВО  Има елементарна представа за три последователни денонощия. Осмисля с 

помощта на картини  какво се е случило вчера, днес, утре. 

 

27 

13 - 17.III 

“Измерване“-2 ПО Различава и сравнява пространствени измерения на обектите – дължина, 

височина, ширина. Подрежда сериационна редица във възходящ и низходящ 

ред (до 5 предмета) и използва съответните пространствени термини. 

 

28 

20 - 24.III 

„Ориентиране“-2 

 

ПО  Умее да се ориентира в двумерното пространство – по план, в квадратна 

мрежа в лабиринт. Използва термините „наляво, надясно“, „напред ,Назад, 

„нагоре, надолу 

 

29 

27 - 31.III 

„Число и цифра 9“-2 

 

КО Има представа за количествено и редно значение на числото девет.  Умее да 

сравняване на количества. Установява количествено равенство и 

неравенство. 

 

30 

03 - 07.IV 

„ Числата нула и десет“-2 

 

КО  Има представа за празно множество и множество от 10 предмета, 

 Поредно и количествено броене до 10.  Умее да сравнява групи от обекти с 

релациите „повече- по-малко, толкова- колкото”. 

 

31 

10 - 13.IV 

„Съкровище“-2 

 

ПО Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и 

пространствени отношения. Ориентира се в лабиринт и по схема. 

 

32 

18 - 21.IV 

” Числата до десет”-2 

 

КО Умее да групира, за открива принадлежност или непринадлежност на 

елемент към множество. Има представи за числата до девет.  . 

 

33 

24 - 28.IV 

”Числата от едно до десет”-2 

 

КО Систематизира представите за числата от 1 до 10. Сравнява количества от 

предмети в две групи чрез релациите „повече, по-малко, колкото - толкова”. 

 



Изравнява определено количество чрез познати символи. 

34 

02 - 05.V 

„Групиране”-2 

 

КО  Умее да групира и сравнява групи от обекти, да открива принадлежност/ 

непринадлежност на елементи към дадена група. Има представи за числата 

до 10, за фиг. кръг, триъгълник, квадрат, правоъгълник. 

 

35 

09 - 12.V 

Диагностика  Проследяване постиженията на децата по установена батерия  

36 

15 - 19.V 

Диагностика  Проследяване постиженията на децата по установена батерия  

37 

22 - 26.V 

Диагностика  Проследяване постиженията на децата по установена батерия 

 

 

38 

29 - 31 V 

„Геометрично домино”-2 РФ Разпознава  геометрични фигури. Открива еднакви по форма. Познава 

„Числата до 10.” Изравнява  количество чрез познати символи. 

 

 

 

ОН  „Изобразително изкуство“ 

Седмица 

Месец 

 

Тема 

Брой ПС 

Образ. 

ядро 
Очаквани резултати Забележка 

1  

15 -16 IX 

 “Лятно слънце“ 

 

 

 

„Спомен за лятото“ 

 Диагностициране на уменията  за моделиране - овалване, разточване, 

вдлъбване  и слепване на отделните елементи. Обогатяване на слънцето с 

допълнителни елементи 

 

Диагностициране на умения за подбиране на подходящи изразни средства с 

оглед на замисъла. Диагностициране технически и изобразителните умения с 

графичен материал 

 

2  

19 - 23 IX 

“Весели игри с приятели добри”  

 

 

 

„Познай какво намислих?“ 

  Диагностика познанията  и използването на  различни видове изобразителни 

материали и техника. Изискване на правилно композиране върху 

изобразителния лист 

 

  Диагностика уменията за апликиране чрез подреждане на готови 

геометрични форми до получаване на конкретен образ- превозно 

средство,къща,животно,птица или човешка фигура.  

 

3  

26 - 30. IX 

 „Буря“  

 

 

 

„Чадър за дъжд“   

 ХВ 

ИТ 

  Има умение да предава силата на природното явление със съответните 

цветове. Обогатява пейзажа с гръмотевици, облаци и дъжд. 

Умело използва  бои ,тънки и дебели четки. 

 

  Умее самостоятелно да подрежда и залепва  елементи  - дръжка, връх, 

 



основа.  Има усет за цветови съчетания.  

4 

03 – 07 X 

   „Птичка в гнездо”-мод. 

 

 

 

„ Прелетна птица”(РЛ39) 

 

 ИМТ  

ИТ 

Умее да работа с длани, използва  основни похвати -овалване ,прищипване за 

предаване на характерните белези на познат обект. Умее да предава повече 

подробности-клюн, яйца...   

 

Умее да рисува прелетна птица с графичен материал. Има усет към правилна 

форма и цветосъчетание.   

 

 

5 

10X -14Х 

  „Есена гора“ с2 

 

 

 

“Есенна гора“  апл. 

ИМТ 

ИТ 

Умее да използва и съчетаваразлични печатни изобразителини техники. 

Изграждаконпозиционни умения за подреждане и изобразяване в 

пространството на есеннидървета. 

 

Конкретизираобразнитепредстави  за различнитевидовеесеннидървета. 

Практически осмисляролята на цветовете за предаване на характерните. 

особености 

 

6 

17 - 21X 

 „ Плодове“ 

 

 

 

“Вкусна есен“ 

 ИМТ 

ИТ 

Рисува натюрморд от натура. Разкрива и изобразява характерните. 

особености на познати обекти .  Има умения за самостоятелно анализиране 

на обектите. 

 

Има умение да пресъздава характерни форми и цветове на плодове чрез 

закръгляне на готово изрязани цветни квадрати и правоъгълници. 

Композиционни умее да подрежда в пространството в еднослойно 

апликиране. 

 

7 

24 - 28X 

 Съедини и оцвети образа“                                  ИМТ Умее да съединява единственото изразно средство –точката. Развива  умение 

да съединява точките с плавна графична линия .  Развива. фина моторика. 

 

8 

31 - 04 XI 

 „Моят домашен любимец“                                 

 

 

 

„Куче и коте“ 

 

 ИМТ 

ИТ 

Има  умения за работа с пластичен материал и използване техниките за 

моделиране до предаване  характерните oсобености на кучето/коте: тъпа 

муцуна, увиснали уши, опашка. Развива фината моторика. 

 

Има умение за запълване на рисунката по стандартен начин с графичен 

материал (по- пълно изграждане). Използва характерните цветове на 

животните. Демонстрира желание за прецизна работа. 

 

9 

07 -11 XI 

„ В рамка“ с.7  или автопортрет 

 

 

„Ти и аз“                

 ИМТ 

ИТ 

Има  умение за повтаряне пунктирни линии в украса на различни предмети. 

Има представа за средства, с които се постига художествена изобразителност 

–декорация, цветови съчетания, детайлизация. 

 

Обогатява уменията  за апликиране на повече от една човешка фигура. 

Развива естетическо усет. 

 

10   „Избери си превозно средство и го  ИМТ Умее да изобразяваобекти след самостоятелно наблюдение по  



14 - 18 XI нарисувай“. 

 

 

„Влак“ 

ИТ предварителнопоставена задача от учител. Обогатяване на технически 

умения за графично и цветно изобр. Чрез защриховане на отделнидетайли. 

 

Умеесамостоятелно да подрежда и залепваелементи- локомотив, вагончета. 

Има умение за цялостнокомпозиране на отделните части в изобразителното 

поле 

11 

21 - 25 XI 

„Моето семейство“  - 2 ИМТ 

ИТ 

Умее и прилага усвоените техники за моделиране- овалване, разточване , 

прилепване…., при изграждане на човешка фигура  /в движение) от цяло 

парче пластилин чрез разрязване и изтегляне. 

 

Има умения за по-пълно и точно предаване на човешката фигура с графичен 

материал. Предава  статична и в движение човешка фигура. 

 

12 

28 –02. XII 

„Подводен свят“-2 ИМТ 

ИТ 

Има умение за рисуване с флумастер върху камъчета. Развива 

самостоятелност и творческа активност. 

 

Създавагруповаапликация. Имаумениезаизрязване, подреждане и 

залепванеразличнипоцвят и големинаформи. Умее да работи в 

екипкатосъгласуванадействията 

 

13 

05 - 09 XII 

Златна рибка“-  

 

 

 

„Обитатели в морето“ с.10- или 

„Рибки“. 

 

ИМТ 

ИТ 

Умее да работи със смесена техника. Изгражда  образа с графичен материал и 

запълва с акварелни или темперни бои. Обогатява рисунката с допълнителни 

елементи.-водорасли, камъчета /с флумастер 

 

Умее да работа в малки групи -2-3 деца. Има умение за апликиране. 

Изгражда еднослойна и двуслойна апликация 

 

14 

12 - 16. XII 

„Коледна играчка“- 

 

 

 

“Картичка за Дядо Коледа”- 

 

ИМТ 

ИТ 

Запознава  се с нови  декоративни елементи - прави, начупени или 

вълнообразни линии. Развива способност да ги редува по вид, цвят и 

големина. 

 

Комбинира готово изрязани елементи в двуслойна апликация върху цветна 

основа. Развива  усет за красиви цветосъчетания. 

 

15 

19 - 23. XII 

29 - 30. XII 

„Празнична трапеза“ с10       

 

 

 

 

„Сурвакница“-с 110- изкуства/. 

 

ИМТ 

ИТ 

Обогатява  представите си за народните обичаи и свързаните с тях обредни 

предмети  като придава характерните детайли и особености  чрез 

моделиране на релефни форми 

 

Самостоятелно изпълнява по-сложна  декор. задача за създаване на 

декоративен образ с графичен материал по избор.  

 

 

16     



17 

03  - 06.I 

„Балони с емоции“- ИТ Има умение за рязане на различни по големина и цвят форми.  Лепи чисто 

.Създава  радостно настроение от получените образи. 

 

 

18 

09 - 13.I 

Пътни знаци“ с5 

 

 

 

„Зебра“ и светофар“- 

ИМТ 

ИТ 

Умее да изобразява  знаци за визуална комуникация с различни форми чрез 

криви затворени линии. Предава пространствено – конструктивни връзки 

между познати обекти от действителността. 

 

Умее да комбинира  различна по форма и цвят хартия. Насочва се към по-

сложно изграждане  чрез еднослойна и двуслойна апликация.   

 

19 

16 - 20.I 

„Зимен пейзаж” 

 

 

„Шалче за зимата“-апл. 

 

ИМТ 

ИТ 

Има усет за симетрично изграждане на фигури на растения, животни чрез 

техниката монотипия (прегъване, рисуване, отпечатване) с  темперни бои. 

 

Комбинира различни по форма и цвят геометрични форми подредени по 

декоративен начин върху цветна основа. Самостоятелен подбора цветове. 

 

20 

23 - 27.I 

„Лисица и катеричка“.- с.3 

 

 

 

„Дядовата ръкавица“.с.17 

 

ИМТ 

ИТ 

Уточнява  представите за характерното във формата и типичните особености 

на животните. Затвърдява похватите за моделиране овалване, слепване, 

изтегляне, изостряне, вдлъбване. 

Има умения за изобразяване по памет добре познати животни. Умело 

използва  графичен материал за предаване на характерните особености на 

животните.  

 

21 

30 - 03.II 

„Емоция“ с..19 

 

 

“Нашите игриви топки“- апл 

ИМТ 

ИТ 

Формира  умение  за рисуване чрез издухване със сламка. Изгражда образ от 

петно.  Развива  усет за красиви цветосъчетания. 

 

Затвърдява  умението да получава  кръгла форма от квадрат.  Развива  усет за 

красиви цветосъчетания. Изгражда еднослойна, двуслойна и многослойна 

апликация.  

 

22 

06 - 10.II 

Планети“. 

 

 

Когато луната изгрее“- или 

„Нощна феерия „-/смесена техника/ 

ИМТ 

ИТ 

Затвърдява  умението да овалва  различни по големина топчета с пластичен 

материал. Развива сръчност. 

 

Изгражда умението да  рисува с бял маслен пастел върху бял лист. Обогатява 

уменията за рисуване с акварелни бои. 

 

23 

13 - 17.II 

“Пожар и дим“ 

 

 

„Пожарна кола „ 

 

ИМТ 

ИТ 

Има умения за полагане на боите една в друга - мокро в мокро. Умее да  

изгражда  красиви хармонии. 

 

Обогатява  детската апликация с нови образи. 

 Обогатява уменията за апликиране. Развива мисленето. 

 

24 

20 - 24.II 

„Слон“-с.3.                   

 

ИМТ 

ИТ 

Умее да предаде  характерното във формата и строежа на слона - хобот, уши. 

Самостоятелно използва  овладените техники по моделиране. Развива  

 



 

 

 „Сюжетна  рисунка по даден образ“ 

 

мисленето. 

 

Затвърдява знанията и уменията за работа с графичен материал. Усвоява 

композиционни умения за разположение на обектите в изобразителния 

.лист. 

25 

27 - 02.III 

„Престилката на баба Марта  

 

 

 

„Пижо и Пенда“-апл.       

ИМТ 

ИТ 

Актуализира знанията за декоративни елементи - вълнообразна и начупена 

линия. Развива способност да изпълнява декоративни ел. по-точно - с 

отмерени движения на ръката Възпитава волеви задръжки. 

 

Обогатява  умението за рязане на кръгчета  на малки ленти в края. Има 

умение за лепене на отделни елементи върху цветна основа.  

 

26 

06-10.III 

„Моята мама е най-красива“ 

 

 

„Картичка за мама“ 

 

ИМТ 

ИТ 

Умее да композиране на образа  в рисувателния лист . Има представа за 

портретно изображение   

Самостоятелен подбора и съчетава  изходните форми по вид, големина, цвят. 

Комбинира еднослойно и многослойно релефно изграждане на 

композицията. Активизира въображението и комбинативното мислене  

 

27 

13 - 17.III 

„Инструменти‘“      

 

 

„Рисувана музика“ с31 

ИМТ 

ИТ 

Развива умение за моделиране на различни предмети по форма .Затвърдява 

техническите похвати: овалване, слепване, изтегляне, изостряне  

Развива асоциативното мислене, чрез създаване на  нефигурална композиция 

под въздействие на музикално произведение. Умее самостоятелно да 

пресъздава  настроение, породено от музиката . 

 

28 

20 - 24.III 

„Рисувам сам“ 

 

 

“Открий разликите“ стр.15 

ИМТ 

ИТ 

Проявява  индивидуална творческа изява при изпълнение на самостоятелно 

замислена тема. Развива  критерий за самооценка и оценка. 

 

Развива наблюдателността си, като открива различия в познати образи. 

Допълва и оцветява липсващи елементи със самостоятелно избрани 

изобразителни материали 

 

29 

27 - 31.III 

Моделиране по собствен замисъл“   

 

 

„В градината на растенията“ 

 

ИМТ 

ИТ 

Самостоятелно избира тема за моделиране. Прилага впечатления и опит за 

реализиране на замисъла. Самостоятелно прилага на усвоените техники. 

 

Развива умението за печатане с  дунапрен, ябълка, картоф …., спазвайки 

ориентир. Упражнява рисуване на прави линии в различни посоки в/у готова 

основа. 

 

30 

03 - 07.IV 

„ Цвете “ изкуства-с.55- 

 

 

„Лале или цъфнало клонче“ “ 

ИМТ 

ИТ 

Затвърдява техническите похвати по моделиране. Комбинира  декоративни 

елементи в разнообразна комбинация до получаване на цвят и цвете.  

 

Умее да изобразява точно и вярно наблюдаван модел  по натура с материал 

 



 по избор. Изграждане на критерий за оценка на рисунка отр натура. 

31 

10 - 13.IV 

„Шарено яйце“   

 

ИМТ Рисува издухано или сварено яйце. Използва възможността на развихри  

въображението си, като съимтздаде красиви цветосъчетания.     

 

32 

18 - 21.IV 

„Един пролетен ден“ 

 

 

„Пролетен пейзаж“ с.28   

ИМТ 

ИТ 

Свободно използва технически похвати за изразяване на пролетни явления  в 

природата през различните пролетни дни с материал по избор.   

 

Има уменията за групово апликиране по впечатления придобити от контакт с 

природата. Обогатява сюжетната апликация с нови образи. Затвърдява 

релефно апликиране чрез изрязване и изкъсване.  

 

33 

24 - 28.IV 

-„Отркий кой се крие“ /рисуване в 

мрежа/ 

 

 

 

Буболечки“ с.28.      

 

ИМТ 

ИТ 

Има умение да дорисува в мрежа. Ориентира се  в изобразената 

действителност и диференцира отделни образи и елементи. 

/насекоми-комар и муха/ 

 

Има умение за използване на готови шаблони до получаване  на различни 

видове насекоми Упражнява изрязване на кръгчета. 

 

34 

02 - 05.V 

„Моето любимо животно.” - мод. 

 

 

 

„Маша и мечока“ 

 

ИМТ 

ИТ 

Създаван композиция чрез моделиране на различни по вид, големина и 

форма и специфични белези на животно/и. Развива сръчност и затвърдява  

техниките по моделиране – овалване, разточване ,разтегляне, прилепв. 

 

Развива  асоциативното мислене, чрез пресъздаване  и характеризиране на 

образи и обстановка от худ.  произведение  с  материали и техника по избор . 

Обогатява цялостната композиция с повече детайли.                  

 

35 

09 - 12.V 

   

 

 

36 

15 - 19.V 

„Дъга“ 

 

 

„Изложба „   

 Диагностика  умения за работа с темп.иакв.бо , рабата с тънка и дебела четка, 

усвоени техники-мокро до мокро ,мокро в мокро и т.н. 

 

Диагностика уменията по апликиране - релефно апликиране чрез изрязване и 

изкъсване.   

 

37 

22 - 26.V 

„Рисуване по самостоятелна избрана 

тема“ /с графичен материал/ 

 

 Диагностициране уменията на децата по изобразително изкуство. 

 

 

38 

29 - 31 V 

„Дете с балони и знамена  Умее да рисува  човешка фигура в движение. Изгражда по-сложна 

композиция. Създава весело настроение  за празника.   

 

 

 



ОН  „Конструиране и технологии“ 

Седмица 

Месец 

 

Тема 

Брой ПС 

Образ. 

ядро 
Очаквани резултати Забележка 

1  

15 -16 IX 

„И с ножицата има правила“  

 

 

Чисти и спретнати“ 

 Диагностициране. на  умения за изрязване по права линия технологичен 

материал хартия.Изискване на правилен захват и безопасно боравене. 

 

Установяване на равнището на умения при самообслужване след сън. Начин 

на събличане, обличане и обуване.Изискване на съобразителност и 

последователни действия. 

 

2  

19 - 23 IX 

Ветрило“   Диагностициране  на умения за работа с хартия чрез многократно прегъване 

Изискване на точно прегъване по прекъсната линия. 

 

3  

26 - 30. IX 

„Чадър“-крокотак 

 

 

„ Листопад“- 

  Има умение  за работа с цветна хартия (картон) и съчетаването и с др. 

материали (сламка) Изискване за точност и прецизност при съединяването на 

различните материали 

Умее да изрязва по крива линия.  Има правилен захват и безопасност при 

работа 

 

4 

03 – 07 X 

Лястовица, стр. 5 
 
 
На жицата, стр. 5 

 

КМ 
ГИ 

 

  Има представа и назовава причинно-следствени връзки в конкретни 
ситуации от живота на лястовиците през различните сезони.  
 
   Оценява изделие – свое и на връстник – по определени критерии.Стреми се 

към сътрудничество при съвместна дейност в екипен проект. 

 

5 

10X -14Х 

 „ Да почистим двора“ 

 

 

-„Пано от есенни листа“ 

 

КМ 
ГИ 

Участва в  колективен  труд  -събиране на есенни листа. Има  представи за  

хербаризирането им.  

Използва на природни материали и създава  есенно пано чрез залепване 

върху хартиена чиния под формата на фриз. Обогатява  чрез допълнителни 

елементи -шишарки, кестени и т.н. 

 

6 

17 - 21X 

Плодове, стр. 7 
 

 
 
 
 
Даровете на есента, стр. 7 

КМ 
 

 
 

ГИ 

  Преобразува листов материал в обемно изделие; изработва модели на 
плодове по избор от снимки или технически рисунки, като следва инструкции 

на учителя; реже с ножица хартия и спазва хигиена на работното място; 
оценява качеството на своя или на връстниците си готов продукт от 
дейността; приема участие в екипен проект. 
Предлага идеи и участва в игра с изработеното изделие; споделя впечатления 

и знания за качествата и труда на хората в градината през есента. 

 

7 

24 - 28X 
Сгради 
 
 
 
 

ОМСС 
ГИ 

Техника 
 

 

   Овладява информация за видове сгради. Затвърдява умение за прилагане 
на познати способи за преобразуване на листов материал в обемно изделие; 
прилага конкретен способ за рязане на хартия – вътрешен ъгъл; 
усъвършенства композиционни умения и усет за равновесие в композицията. 
Посочва важни за децата пътни знаци на кръстовище и обяснява правилата за 

 



 
 
Нашият квартал, 

 

 
(ПС) 
БДП 

безопасно придвижване по пътна маркировка в игрова ситуация.  
 
   Може да определя пространственото разположение на елементите в 
квартала. Прави разлика между еднопосочно и двупосочно пътно платно. 
Ориентира се в елементите на по-широко пространство – сгради, видове 

пътни платна, пешеходна пътека при двупосочно движение. Изброява 
правилата, които трябва да спазва пешеходеца. Да познава правилата за 
пресичане на двупосочно  платно. Наблюдава и съобразява светлинни 
сигнали. Изброява правила, които трябва да спазва велосипедиста. Знае при 
какви случаи е водач, в какви пешеходец и защо трябва да носи 
светлоотразителна жилетка. Регулира поведението си при  сигнал. 

8 

31 - 04 XI 

 

Колибка за Шаро 
Жилищата на животните,  
стр. 20 

КМ 
ОМСС 

 

Осмисля зависимостта „функция – конструкция“. Формира умение за 

измерване с модулна единица; конструира изделие в определен 

технологичен ред по словесно и практично указание. Мотивира 

необходимостта от внимателно и грижливо отношение към представители на 

природния свят. 

 

9 

07 -11 XI 

Това съм аз, стр. 2 
 
 

Дърво на запознанството,  
стр. 2 

КМ 
ГИ 

    Демонстрира конкретни способи за работа с технологичен материал хартия 
– очертаване, оцветяване, рязане по крива линия, лепене; участва в общ 
проект в групата.  
   Разпознава  буквени и цифрови знаци; разказва за своите интереси и 

любими занимания, изслушва и проявява интерес към предпочитанията на 

свои връстници. 

 

10 

14 - 18 XI 

Могат ли хората без ПС 
 
 
Превозни средства на пътя, стр. 8 

Техника 
ОМСС 

ГИ 

Различава превозни средства спрямо мястото на придвижване – на пътя, 

видове, предназначение; затвърдява знания за функционалната зависимост 

„функция – конструкция“. Предлага идеи и участва в провеждането на малко 

състезание, игра или дейност в детската градина. Описва  ролята на хора от 

различни професии, свързани с конструирането, поддържането и 

управлението на пътни превозни средства по суша. Припомня правила за 

безопасност и култура на поведение в уличното движение. 

 

11 

21 - 25 XI 

Украса за трапеза 
 
 
 
Парти, стр. 13 

ОМСС 
ГИ 

Свързва, като използва допълнителни елементи – сламка или бъркалка. 

Диференцира различни обекти по определени признаци; аргументирано 

изказва мнение за приложението им в конкретна практическа ситуация.  

 

Възпроизвежда поведение на сервитьор; има представи и спазва правила за 

култура при хранене. 

 

12 

28 –02. XII 

Кораб 

 
 
 
 

Техника 

ОМСС 
ГИ 

Различава превозните средства във водата; разширява представа за видовото 

им разнообразие, предназначение, конструктивни особености, исторически 
факти и лични наблюдения. Използва ножица за рязане на хартия, прегъва и 
моделира, като следва словесни и нагледни указания. Предлага идеи и 
участва с желание в екипен проект. 

 



Превозни средства във водата, стр. 22      Има представа за превозни средства по суша, въздух и вода и ги сравнява. 
Може най-общо да определи причините за удар между тях. 

13 

05 - 09 XII 

Обитатели на морето, стр. 10 
 

 
 
Подводен свят, стр. 10 

ОМСС 
КМ 

 
 

ГИ 

   Разширява знания и представи за морски обитатели; описва морфологични 
и функционални признаци и на тази основа класифицира морските 

обитатели. Утвърждава чрез практико-преобразуваща дейност умения за 
рязане по крива линия и лепене по техниката „на точки“. 
  Ориентира се в двумерно пространство; избира подходяща конфигурация на 

елементи чрез комбинаторни действия. 

 

14 

12 - 16. XII 

Коледари, стр. 14 
 

 
 
Коледуване, стр. 14  
 

ОМСС 
 

 
 
 

ГИ 

       Реже с ножица, огъва и лепи елементи от конструкцията; следва указания 
и използва нагледна опора за ориентиране в технологичната 

последователност за сглобяването им.  
Оценява по различни, предварително зададени критерии изработени 
изделия и ги включва в игрова дейност. Обогатява знания и представи за 
празнично-обредната система на българина. 

 

15 

19 - 23. XII 

29 - 30. XII 

 За Коледа и Нова година, стр.11 
 
 
Весели празници, стр. 11 
 

ОМСС 
 
 

ГИ 

Ориентира се в пространственото разположение при сглобяване на 
конструктивните елементи на картичката; свързва елементи чрез 
вгнездяване; оценява получения резултат.  
 Осмисля значението на коледната картичка като посланик на добри 
пожелания към любим човек. Изработва обемна форма от листов материал 
чрез прегъване и лепене; сгъва хартия по ориентири. 

 

16     

17 

03  - 06.I 

Мебели, стр. 3 
 
 
 

Детска стая, стр. 3 

КМ 
 
 
 

ГИ 

   Овладява информация с комбинаторен характер във връзка с интериора в 
дома; изгражда умение за предметно-манипулативно проектиране на 
обзавеждане на детска стая; пресъздава макет на обзавеждане на детска 
стая. 

 
   Обогатява представи за пространствени отношения в тримерно 

пространство спрямо произволен обект; определя пространственото 

отношение между два и повече обекта. Знае правила за поддържане на 

хигиена и ред вкъщи и в детската градина. 

 

18 

09 - 13.I 

Влак, стр. 4 
 
 
 
 
 
Превозни средства по релсите, стр. 4 

Техника 
ОМСС 

 
 
 
 

ГИ, (ПС) 
БДП 

   Различава превозните средства по релсите; диференцира и сравнява 
конструктивни особености в частите на влаковите композиции в зависимост 
от предназначението им; обогатява знания за ролята на железопътния 
транспорт, за професионални и личностни качества на хората с професии, 
свързани с него. Предлага идеи и участва в екипен проект; ориентира се в 
пространственото разположение на елементите в обща композиция.  
   Има представа за превозни средства по суша, въздух и вода и ги сравнява. 

Може най-общо да определи причините за удар между тях. 

 

19 

16 - 20.I 

Дрехи за куклите, стр. 25 
 
 

КМ 
ОМСС 

 

Затвърдява знания за видове облекло; за функцията на дрехите и за избор на 

подходящ тоалет според сезона.  

 

 



Облекло според сезона, стр. 25 ГИ    Реализира решение при комбиниране на елементи от облеклото в 

зависимост от сезона; актуализира знания за правилата за запазване на 

дрехите чисти и спретнати. 

20 

23 - 27.I 
Кукли напръстници, стр. 18 
 
 
 
 
Куклен театър, стр. 18 

ОМСС 
 
 
 
 

ГИ 

   Сравнява обекти за театрализиране на приказки по определени 
характеристики (големина, форма, движение, предназначение, способ на 
съединяване на елементите). Изпълнява конструктивна задача чрез 
манипулативни движения за развитие на координацията между зрителен и 
двигателен анализатор и координация между двете ръце.  
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност – декор за куклен 

театър и драматизация на приказка с готовите изделия. 

 

21 

30 - 03.II 

Пумпал, стр. 33 
 
 
 
Състезание с пумпали, стр. 33 

КМ 
 
 
 
 

ГИ 
 

Изгражда представи за причинно-следствени връзки и функционални 
зависимости между конструкция и функция, качество на дейността и качество 
на изделието; усъвършенства умение за измерване на дължина с модулна 
линия. 
Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на 
модел, като аргументира избор на вариант за място на свързване на 
елементи от конструкцията; оценява по собствени критерии модели и 
изделия и ги включва в игрови дейности. 

 

22 

06 - 10.II 

„Звезди“- интернет 

 

 

“Можеш ли така“ 

 Има  умение за сгъване по прекъсната линия  и приглаждане на ръбчетата, 

промушване на шнур в единия край на изделието.. 

 

Упражнява умението за рязане първо на квадрат   и после получаване на 

кръг. 

 

23 

13 - 17.II 

Стълбата на пожарната кола“- с 

конструктор 

 

 

Аз умея всичко“. 

 Има умението за конструиране обемни тела по определен начин-едно в/у 

друго и едно до друго с констр. елементи.   

 

Има умението за полагане на битов труд съвместно с възрастен- почистване 

на площадката или сгъване на салфетки. 

 

24 

20 - 24.II 
Животни от далечни места,стр19 
 
Джунгла, стр. 19 

КМ 
 

ГИ 

Усъвършенства умения за рязане и прегъване; пренася знания и опит в 
аналогична ситуация. 
   Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност – екипен проект. 

 

25 

27 - 02.III 

Мартеници, стр. 23 
 
 
 
Изложба, стр. 23 

КМ 
 
 
 

ГИ 

   Изработва от текстилни материали модел чрез усукване, промушване и 
завързване на текстилни нишки, като следва инструкции на учителя. Познава 
правила за запазване на дрехите чисти и спретнати.  
 
  Оценява по различни, предварително зададени критерии собственоръчно 

направени модели и ги използва по предназначение. 

 

26 

06-10.III 

Картичка за Осми март, стр. 24 
 
 

ОМСС 
 
 

   Развива умения за разчитане алгоритъма на действията, изграждащи 
технологията за изработване на изделие. Оценява по различни, 
предварително зададени критерии собственоръчно направени изделия. 

 



 
Цвете за празника, стр. 24 

 
КМ 

 
   Разширява представата за култура на поднасяне поздравление и подарък по 

определен повод. 

27 

13 - 17.III 

Акробат, стр. 32 
 
 
 
Цирк, стр. 32 

ОМСС 
 
 
 

ГИ 
 

   Анализира модел и обследва конструктивните му елементи; познава и 
назовава материали и инструменти за изработване на детска играчка; 
разпознава технологична последователност по графично изображение.  
 
  Изпитва положително емоционално отношение към дейността и в игрова 

ситуация изпробва качествата на изработеното изделие. 

 

28 

20 - 24.III 

Лекарство за всички“ 

 

 

Подреждаме всички заедно“ 

 Упражнява умението за рязане по права и крива линия. Изискване за 

прецизност и старателност. 

 

Има опит за взаимодействие в екип по време на битова дейност.  

 

29 

27 - 31.III 

В зеления кът, стр. 29 

 

 

„Очертавам по шаблон“   

 

ГИ 
 

Обогатява представи и знания за условията на живот на растенията и полага 

грижи за стайните растенията в занималнята. Следва указания при 

поддържане на реда, чистотата и естетическия вид на занималнята. 

Развива  координацията между око и ръка. Упражнява рязане по ориентир. 

 

30 

03 - 07.IV 

Пролетен венец, стр. 29 
 

 

Да полеем растенията в градината  на 

ДГ“- 

 

КМ 
 

   Изработва по образец изделия и ги свързва с конкретен пролетен празник – 
Цветница, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и 
инструменти.  
 
Демонстрира желание за полагане на колективен битове труд.  

 

31 

10 - 13.IV 

Поставки за яйца, стр. 30 
 
 
Великден, стр. 30 

ОМСС 
 
 

ГИ 

Приобщава се към културни и обредни традиции на българите. Използва 
ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и 
начупена линия. 
  Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност и участва с желание в 

подготовката на Великден. 

 

32 

18 - 21.IV 

Цъфнало дърво“-/моливко/.  

 

 

Пролетно настроение,  
 

 

 

 

ГИ 

Има умение за получаване на кръгли форми от квадрат по ориентир. 

Обработва и съединява  различни материали - (клонче с хартия) 

 

   Изработва по образец и довършва по собствен замисъл изделие, като 

подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти. 

 

33 

24 - 28.IV 

Пеперуда, стр. 31 
 

 

 

 

 

КМ 
 

Изпробва някои физико-механични свойства на различни видове хартия; 
участва в избора на подходящ за предстоящата работа вид хартия и 
аргументирано обосновава своя избор; запознава се с функцията на жичковия 
материал от метал за довършване на изделието; следва графични указания за 
технологичния ред на операциите прегъване, рязане, украсяване, усукване на 
медна жичка. 

 



Хайде да строим“- 

 

Конструира модел по собствен замисъл. Упражнява умението да създава 

различни модели от действителността 

34 

02 - 05.V 

Домашни животни, стр. 26 
 
 
Ферма, стр. 26 

ОМСС 
КМ 

 
ГИ 

 

Сравнява в нагледно-действен план видими и характерни морфологични 
признаци на определен вид домашни животни.    
 
   Представя и оценява качествата на собственоръчно изработени изделия и 

ги включва в игрова дейност; осъществява съвместна дейност по проект; 

проявява желание за обгрижване на домашен любимец. 

 

35 

09 - 12.V 

Самолет, стр. 6 
 
 
 
 
Превозни средства във въздуха, стр. 

Техника 
ОМС 

 
 
 

ГИ (ПС) 
БДП 

    Различава превозни средства във въздуха; обогатява представи за тяхното 
разнообразие, за ролята на въздушния транспорт, за хората, чиито професии 
са свързани с него. Описва конструктивни характеристики на превозни 
средства във въздуха, като използва нагледна опора – макет или схема 
 
  Има представа за превозни средства по суша, въздух и вода и ги сравнява. 
Може най-общо да определи причините за удар между тях. 
 

 

36 

15 - 19.V 

Хвърчило, стр. 36 
 
В очакване на лятото, стр. 36 

 Диагностика по установена батерия  

37 

22 - 26.V 

Люлка, стр. 28 
 
 
Детска площадка, стр. 28 

ОМСС 
 
 

ГИ 

Изгражда сензорен еталон за геометрична фигура – триъгълник, кръг, 
правоъгълник, квадрат. Изпълнява конструктивна дейност по словесни 
указания и нагледна опора. 
Формира композиционни умения в участие в екипен проект „Детска 

площадка“. 

 Има представа, описва и спазва правила за поведение и игра на детската 

площадка. 

 

38 

29 - 31 V 

Телефон, стр. 35 
 
 
 
Ало, ало, стр. 35 

Техника 
 
 
 

КМ 

Изработва модел или изделие от снимки или технически рисунки, като 
следва инструкции на учителя. Оценява по различни предварително 
зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови 
дейности.  
 
  Познава възможностите на устройства за комуникация и информация 

 

 

 

ОН  „Физическа култура“ 

Седмица 

Месец 

 

Тема 

Брой ПС 

Образ. 

ядро 
Очаквани резултати Забележка 



1  

15 -16 IX 

Проследяване постиженията на децата  
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 

 

2  

19 - 23 IX 

Проследяване постиженията на децата  
 

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
 

3  

26 - 30. IX 

Строяване и престрояване 
 
 
 
 
 
Тупкане, подаване и ловене на топка 
 
 

 
Игри с топка 

ЕПДД 
 
 
 
 
 
ЕПДД 
 
 

 
ИДД 
 

Има представа за строяване един зад друг и един пред друг по права линия, 
преминава в кръг и обратно. Има представа за строева терминология и 
смисъла на командите и реагира бързо и точно. Проявява самоконтрол и 
изпитва емоционална удовлетвореност при правилното изпълнение на 
двигателната дейност. 
 
Има представа за тупкане, подаване и ловене на топка с две ръце. Бяга в кръг 
със смяна на посоката по даден сигнал. Изпитва емоционална 
удовлетвореност при правилното изпълнение на двигателната дейност. 

 
Тупка, подава и лови топка с две ръце. Води топка чрез търкаляне с лява и 
дясна ръка между предмети, поставени на разстояние 1,5 м един от друг. 
Проявява двигателни умения и качества в игрите. Игри: „Докосни топката“, 
„Топката пари“. 

 

4 

03 – 07 X 

Бягане 
 
 
 
Подскоци 

 
 
 
Игри с прекатерване и скачане 

ЕПДД 
 
 
 
ЕПДД 

 
 
 
ИДД 

Има представа за бягане с вземане и поставяне на предмети. Строява се от 
разпръснат строй в колона, редица и обратно. Води топка чрез търкаляне на 
зигзаг. 
 
Има представа за подскоци с два крака с придвижване напред. Хвърля плътна 

топка (1 кг) по начин от горе и от долу. Бяга със смяна на посоката по даден 
сигнал. Проявява стремеж към усъвършенстване на движенията в скока. 
 
Усъвършенства прекатерване на гимнастическа пейка, подскоци с два крака 
на място и с придвижване. Развива сила на долни крайници. Игри: „Скачаща 
топка“, „Катерички“, „Светофар и автомобили“. 

 

5 

10X -14Х 

Прекатерване на гимнастическа пейка 
 
 
 

Хвърляне в хоризонтална цел 
 
 
 
 
Игри с хвърляне и преминаване през 
препятствия 

ЕПДД 
 
 
 

ЕПДД 
 
 
 
 
 
ИДД 

Има представа за прекатерване на гимнастическа пейка по естествен начин. 
Изпълнява подскоци с два крака с придвижване напред. Бяга на зигзаг между 
предмети. 
 

Има представа за хвърляне на малка плътна топка (торбичка) в хоризонтална 
цел (кръг или кошче с диаметър 30 – 40 см) на разстояние до 2 м. Прекатерва 
гимнастическа пейка по естествен начин. Лази свободно на зигзаг между 
предмети. Проявява интерес и с желание се включва в двигателната дейност. 
 
Хвърля топка в хоризонтална цел и прекрачва препятствия, поставени на 
земята. Проявява точност и координираност. Изпитва удоволствие и радост от 

 



игровата двигателна дейност. Игри: „Да нахраним Мечо“, „Скачаща топка“, 
„Здрави стълбички“. 
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17 - 21X 

Ходене през препятствия 
 
 
 
Подвижни игри 
 
 
Хвърляне на топка над въже 
 

ЕПДД 
 
 
 
ИДД 
 
 
ЕПДД 
 

Има представа за ходене с прекрачване на препятствие с височина 10 – 15 см. 
Прекатерва гимнастическа пейка по естествен начин. Тупка, подава и лови 
топка с две ръце. Изпълнява с желание двигателни действия. 
 
В игрови условия проявява умения за изпълнение на разучени двигателни 
действия. Играе, като се грижи за своята безопасност и тази на другите 
участници. 
 
Има представа за хвърляне на топка над въже. Подскача на един крак с 
придвижване напред и смяна на краката. Стреми се към прецизно 
изпълнение на възприетите движения. 
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24 - 28X 

Лазене към ориентир 
 
 
 
Щафетни игри 
 
 
 
Равновесно ходене 
 

ЕПДД 
 
 
 
ИДД 
 
 
 
ЕПДД 

Има представа за лазене от коленна опора към ориентир. Ходи и бяга в кръг 
със смяна на посоката по даден сигнал. Хвърля малка топка в хоризонтална 
цел. Разбира и спазва двигателни задачи и правила. 
 
Изпълнява подскоци на два крака с придвижване напред. Прекатерва 
гимнастическа пейка по естествен начин. Проявява стремеж към постижения 
и себедоказване. 
 
Има представа за ходене по дъска, широка 30 см, поставена на пода. Лази от 
коленна опора към ориентир. Усъвършенства подскоци с два крака с 
придвижване. 
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31 - 04 XI 

Бягане за бързина 
 
 
Подвижни игри 
 
 
Лазене 
 

ЕПДД 
 
 
ИДД 
 
 
ЕПДД 
 

Има представа за бягане в права посока за бързина (5 – 7 м). Ходи по дъска с 
широчина 30 см, поставена на пода. Изпълнява ходене, редувано с бягане. 
 
Прилага овладени двигателни умения в игрова ситуация. Определя участието 
си в игрите по конкретни показатели – точност, бързина. 
 
Има представа за лазене на зигзаг между предмети, поставени на 1 м 
разстояние един от друг. Ходи през препятствия с височина 15 – 20 см. 
Изпълнява подскоци с два крака с придвижване на зигзаг. 
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07 -11 XI 

Строяване и престрояване 
 
 
 
 
Игри с лазене и равновесно ходене 
 
 

ЕПДД 
 
 
 
 
ИДД 
 
 

Има представа от различни видове строй – колона, редица, кръг и обратно. 
Реагира на подавани команди за начало и край на движението. Изпитва 
емоционална удовлетвореност при правилно изпълнение на двигателната 
дейност с организиращ характер. 
 
Лази от коленна опора към ориентир и ходи по дъска. Развива 
координираност на движенията и съобразителност. Спазва правила за честна 
игра. Игри: „Да нахраним Мечо“, „Насрещна щафета“. 

 



Хвърляне във вертикална цел 
 

ЕПДД Има представа за хвърляне на малка плътна топка във вертикална цел с 
диаметър 30 – 45 см и височина 1,5 м. Ходи през препятствия с височина 20 
см и на отстояние 1,5 м и бяга за бързина в права посока. 
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14 - 18 XI 

Подаване и ловене на топка над въже 
 
 
Игри с лазене и преодоляване на 
препятствия 
 
 
 
Скок на дължина от място и със 
засилване 
 

ЕПДД 
 
 
ИДД 
 
 
 
 
ЕПДД 
 
 

Има представа за хвърляне и ловене на топка над въже, опънато на височина 
1,5 м. Лази на зигзаг между предмети. Изпълнява бягане, редувано с ходене. 
 
Лази в права посока и на зигзаг към ориентир. Ходи през препятствия. 
Проявява координираност на движенията при изпълнение на двигателните 
действия. Игри: „Палави мишлета“, „Да нахраним Мечо“, „Намери своята 
къща“. 
 
Има представа за скачане на дължина с два крака от място. Подава и лови 
топка над въже, опънато на височина 1,5 м. Усъвършенства лазене на зигзаг 
между предмети. Оценява изпълнението си по конкретни показатели – 

точност, екипност. 
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21 - 25XI 

Лазене с провиране 
 
 
Игри за бързина, гъвкавост и ловкост 
 
 
Скок от ниско на високо 
 
 

ЕПДД 
 
 
ИДД 
 
 
ЕПДД 
 

Има представа за лазене с провиране под въже на височина 0,5 м. Скача на 
дължина с два крака от място. Усъвършенства ходене през препятствия. 
 
Затвърдява и усъвършенства овладени двигателни умения. Развива 
двигателни качества – гъвкавост, бързина. Игри: „Пренеси знаменцето“, 
„Въртележка“, „Лодка“. 
 
Има представа за скок от ниско на високо с отскачане от един и два крака. 
Изпълнява ОРУ в разнообразни видове строй и изходни положения. Проявява 

стремеж към усъвършенстване на овладените движения. 
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28 –02.XII 

Ритмувано ходене по метричен размер 
 
 
 
Скок от ниско на високо 
 
 
 
Игри със скачане, лазене и провиране 

ЕПДД 
 
 
 
ЕПДД 
 
 
 
ИДД 

 
 

Има представа за придвижване чрез ритмувано ходене по предварително 
определен метричен размер. Умее да ходи и бяга в комбинация с други 
движения. Изпълнява с удоволствие комбинации от двигателни действия. 
 
Изпълнява  скок от ниско на високо с отскачане от един и два крака върху 
гимнастическа ниска пейка, куб с широка основа и височина 30 – 40 – 50 см. 
Проявява стремеж към усъвършенстване на овладените движения. 
Изпълнява ОРУ в разнообразни видове строй и изходни положения. 
Затвърдява и усъвършенства овладени двигателни умения. Развива сила на 

долните крайници. Определя участието си в игрите по конкретни показатели 
– сила, точност, бързина. Игри: „Провиране на верижки“, „Пренеси 
знаменцето“ (с подскоци), „Палави мишлета“. 
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05 - 09 XII 

Ходене 
 
 
Лазене в коридор 

ЕПДД 
 
 
ЕПДД 

Има представа за ходене с различно темпо на зигзаг, с високо повдигане на 
коленете. Придвижва се чрез ходене в коридор над и между ниски 
препятствия, в различно темпо, на зигзаг, с високо повдигане на коленете. 
Проявява интерес към разновидности на ходенето. 

 



 
 
 
 

 
Игри със сняг 
 

 
 
 
 

 
ИДД 

Има представа за лазене от коленна опора в коридор с неголяма тежест на 
гърба. Скача от ниско на високо. Усъвършенства подскоци с два крака с 
придвижване. Проявява стремеж и желание за включване в двигателни 
действия. 

 
Усъвършенства овладени двигателни умения в нови условия – заснежен 
терен: равновесно ходене; провиране под препятствия; подскоци с два крака 
с придвижване; хвърляне на снежни топки в далечина и в цел. 
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12 - 16. XII 

Търкаляне на топка през врата 
 
 
 
Спортноподготвителни игри 
 

 
 
Странично ходене с догонваща крачка 

ЕПДД 
 
 
 
СПДД 
 

 
 
ЕПДД 
 

Има представа за търкаляне на топка през врата с широчина 0,8 м. Скача от 
ниско на високо с два крака. Лази от коленна опора в коридор с торбичка на 
гърба. 
 
Изпълнява спорно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове – 
волейбол, хандбал. Проявява познавателна активност към видовете спорт. 

Различава положителното и отрицателното в поведението на играчите. 
 
Има представа за странично ходене с догонваща крачка. Води топка с лява и 
дясна ръка на зигзаг. Ходи по дъска, поставена на земята. Проявява интерес 
към разучаваните двигателни действия. 
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19 - 23. XII 

29 - 30. XII 

Подаване и ловене на гумена топка по 
двойки 
 
 
Изтегляне от лег и тилен лег 

 
 
 
 
Щафетни игри 
 

ЕПДД 
 
 
 
ЕПДД 

 
 
 
 
ИДД 
 

Има представа за подаване и ловене на гумена топка по двойки. Скача на 
дължина с два крака от място. Осъзнава взаимовръзката между спорта и 
физическата дееспособност. 
 
Има представа за изтегляне на тялото от лег и тилен лег по гимнастическа 

пейка. Търкаля топка през врата с широчина 0,8 м. Усъвършенства бягане със 
смяна на посоката при даден сигнал. Проявява самоконтрол при изпълнение 
на двигателната дейност. 
 
Прилага овладени двигателни умения в състезателна ситуация: скача от ниско 
на високо; лази и се провира; ходи по дъска, поставена на пода. Стреми се 
към постижения и себедоказване. 
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17 

03  - 06.I 

Бягане в коридор 
 
 
 
 
Подвижни игри 
 
 
 

ЕПДД 
 
 
 
 
ИДД 
 
 
 

Има представа за бягане в коридор с широчина 1 м. Изтегля тялото си от лег и 
тилен лег по гимнастическа пейка. Усъвършенства хвърляне на малка топка в 
хоризонтална цел. Проявява самоконтрол и прецизност при изпълнение на 
двигателната дейност. 
 
Прилага овладени двигателни умения в игрова ситуация. Развива внимание и 
ловкост в игрови ситуации. Игри: „Кой е най-ловък“, „Топката пари“, „Пускам, 
пускам пръстенче“. 
 

 



Изтегляне от лег и тилен лег 
 

ЕПДД Има представа за изтегляне на тялото от лег и тилен лег по гимнастическа 
пейка. Търкаля топка през врата с широчина 0,8 м. Усъвършенства бягане със 
смяна на посоката при даден сигнал. Проявява самоконтрол при изпълнение 
на двигателната дейност. 
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09 - 13.I 

Бягане в коридор 
 
 
 
 
Щафетни игри 
 
 
 
Ходене между напречниците на стълба 

 

ЕПДД 
 
 
 
 
ИДД 
 
 
 
ЕПДД 

Има представа за бягане в коридор с широчина 1 м. Изтегля тялото си от лег и 
тилен лег по гимнастическа пейка. Усъвършенства хвърляне на малка топка в 
хоризонтална цел. Проявява самоконтрол и прецизност при изпълнение на 
двигателната дейност. 
 
Прилага овладени двигателни умения в състезателна ситуация: скача от ниско 
на високо; лази и се провира; ходи по дъска, поставена на пода. Стреми се 
към постижения и себедоказване. 
 
Има представа за ходене между напречниците на стълба, поставена на 

земята. Изпълнява ходене (маршировка) със смяна на посоката при даден 
сигнал. Усъвършенства търкаляне на топка през врата с широчина 0,8 м. 
Проявява стремеж за включване в двигателни действия. 
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16 - 20.I 

Строяване и престрояване 
 
 
 
 
Подвижни игри 
 

 
 
Скачане от високо на ниско 
 

ЕПДД 
 
 
 
 
ИДД 
 

 
 
ЕПДД 
 

Има представа за ходене (маршировка) с престрояване от кръг в две колони. 
Ходи между напречниците на стълба, поставена на земята. Лази от коленна 
опора в коридор. Стреми се към правилно изпълнение на изучаваните 
движения. 
 
Прилага овладени двигателни умения в игрова ситуация. Развива внимание и 
ловкост в игрови ситуации. Игри: „Кой е най-ловък“, „Топката пари“, „Пускам, 

пускам пръстенче“. 
 
Има представа за скок в дълбочина 30 – 35 см с два крака (от високо на 
ниско). Усъвършенства подаване и ловене на топка. Изтегля тялото си от лег и 
тилен лег по гимнастическа пейка. Проявява интерес към разучаваните 
двигателни действия. 
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23 - 27.I 

Равновесно ходене по пейка 
 
 
 

 
Игри със сняг 
 
 
 
 
Спортноподготвителни игри 

ЕПДД 
 
 
 

 
ИДД 
 
 
 
 
СПДД 

Има представа за равновесно ходене по гимнастическа пейка с широчина 20 
– 25 см. Ходи и бяга с престрояване от кръг в две колони. Изтегля се от лег по 
гимнастическа пейка. Развива умения за организираност при строяване и 
престрояване. 

 
Усъвършенства овладени двигателни умения върху заснежен терен: води 
топка чрез търкаляне; бяга със смяна на посоката; хвърля с една ръка в цел. 
Грижи се за собствената си и тази на другите деца безопасност по време на 
игра. 
 
Изпълнява спортноподготвителни игри, обвързани с различни спортове. 

 



 
 

Разбира значението на честната игра. Има представа за здравето като 
основна ценност и за постигането и съхраняването му чрез спортуване. 
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30 - 03.II 

Спортноподготвителна двигателна 
дейност 
 
 
 
Строяване и престрояване 
 
 
 
 
 
Изпълнение на комбинации от 

двигателни действия в подвижните игри 

СПДД 
 
 
 
 
ЕПДД 
 
 
 
 
 
ИДД 

 

Има представа за връзката между усвоените движения и приложенията им в 
спортните игри. Има представа за удар с крак на топка с вътрешната част на 
ходилото към врата (футбол). Подхвърля и лови перце с ракета (бадминтон). 
Търкаля малка топка и събаря кегли (боулинг). 
 
Има представа за строяване от разпръснат строй в колона и в редица. Ходи по 
гимнастическа пейка с широчина 25 см. Скача от високо на ниско. Разбира 
строева терминология за смисъла на командите. Изпитва емоционална 
удовлетвореност при правилно изпълнение на двигателна дейност с 
организиращ характер. 
 
Разбира двигателни задачи и правила. Владее усложнени варианти на 

комбинации от двигателни действия в подвижните игри. Стреми се към 
постижения и себедоказване в игровата двигателна дейност. 
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06 - 10.II 

Скачане на височина със засилване 
 
 
 
Игри с противодействие и бягане в 
коридор 
 
 

Изпълнение на двутактови упражненияс 
различни пособия 

ЕПДД 
 
 
 
ИДД 
 
 
 

ФД 
 

Има представа за скачане на височина със засилване. Ходи между 
напречниците на стълба, поставена на земята. Скача от високо на ниско. 
Проявява стремеж към усъвършенстване на овладените умения. 
 
Затвърдява и усъвършенства овладени двигателни умения. Развива 
двигателното качество сила на долните и горните крайници. Изпитва радост 
от игровата двигателна дейност. Игри: „Насрещна щафета“, „Поща“, „Да 
улучим мишената“. 

 
Изпълнява двутактови физически упражнения с уред за въздействие върху 
всички мускулни групи. Координира движенията си с тези на останалите 
участници при изпълнение на двигателни действия. 
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13 - 17.II 

Любими спортове и спортисти 
 
 
 
 
Игри с противодействие и бягане в 

коридор 
 
 
 
Скачане с въженце с два крака на място 

СПДД 
 
 
 
 
ИДД 

 
 
 
ЕПДД 

Проявява познавателен интерес към организацията и правилата на видовете 
спорт. Познава характерни различия между популярни спортове, както и 
местата и изискванията за провеждането им. Различава положителното и 
отрицателното в поведението на играчите в съревнователни условия. 
 
Затвърдява и усъвършенства овладени двигателни умения. Развива 

двигателното качество сила на долните и горните крайници. Изпитва радост 
от игровата двигателна дейност. Игри: „Насрещна щафета“, „Поща“, „Да 
улучим мишената“. 
 
Има представа за скачане с въженце с два крака на място. Координира 
движенията на ръцете и краката при скачане на въже. Изпитва радост от 
изпълняваните двигателни действия. 

 



24 

20 - 24.II 

Бягане 
 
 
 

 
Развиване на двигателни качества 
 
 
 
Дихателни и успокоителни упражнения 
и игри 

ЕПДД 
 
 
 

 
ФД 
 
 
 
ИДД 
 

Има представа за различни видове бягане: бяга на зигзаг; бяга над ниски 
препятствия; бяга в колона със смяна на посоката и темпа; бяга с ускорение – 
за бързина. Стреми се към правилно изпълнение на разучените двигателни 
действия. 

 
Използва естествено приложните движения за комплексно развиване на 
двигателните качества с приоритет на качествата – сила и издръжливост. 
Комплексно развива функционалните си възможности. 
 
Изпълнява комбинации от овладени естествено приложни движения, 
включващи дихателни и изправителни упражнения.  Изпълнява игрови 
оздравителни упражнения, съчетани с вдишване и издишване на определени 
интервали. Игри и упражнения за дишане: „Бръмчаща пчела“, „Дърво“, 
„Великани и джуджета“. 
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27 - 02.III 

Строеви упражнения 
 
 
 
 
Игри за равновесие и престрояване 
 
 
Спортноподготвителни игри с елементи 
на волейбол 

ЕПДД 
 
 
 
 
ИДД  
 
 
 
СПДД 

Има представа за ходене (маршировка) с престрояване от две колони в кръг. 
Затвърдява бягане със смяна на посоката. Усъвършенства търкаляне на топка 
през врата. Стреми се към правилно изпълнение на разучените двигателни 
действия. 
 
Изпълнява двигателни действия в подвижните игри с организиращ характер 
за развитие на моториката и двигателните способности. Разбира двигателни 
задачи и правила. Игри: „Пренеси ринга“, „Всеки в своята група“, „Здрави 
стълбички“. 
 
Изпълнява спорно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове – 
волейбол. Затвърдява овладени двигателни умения. Развива точност и 

ловкост. Стреми се към постижения и себедоказване. 
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06-10.III 

Катерене по гимнастическа стена 
 
 
 
 
Игри със скачане и равновесно ходене 
 
 
Развиване на двигателни качества – 

точност и ловкост 

ЕПДД 
 
 
 
 
ИДД 
 
 
ФД 

 
 

Има представа за катерене и слизане по гимнастическа стена. Усъвършенства 
маршировка с престрояване от кръг в две колони и обратно. Затвърдява 
ходене по гимнастическа пейка с широчина 20 – 25 см. Стреми се към 
правилно изпълнение на разучените двигателни действия. 
 
Изпълнява комбинация от двигателни действия в подвижните игри. Изразява 
желанието си при избор на игра. Игри: „Скачащата топка“, „По мостчето“. 
 
Използва естествено приложните движения за комплексно развиване на 

двигателните качества с приоритет на качествата – точност и ловкост. Стреми 
се към себедоказване чрез демонстриране на прецизност в изпълнението. 
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13 - 17.III 

Странично подскочно бягане 
 
 

ЕПДД 
 
 

Има представа за странично подскочно бягане. Търкаля топка през врата. 
Катери се и слиза по гимнастическа стена. Проявява отношение към 
взаимовръзката двигателна активност – физическа дееспособност. 

 



 
Игрови умения 
 
 

Развиване на двигателни качества – 
равновесие и бързина 

 
ИДД 
 
 

ФД 

 
Владее набор от подвижни игри. Договаря се с връстниците си за избор на 
игра. Изпълнява комбинация от двигателни действия в подвижните игри. 
Разбира значението на честната игра. 

 
Ходи по дъска с широчина 30 см, поставена на пода, и  с торбичка на главата. 
Лази от коленна опора към ориентир. Бяга в права посока за бързина. 
Изпитва емоционална удовлетвореност от двигателните дейности. Игри: 
„Катерички“, „Звънчета“. 
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20 - 24.III 

Спортове и спортисти 
 
 
 
 

Вертикално хвърляне и ловене на малка 
топка със смяна на ръцете 
 
Игри с катерене и престрояване 
 

СПДД 
 
 
 
 

ЕПДД 
 
 
ИДД 

Изпълнява спортноподготвителни игри, обвързани с различни спортове – 
баскетбол, волейбол, лека атлетика, спортна гимнастика, футбол, хандбал, 
бадминтон и др. Определя положителното и отрицателното в поведението на 
играчите в съревнователни условия. 
 

Има представа за вертикално хвърляне на малка топка с една ръка и със 
смяна на ръцете и улавяне. Затвърдява странично подскочно бягане. Скача от 
ниско на високо. Стреми се към правилно изпълнение на разучените 
двигателни действия. 
Затвърдява овладени двигателни умения в игри. Развива внимание и 
съобразителност. Изпитва удовлетворение от игровата двигателна дейност. 
Игри: „Катерички“, „Всеки в своята група“. 
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27 - 31.III 

Игри с търкаляне на топка и с бягане 
 
 

 
 
Странично подскочно 
 бягане 
 
 
 
 
Двигателни качества 

ИДД 
 
 

 
 
ЕПДД 
 
 
 
 
 
ФД 
 

Затвърдява овладени двигателни умения. Развива точност при изпълнение на 
овладени двигателни умения. Определя участието си в игрите по конкретни 
показатели – точност, бързина, оригиналност, екипност. Игри: „Насрещна 

щафета“, „Смени посоката“, „Кегли“. 
 
Има представа за странично подскочно бягане. Търкаля топка през врата. 
Катери се и слиза по гимнастическа стена. Проявява отношение към 
взаимовръзката двигателна активност – физическа дееспособност. 
 
Има представа от насочени двигателни действия за развитие на двигателни 
качества. Разпознава и назовава двигателните качества бързина, сила, 
издръжливост. Проявява интерес към двигателната дейност. 
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03 - 07.IV 

Вертикално хвърляне и ловене на малка 
топка със смяна на ръцете 
 
 
 
Спортни игри 
 

ЕПДД 
 
 
 
 
СПДД 
 

Има представа за вертикално хвърляне на малка топка с една ръка и със 
смяна на ръцете и улавяне. Затвърдява странично подскочно бягане. Скача от 
ниско на високо. Стреми се към правилно изпълнение на разучените 
двигателни действия. 
 
Изпълнява спортноподготвителни игри, обвързани с различни спортове. 
Хвърля и лови голяма гумена топка след тупкане в земята (баскетбол). Има 

 



 
 
 
Изпълнение на физически упражнения 

за развитието на всички мускулни групи 

 
 
 
ФД 

 

представа за подхвърляне с една ръка и ловене с две ръце ( хандбал). Има 
представа за здравето като основна ценност и за съхраняването му чрез 
спортуване. 
 

Изпълнява двутактови физически упражнения с уред и без уред със собствен 
темп, които да въздействат върху развитието на всички мускулни групи. 
Използва естествено приложните движения за комплексно развиване на 
двигателните качества. 
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10 - 13.IV 

СПИ с елементи от лека атлетика 
 
 
 
 
Насрещно бягане 

 
 
Развиване на двигателни качества 
бързина и точност 

СПДД 
 
 
 
 
ЕПДД 

 
 
ФД 
 

Изпълнява спортноподготвителни игри, обвързани с различни спортове. Ходи 
по гимнастическа пейка с широчина 20 – 25 см и височина 30 см – гимнастика. 
Скача на височина със засилване – лека атлетика. Проявява стремеж към 
усъвършенстване на овладените умения. 
 
Има представа за бягане с насрещно разминаване единично и по двойки. 

Хвърля топка в хоризонтална цел. Търкаля топка с две ръце от място към цел. 
 
Развива двигателните си качества бързина и точност чрез: лазене от коленна 
опора в коридор; бягане в коридор; хвърляне на малка плътна топка в 
хоризонтална цел. Осъзнава взаимовръзката между двигателни качества и 
високи спортни постижения. 
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18 - 21.IV 

Занимателни игри и упражнения 
 
Развиване на двигателни качества сила 
и издръжливост 

 
 
 
Хвърляне на топка в цел 

ИДД 
 
 
ФД 

 
 
 
ЕПДД 
 

Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижните игри. 
Определя участието си в игрите по конкретни показатели – точност, бързина, 
екипност. Разбира значението на честната игра. 
Развива двигателните качества сила, точност и издръжливост чрез: търкаляне 

на топка през врата с широчина 0,8 м; изтегляне от лег и тилен лег по 
гимнастическа пейка; подскачане с два крака с придвижване. 
 
Има представа за хвърляне на топка в хоризонтална повдигната цел на 
височина 1,2 м с диаметър 0,6 м на отстояние 2 м. Затвърдява странично 
подскочно бягане. Ходи и бяга със смяна на посоката по сигнал. 
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24 - 28.IV 

Катерене 
 
 
 

 
Туризъм 
 
 
 
Игри на открито 
 

ЕПДД 
 
 
 

 
СПДД 
 
 
 
ИДД 
 

Има представа за катерене по гимнастическа стена със странично-
хоризонтално придвижване. Изпълнява странично подскочно бягане. Хвърля 
топка в хоризонтална повдигната цел. Старае се за прецизно и точно 
изпълнение на разучаваните двигателни действия. 

 
Ходи по равнинен и пресечен терен с различна повърхност. Преодолява 
естествени препятствия чрез усвоени приложни движения. Изпитва радост от 
двигателна дейност на открито. 
 
Съблюдава и изисква от другите спазването на правила и норми на 
поведение в игровата двигателна дейност. Умее да изразява желанието си и 

 



да се договаря с връстниците си при избор на игра, участие в отбор.  Стреми 
се към коопериране и взаимодействие със съиграчи и към отборна победа. 
Разбира значението на честната игра. 
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02 - 05.V 

Скачане на височина от място 
 
 
 
Туризъм 
 
 
 
Подвижни игри 

ЕПДД 
 
 
 
СПДД 
 
 
 
ИДД 

Има представа за скок на височина (20 – 25 см) с два крака от място. Катери 
се по висока катерушка със странично-хоризонтално придвижване. Старае се 
за прецизно и точно изпълнение на разучаваните двигателни действия. 
 
Ходи по равнинен и пресечен терен с различна повърхност. Преодолява 
естествени препятствия чрез усвоени приложни движения. Изпитва радост от 
двигателна дейност на открито. 
 
Владее набор от подвижни игри. Преживява емоционална удовлетвореност 
от игровата дейност. 
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09 - 12.V 

Изпълнение на подскоци с ляв и десен 
крак 
 
 
 
Спорт и туризъм 
 
 
 
Игри на открито 
 

 

ЕПДД 
 
 
 
СПДД 
 
 
 
ИДД 

Има представа за подскоци на един крак с придвижване напред и със смяна 
на краката. Скача на височина с два крака от място.  Хвърля топка в 
хоризонтална повдигната цел.  Проявява стремеж към усъвършенстване на 
възприетите движения. 
 
Ходи по равнинен и пресечен терен с различна повърхност. Изпълнява игри 
за ориентиране в местността. Осъзнава важността на спорта и туризма за 
здравето и закаляването на организма. 
 
Съблюдава и изисква от другите спазването на правила и норми на 
поведение в игровата двигателна дейност. Умее да изразява желанието си и 

да се договаря с връстниците си при избор на игра, участие в отбор. Стреми 
се към коопериране и взаимодействие със съиграчи и към отборна победа. 
Разбира значението на честната игра. 
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15 - 19.V 

Проследяване постиженията на децата  
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
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22 - 26.V 

Проследяване постиженията на децата ФД 
УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ 
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29 - 31 V 

 

Игри на открито 

 

ИДД 

Затвърдява разучени упражнения и развива  физиески  качества в игри: 

„Лъв и маймунки” – с катерене., „Кой не внимава”- със скачане., „Червени и 

сини” –с бягане. 

 

 Затвърдява разучени упражнения и развива физически качества в 

станционна комбинация.: Стоящ тилен вис на гимнастическа стена, катерушка 

с преминаване във вис и повдигане двата крака към гърдите., скачане на 

височина, изтегляне от лег по пейка, скачане от ниско на високо. „Всеки в 

своята колона”- бягане 

 



 

 



 

 

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОН ЗА ТРЕТА „Б” ГРУПА – Ф.2   - Димитрова - Тодорова 

Учебна 2022 – 2023 г. 

 

Група / общ 
брой 

БЕЛ Матем. ОС ИИ Музика КТ ФК 

IIIА гр. /   16 3 2 2 2 2 2 3 

 

ОН  „Околен свят“ 

Седмица 

Месец 

 

Тема 

Брой ПС 

Образ. 

ядро 
Очаквани резултати Забележка 

1  

15 -16 IX 

„Довиждане, лято!” 

 

„Отново заедно” 

 СОО  Актуализира представите за реда и задълженията на децата в детската градина. 
 Има интерес към живота в група и желание активно да взаимодейства с възрастни и 
деца. Проявява привързаност. 
 Знае значението на „вълшебните думи“ при общуването в близка среда. 
 Употребява адекватно на ситуациите думи за молба, извинение, покана, благодарност, 
поздрав. Споделяне на  собствен опит 

 

2  

16 - 23 IX 

 „Нашите правила” 

 

„Вълшебни думи” 

 СОО  Има представи за прояви на доверие и толерантност към другия. Разбира смисъла, 
значението и необходимостта от спазване на правилата.  

Показва познаване на правила за движение по 
улицата, по коридора, на ескалатора 

 

3  

26 - 30. IX 

 „Есен е“ 

 

„Времето през есента” 

СПНО    Има представи за сигнални признаци – типични климатични промени. Сравнява 
картината на времето чрез метеорологични промени на два сезона – лято/ есен. 
Разпознава и описва някои промени в природа – листопад, буря, мъгла, валежи. 
Развива наблюдателност и любознателност. 
 

 

4 

03 – 07 X 

 „ Къде отиват щъркелите?“ 
 
 
„С крила и пера“ 
 

 СПНО 

 

  Има конкретни представи за птиците и поведението им през есента. Основни и 
специфични потребности на птиците и местообитание.   Наблюдава поведенчески 
прояви на птиците в близка среда 
Има представи за птиците – външен вид, начин на живот. Сравнява видими признаци 

на птиците, като ги съотнася по принадлежност 

 

5 

10X -14Х 
 „Буря” 

 
„Пожар” 

 

 

СПНО  Познава някои правила за безопасност при поледица, буря, наводнение, силен 
снеговалеж и пожар. Познава телефонен номер 112 и знае неговото предназначение. 
Проявява отговорно поведение при извънредни ситуации. 

 

6 

17 - 21X 

 „Есенна трапеза“ 

 

 

 

„Вкусни и полезни“ 

 СПНО  Има представи за есенни плодове и зеленчуци. Различава видове плодове и 
зеленчуци според това къде растат – на дърво, на повърхността на земята или в 
почвата. Умее да наблюдава, сравнява, обследва и класифицира. Проявява 
положително отношение към труда в градините и разказва за тях. 

Има представи за сезонни плодове и зеленчуци и значението им за здравето. 
Класифицира плодовете и зеленчуците според начина им на използване – салата, сок, 
ядене. 

 

 

7 

24 - 28X 

 “Кварталът, в който живея“ 

 

 

“ Познавам ли пътните знаци“ 

БДП 

 

   

 

СЗС 

(ПС по 
БДП 

 Може да определя пространственото разположение на елементите в квартала. Прави 

разлика между еднопосочно и двупосочно пътно платно. Ориентира се в елементите 

на по-широко пространство – сгради, видове пътни платна, пешеходна пътека при 

двупосочно движение. *Еднопосочно и двупосочно пътно платно, ляво-дясно, 

пешеходна пътека. * Пътни знаци – М 8.2, пресичане на двупосочно пътно платно.   

  Познава характерни особености на указателните знаци, като се ориентират в тяхната 

форма и цвят. Знае как се преминава под подлез. Осмисля ролята на пътните знаци за 

пешеходеца и съобразява поведението си спрямо тях. *Предупредителни и указателни 

пътни знаци А18- „Пешеходна пътека“, А 19 – “Деца“. 
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31 - 04 XI 
 „ Кой къде живее” 

 
„Кой с какво се храни” 

 

 СПНО 

 

 

 Познава характерните особености, поведенчески прояви на познати животни в 
близкото обкръжение.  Осмисля необходимостта от грижи за тях –  хранене, къпане, 
разходка, лечение... Проявява емоционално отношение, привързаност и грижовност 
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07 -11 XI 

„Моето здраве“ 

 

 

„Грижа за здравето” 

 СЗС 

 
    Познава правила за собствена защита на здравето и за здравословно хранене. 

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда (поликлиника, 

училище, поща, театър, парк, лунапарк). 
Има представа за професии от близкото си обкръжение – образование, медицина, 
услуги и др. 
Има представи за външни белези и части на тялото; функции на органите за хранене, 
дишане и движение. 
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14 - 18 XI 

 

“ Какво трябва да знае малкия 

пешеходец“ 

 

„ Светофар” 

БДП 

 

СЗС 

(ПС по 
БДП 

 Има представа за превозни средства. Превозни средства със специален режим на 

работа – пожарна, полицейска кола. 

  Изброява правилата, които трябва да спазва пешеходеца. Да познава правилата за 

пресичане на двупосочно платно. Наблюдава и съобразява светлинни сигнали. 

*Пресичане на двупосочно пътно платно с възрастен, светлинни сигнали. 
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21 - 25 XI 

„Моето семейство“ 

 

„Всички се обичаме” 

СОО 

 

Има конкретна представа за семейната среда, взаимодейства си с хората. Разбира 

семейните отношения и мястото си в семейството. Осмисля ролята и задружността на 

семейството . Разбира семейните отношения и мястото си в семейството. 
Осъзнава различните чувства. 

 

12 

28 –02. XII 

„Грижи за растенията и животните “ 

 

„Те ни радват” 

 

СПНО 

 
 Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им и ги полива. 

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

обкръжение. Има екологично отношение. 
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05 - 09 XII 

 
„Морето е мой дом“ 
 
„Чисто море” 
 

СПНО Има  представи за морските животни. Опознава основни жизнени потребности на 
водни животни. Разпознава морски животни – риби, миди, раковини. Описва начина 
на хранене на познати животни. Екологично отношение – желае да опазва чисто 
морето. 

 

14 

12 - 16. XII 

„Писмо до Дядо Коледа“ 

 

 „Подаръци и пожелания“. 

СОО 

КНЦ 

 

Има представи за подготовката за празника Коледа. Поздравления по повод 
конкретния празник, като се стреми да спазва обичаите на общността. Изразява 
привързаност и потребност да зарадва другите.   
Има представи за традициите при подготовка на Коледа. 
Проявява положителни емоции и желание при подготовката на празника. 
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19 - 23. XII 

29 - 30. XII 

„Коледари“ 
 
 
„Сурва, сурва!“ 

КНЦ 

СПНО 

СЗС 

 

 

Познава обичаи и традиции – коледари, коледуване. Описва и разпознава типични 
части на облекло и обредни дарове според празника. Поздравления по повод Коледа,  
спазвайки обичаите. Проявява родолюбие и отзивчивост към народните обичаи. 
Познава символичното значение на предмети в условия на празнична среда. 
Знае начини за поздравяване  по случай празника – сурвакане.  Има желание за 
включване в празници, обичаи и традиции 

 

16 С мама и татко на ресторант /2 

Без тази тема 

 Изгражда конкретни представи за: професии на хора в сферата на услугите; предмети и 
средства на труда, необходими на възрастните, които работят в ресторанта; връзка и 
взаимодействие между хората (клиенти и сервитьори); социално приети норми на 
поведение на обществени места; отношения при използване на услуги (заплащане).  

Разпознава и описва обстановка в ресторант;описва типичните действия за професиите 

на възрастните, които се трудят в ресторант; моделира в предметен и предметно-

схематичен план структурата на предмети във връзка с предназначението им; регулира 

се от общоприети норми за културно поведение на обществени места. 
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03  - 06.I 

„Играем заедно” 

 

„Ние сме в отбор” 

СОО 

 

Показва прояви на доверие и толерантност към другия. Изразява взаимопомощ в игри 
по двама и в малки групи. Спазва правила за общуване по двойки в малки групи. 
Оценява и изразява своето отношение, като оцветява тъжно или усмихнато лице 
(емотикони). 
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09 - 13.I 

„Могат ли хората без превозни 

средства“ 

 

„Превозни средства-по суша,въздух и 

море“ 

БДП 

 

СЗС 

(ПС по 

БДП 

Има представи за видовете превозни средства.  Осмисля ролята, значението и ползите 
от видовете превозни средства за хората. 
   Игри  - инсценировки, сериации и класификация, игри за дорисуване на липсваща 
характерна част на ПС. 
Има представа за превозни средства по суша, въздух и вода и ги сравнява. Може най-
общо да определи причините за удар между тях. *Превозни средства по суша, въздух и 
вода – каруца, автомобил, камион, автобус, влак, кораб, самолет.  
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16 - 20.I 

„Зимна приказка“ 
 
 
„Зимна забава“ 

СПНО 

СЗС 

 

 

Има представи за метеорологичните промени през зимата - снеговалеж и правилното 
облекло за сезона- шапка, шал, ръкавици.   Стимулиране на детския интерес към 
красотата на зимния пейзаж  
Знае за промените, които настъпват през зимата . Проявява екологично отношение – 
опазване на околната среда. 

 

20 

23 - 27.I 

„В услуга на хората” 

 

„В града и планината” 

СОО 

КНЦ 

 

Има представа за професии от близкото си обкръжение – образование, медицина, услуги и 
др. Показва уважение към различните професии, които са в услуга на хората. 

 

21 

30 - 03.II 

„Празник в детската градина “ 

 

„Моят рожден ден” 

СОО 

 

 

 

 Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при честване на 

Националния празник, както и на лични, фолклорни, официални празници. 

Има конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия 
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06 - 10.II 

„През деня и през нощта“ 

 

 

“Кой ни топли“ 

СПНО 

 

Има представи за небесните тела. Диференциране представи за поведението на живи 
същества през деня и нощта.  Осмисля схематични рисунки символи на ден/нощ – 
слънце, луна, звезди. Самостоятелно наблюдава промените през деня и нощта. 
Разпознава слънцето, луната и звездите в природни картини; осмисля значението им 
за живота на хората.   
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13 - 17.II 

„Познати и непознати” 

 

„Можем ли да се запознаем” 

 

СОО 

 

Изразява привързаност към деца и възрастни в семейството и в близкото си обкръжение. 
Обяснява адекватни норми на поведение спрямо познати и непознати за него лица. 
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20 - 24.II 
„Радост и тъга” 

 
„Как се чувствам” 

СОО 

 

Има конкретна представа за проява на доверие и толерантност. Разбира връзката на 

съвместните дейности и правилата, свързани с тях. Свързва настроение и чувства с 

причините, които ги пораждат. Сравнява себе си с другите и оценява 

поведението.Ориентира се в ситуацията, която пораждат различните чувства. 

Разпознава лицевата експресия на чувствата. Ориентира се в собствените си чувства. 

Демонстрира съпричастност и отзивчивост 
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27 - 02.III 

„Баба Марта“ 
 
„Национален празник” 
 

КНЦ Познава обичаите и традициите  и свързаните с тях символи - мартеници. Знае начини 

за отправяне на пожелания.   

Има представи за Баба Марта и мартеничките. Емоционално се приобщава към 

празника. 

Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение при честване на 

 



 

Националния празник, както и на лични, фолклорни, официални празници. 
Разпознава националния флаг. 

26 

06-10.III 

„ С любов за мама“ 
 
„Мамо, благодаря” 

СОО 

КНЦ 

Има представи за празника.  Изразява привързаност и обич към майката, положително 
настроение към членове на семейството си. 

 

27 

13 - 17.III 

„В зоопарка” 

 

„Животните в далечните страни” 

СПНО Конкретни представи за външни особености на животните от далечните страни. 

Сравнява видими признаци на живот – на топло и студено. Пресъздава чрез модели 

животни и местообитанията им. Посочва грижите, които трябва да се полагат за 

животните. Проявява  интерес, любознателност, желание за нови знания. 
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20 - 24.III 
„Животните 

в гората“ 

 

„Животните 

във фермата” 

СПНО Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им. 

Описва начина на хранене на познати животни. 
Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото 
обкръжение. Проявава екологично отношение към природата. 
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27 - 31.III 

„В градината на растенията” 

 

„Как се казва”? 

СПНО Познава видовете растения и необходими условия за живота на растенията. Обследва 
части на растения, сравнява и описва външни белези. Има  желание за опазване 
чистотата на  природата и нейната цялост.  
 

 

30 

03 - 07.IV 

 
„Цветове и цветя“ 
 
„С имена на цветя“, 

 

КНЦ 

СОО 

Обог. представите за  пролетни цветя. Разпознаване, назоваване и описване на 
пролетни цветя. Посочва грижите, които трябва да се полагат за растенията. Изгр. на  
представа за празника Цветница – атрибути и ритуали. Проява на любопитство към 
растенията и желание за досег с тях. 
Обогатяване на представите за думи, свързани с традиции и обичаи за празниците 
Лазаруване, Цветница. Запознаване със звук и буква Ц – интониране и откриване в 
думи. 
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10 - 13.IV 

 „Шарени яйца“ 

 

 

„Какво празнуваме?“  

 

КНЦ 

СОО 

Има представи за празника, за достъпните символи и ритуали. Свързва традиционни 
ритуали със съответните празници на общността.  Умее да отправя поздрав по повод  
празника, като се стреми да спазва обичаите на общността. 
Познава символите и обичаите, свързани с Великден. “Кой е този празник?“-
уточняване знанията за празниците (Цветница, Великден 
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18 - 21.IV 

  „Пролет е“! 
 
 
 
“Какво се е променило?   

СПНО Знае за промените в природата и влиянието им върху растения и животни през 
пролетта. Умее да сравнява картината на времето чрез метеорологични промени на 
двата сезона. Има желание да опазва природата. 

Знае за промените, настъпващи през пролетта - поява на тревичка, пъпки на клонче, 
промените в климатичното време. 
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24 - 28.IV 

 „На село” 

 

„В стопанския двор” 

СПНО 

СОО 
Има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци. 
Посочва грижите, които трябва да се полагат за растения и животни от близкото 
обкръжение. 
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02 - 05.V 

„Разходка в града” 

 

„В големия град” 

СПНО 

СОО 

Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда (поликлиника, 
училище, поща, театър, парк, лунапарк).. Има  позитивно екологично отношение към 
животните в природата. 
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09 - 12.V 

“На площадката по БДП“ 

 

“Какво трябва да знае малкия 

велосипедист“ 

БДП 

СЗС 

(ПС по 

БДП) 

 

Познава правилата за пресичане на двупосочно движение. Пресича двупосочно улично 

платно с помощ. *Двупосочно движение. 

Изброява правила, които трябва да спазва велосипедиста. Знае при какви случаи е 

водач, в какви пешеходец и защо трябва да носи светлоотразителна жилетка. Регулира 

поведението си при сигнал. * Пешеходец с велосипед, светлоотразителна жилетка, 

каране в права посока, каране с умерено темпо, паркиране. 
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15 - 19.V 

„Лято“ 

 

„В очакване на лятото” 

СПНО Сравнява картината на времето чрез метеорологично време на два сезона – пролет, 
лято. Осъзнава връзката между животните и сезонните промени. Разпознава 
промените през лятото – дъга, гръмотевична буря, слънце, топлина. 
Познава правила за безопасно поведение при силно слънце – шапка, чадър, слънчеви 
очила и др 
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22 - 26.V 

„Книгата говори“ 
 
„Книжка с картинки” 

КНЦ 

СОО 

Има представа за празника на буквите и делото на светите братя Кирил и Методий.   
Познава основните елементи при честване на празника – венци, плакати, знаменца, 
балони, песни, портрети. Отправя поздрав по повод официален празник, като се 
стреми да спазва обичаите на общността. 
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29 - 31 V 

„Празник на детето“ 

 

„Децата празнуват” 

КНЦ 

СОО 

СЗС 

Знае за Празника на детето 1 юни. Разпознава различните националности и  съотнася 
нето им към домове в техните страни (къща, иглу) в игрова ситуация. Изразява 
привързаност към децата по света. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОН  „Български език и литература“ 

Седмица 

Месец 

 

Тема 

Брой ПС 

Образ. 

ядро 
Очаквани резултати Забележка 

1  

15 -16 IX 

 Довиждане, лято! (входящо 

проследяване) 
  
ГПР 

Речник 

ЗК 

 Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра: 

Свързана реч: 

участва в диалогична комуникация, съобщава трите си имена, адрес, имена на родители и 

близки; 

описва кратко познат предмет или лесен път до вкъщи; 

Възприемане на литературно произведение: 

възприема с интерес художествена литература за деца – проза или поезия; 

демонстрира степен на познаване на изучавани приказки и техните герои. 
 

 

2  

16 - 23 IX 

 Вълшебната дума – В.Осеева,/2 

„Харесвам/ не харесвам” 

 ВЛП 

Речник 

СР 

 Възприема от началото до края художествена творба; определя 
последователността на случките в текста; описва героите; проявява оценъчно 
отношение; съставя сложни изречения със съюзните думи „когато, защото“. 

Проявява оценъчно отношение към постъпки и прояви на връстници 

 

3  

26 - 30. IX 
 

„Художници“, Ана Александрова-1 

 

„Есенна приказка“, Ангел –Каралийчев - 

2 

 

 СР 

Речник 
ГПР 

ПЛП 

ВЛП 

 .   Възприемане на приказката „Есенна приказка“ от Ангел Каралийчев; 

запознаване със значението на непознати думи от произведението, 

като: лозина, тъмнонога, мъхната коруба, синор, пладне. 

Умения: 

Определяне по илюстрации на последователността в сюжета на литературно 

произведение; преразказване на приказката, като довършва нейния край от 

позицията на герой (врабчето). 
 

 

4 

03 – 07 X 

 ХЛ «Птичката» Л.Толстой/2 

Игри, упражнения, думички, изречения 

-1 

 ВЛП, 

ГПР 

Речник 

СР 

  Изразява отношение към героите в литературното произведение и техните 

постъпки; Има конкретни представи за дума и изречение; съставя изречения и се 

ориентира в словесния състав; произнася правилно думите; съгласува по род и 

число прилагателните и съществителните имена.Разбира разликата между дума и 

изречение в нагледно-практически план; съставя изречения по картинки и опорни 

думи; демонстрира начални графични умения за изписване на прави и криви 

линии. 

 

5 

10X -14Х 

 „Въгленчето и водната капка“, Иван 

Паунов – 1 

„С огъня шега не бива“ – разказвам по 

картини - 2 

 

ВЛП 

СР 

Възприема стихотворението. 

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към литературно произведение 

и героите от него. 

Запознаване със стихотворението „Весело пламъче“ от Атанас Димитров; активизиране 

на обща представа за понятия като: „пожар“, 

„пожарникар“, „противопожарна кола“. 

Ориентиране в последователността на действието и съставяне на кратък 

повествователен текст по серия от сюжетни картини. 
 

 

6 

17 - 21X 

 „На пазар“ – съставям изречения по 

картини  - 1 

„Откривам звукове в думи” - 2 

 

 ВЛП 

ЗК 

Речник 

  Възприемане на стихотворението „Колко прави“ от Тодор Атанасов  

разширяване на представата за есенни плодове и зеленчуци и конкретизиране на 

нейното съдържание чрез активизиране на названия; 
Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука; умения за 

онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и четири звука); 

различаване на близки звукове в състава на едносрични, двусрични и трисрични 

думи 

 

 

7 

24 - 28X 

 ХЛ/БДП «Моята улица;Пътни знаци» 

Огледалце, я кажи… 

 

Думичките подреди 

 

 СР, 
Речник, 
ЗК, 

ВЛП 

ГПР 

   Емоционално възприема стихотворение; има конкретни представи за 

художествената функция на думите в текста;  

артикулира правилно звуковете в думите.Участва в диалог; активно използва в 

речта си думи, означаващи качества; има конкретни представи за звук и буква О; 

открива звука в началото на думи; открива буквата в различни изображения; 

контролира движението на ръката при изписване на прави, криви линии.Интонира 

конкретни звукове и ги открива в думи; групира думи по определен признак; 

разпознава графични знаци на букви; очертава линии, форми и знаци по образец. 

 

8 

31 - 04 XI 

 „Бърза помощ“, Ран Босилек – 1 

 

„Кой какво прави?” -2 

 

 СР, 
Речник, 
ЗК, 

ВЛП 

 

 Запознаване с приказката „Бърза помощ“ от Ран Босилек. 
Определяне по илюстрации на последователността в сюжета на литературно 

произведение; откриване на липсваща илюстрация. 

Възприемане на стихотворението „Чудни случки“ от Йордан Друмников; 

разширяване на представата за понятието „диви животни“ чрез активизиране на 

названия; затвърждаване на представата за думи – действия 

Съставя прости разширени изречения от три, четири и пет думи по нагледна опора 

 

9 

07 -11 XI 

„Съдружие“, Асен Разцветников -1 

Кой се грижи за моето здраве? - 2 

 

 СР 

Речник,  

ВЛП, ГПР 

    Добиване на представа за приказка в стихотворна форма, като възприема от 

начало до край приказката. Изразяване на емоционално-оценъчно отношение 

към литературно произведение. 

Запознаване със стихотворението „Лекарка“ от Иван Милев; обогатяване на 

представата за професията на лекаря чрез конкретизиране на нейния образ. 

Активно участва в беседа по картина; разпознава обстановката и участващите лица 

 



 

в случката; употребява адекватно лексика, свързана с конкретната тема (лекар, 

слушалки, термометър, спринцовка, рецепта); 
 

 

10 

14 - 18 XI 

  

ХЛ според темата по ОН 

„Искам да разкажа“ 

„От букви към думи“ 

 СР 

Речник,  

ВЛП 

 Активно участва в речева ситуация по предложена тема; изразява отношение при 

устно общуване чрез подбор на думи и изречения; проявява усет за правилен 

словоред и употреба на глаголните времена; изписва прави и криви линии.Има 

представа за конкретни звукове и букви; измисля думи с конкретен звук; свързва 

букви с наименованията на познати предмети от близкото обкръжение. 

 

11 

21 - 25 XI 

„Разказвам за своето семейство”-1 

 

 

„Обич“, Веска Тоскова - 2 

 СР 

Речник 

ВЛП 

Затвърждаване на представата за понятията „семейство“, „член на семейство“, 

„домашен любимец“. 

Разказва за своето семейство по нагледна опора; съгласува бройни числителни 

(един, една, едно) и съществителни имена по род и число. Запознаване със 

стихотворението „Обич“ от Веска Тоскова. 

Обогатяване на умения за словесно изразяване на чувства; заучаване на 

стихотворението наизуст 
 

 

12 

28 –02. XII 

„Мързеливското лозе“, Георги Райчев – 

1 

 

„Моят домашен любимец” -2 

ВЛП 

СР 

 

Запознаване с приказката,запознаване със значението на непознатите думи от 

произведението: бурени, ленив, рало.  

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към героите в литературно 

произведение. 

 

Запознаване със стихотворението „Ново другарче“ от Дядо Пънч; 

активизиране на знания за храната и „къщите“ на домашните любимци. Съставяне 

на подробен описателен текст (описание на животно); 

 

 

 

13 

05 - 09 XII 

„Морето” Петя Дубарова –хл -1 

 

„От букви към думи“ 

ВЛП; СР; 
Речник;Г
ПР 

ЗК 

Възприемане на стихотворението. Изразяване на отношение. 

Активно участва в речева ситуация по предложена тема; изразява отношение при 

устно общуване чрез подбор на думи и изречения; проявява усет за правилен 

словоред и употреба на глаголните времена; изписва прави и криви линии.Има 

представа за конкретни звукове и букви; измисля думи с конкретен звук; свързва 

букви с наименованията на познати предмети от близкото обкръжение. 

 

14 

12 - 16. XII 

 „Коледа” хл - 1 

 

„В очакване на Коледа” -2 

 

 

ВЛП 

ЗК; СР 

Речник 

Запознаване със стихотворението; активизиране на лексика, свързана с Бъдни 

вечер, Коледа и Нова година. 

Има конкретни представи за буква и звук К; изпълнява наизуст познато 

стихотворение – изразява отношение чрез интонационна изразителност. Има 

първоначални умения за самостоятелно съставяне на повествователен текст с 

включване на личен опит; умее да се изразява с различни по вид изречения, като 

практически се ориентира в правилната употреба на глаголните времена; разбира 

значението на думите и ги използва адекватно в речта си. 

 

15 

19 - 23. XII 

29 - 30. XII 

„Веселият сурвакар“ от Асен Босев-1 

„Празнуваме заедно” – разказвам по 

картини - 2 

 

ВЛП 

ПЛП 

ГПР 

Запознаване със стихотворението; 

активизиране на лексика, свързана с Бъдни вечер, Коледа и Нова година Участва 

активно в диалог по сюжетна картина; съотнася постъпките на героите от 

литературното произведение със собствения си опит; 
проявява култура на речево общуване чрез отправяне на благопожелания във 

фолклорна форма при сурвакане 

 

16     

17 

03  - 06.I 

„Ти гониш“, Лиляна Стефанова 

„Спортисти” 

ВЛП 

ГПР, 

 ЗК 

 

Възприемане на стихотворението. Съставяне на кратък текст разсъждение по темата 

на стихотворението 

Умение за съставяне на въпросителни изречения с думите: кой, къде, какво; умения 

за съставяне на кратък повествователен текст по серия от сюжетни картини; 

разработване на сюжетната линия на разказ съобразно последователността на 

серията от картини; правилна употреба на сегашно и минало време на глаголите 

 

18 

09 - 13.I 

БДП по темата ХЛ 

Книжка по БДП  

„С какво се предвижваме” 2 

 Възприема от начало до край приказка; има представи за лексикалното и 
художественото значение на думите; анализира съдържанието на литературен 
текст – разбира смисловите връзки между начало, случка, край; Участва в диалог по 
предложена тема; използва в речта си качествени прилагателни имена и глаголни 
форми съобразно контекста и време на изказване; има представи за звук и буква Н 
– открива звука в началото на думи и измисля други; съставя прости и прости 
разширени изречения.  

 

19 

16 - 20.I 

„Малък Сечко“, Гео Милев -1 

„Откривам звукове в думите” -2 

ВЛП 

ЗК 

Речник 

Запознаване със стихотворението. Разширяване на представите за климатичните 

промени на времето и опасностите, свързани с тях. 

 

Затвърждаване на представата за значението на думите; активизиране на 

представата за отделните звукове. Определяне на броя на звуковете в думи от три и 

четири звука 

 

 

20 

23 - 27.I 

 „Неочакван зъбобол“ от Петя 

Александрова – 1 

„Майстор готвач „– разказвам по 

картини 

ВЛП 

СР 

Възприемане на стихотворението . разширяване на представата за професията на 

зъболекар и готвача. 

Съчиняване на кратък повествователен текст по нагледна опора и ключови думи 

(готвач, кухня); съставяне на кратък повествователен текст по темата; формиране на 

умения за изразяване на бъдещи действия. Положително отношение към 

професията на готвача. 
 

 

21 

30 - 03.II 

„Рожден ден“ от Евтим Евтимов -1  

„Празнуваме заедно” – разказвам по 

картини - 2 

ВЛП 

ЗК 

Речник 

Запознаване със стихотворението.Обогатяване на представите за рождения ден 

като личен празник чрез активизиране на лексика, свързана с празнуването на 

рождените дни. 

активизиране на представа за отделните звукове с акцент на позицията на звука р в 

 



 

началото на думата. различаване на близки звукове в състава на едносрични, 

двусрични и четирисрични думи 

22 

06 - 10.II 

„Слънчо” ХЛ –по темата ОС  

„Вчера, днес, утре” - 2 

ВЛП 

СР 

Слуша с разбиране.Съпреживява активно.Разпознава проза(приказка,разказ) и 

мерена реч(стихотворение). 

Практически осмисля употребата на глаголните времена в речта; разпознава дума и 

изречение в нагледно-практически план; съставя изречение по картинки проявява 

усет и самоконтрол при конструиране на изречението, ориентира се в слов. състав 

 

23 

13 - 17.II 
  
„Загубеното нещо“, Радой Киров -1 

„Вълшебните думи” 2 

 

ВЛП 

Речник 

ЗК 

Слуша и възприема стихотворението.Изразява емоционално-оценъчно отношение. 

 

активизиране на лексика, свързана с речевия етикет и културата на речево 

общуване с непознати възрастни и връстници. 
Разбира и използва лексика по темата; активно участва в беседа по картини и 

ключови думи; използва етикетни думи и изрази за учтивост 

 

 

24 

20 - 24.II 

„Къщичка под снега“, Емилиян Станев -

1 

„Какво ме радва”? -2 

ВЛП 

Речник 

СР 

ГПР 

Възприемане на стихотворението; запознаване с непознатите думи. 

 

Участва активно в диалог по сюжетни картини; съставя кратък повествователен 

текст по памет; съставя прости разширени изречения по нагледна опора; отделя 

думите в изречението 

 

 

25 

27 - 02.III 

 

„Бабомартенска приказка“, Мая 

Дългъчева – 1 

 

„Паметник” Радой Киров -2 

 

 

ВЛП 

 

 

СР 

Възприемане на стихотворната приказка. 
Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, 

изобразяващи основните моменти. 

Запознаване със стихотворението „Паметник“ от Радой Киров; обогатяване на 

представата за Трети март като Национален празник. 
Съпреживяване на признателността към руските войници, изразена в 

стихотворението; осмисляне на Трети март като Национален празник; заучаване на 

стихотворението наизуст 

 

26 

06-10.III 

Благодаря ти, мамо -  А.Босев -1 

«8 – ми Март» 2 

 

ВПЛ 

ГПР; ЗК 

ПЛП 

Активно възприема стихотворението; 

 участва в беседа за интерпретиране на текста и постъпките на героите; Възприема 

стихотворение и съпреживява настроението; анализира и разбира езикови изразни 

средства; конструира въпросителни и съобщителни изречения; има представи за 

буква и звук  Ж. 

 

27 

13 - 17.III 

ХЛ «Момчето, което ръмжеше срещу 
тигрите» Д.Бисет /2 

От букви към думи 

ВЛП 

ГПР, 

 ЗК 

 

Възприема кратък литературен текст; участва в диалог; има конкретни представи за 
буква и звук Р; групира думи по признак „звук“; практически осмисля понятията 
звук, буква, дума 

Има представи за конкретни звукове и букви; измисля думи с конкретен звук; 

изписва линии по пунктир. 

 

28 

20 - 24.III 

„Вълкът и седемте козлета“, Братя 

Грим-1 

„Нова приказка за вълка и седемте 

козлета“, Братя Грим -2 

ВЛП 

СР 

ЗК 

Възприемане на приказката. 

Ориентиране в последователността на действието и разказване по илюстрации, 

изобразяващи основните моменти. 

Актуализиране на приказката „Вълкът и седемте козлета“. 

Творчески преразказ на познато литературно произведение чрез промяна на някой 

от сюжетните елементи – бакалинът отказва да продаде тебешир на вълка и той 

решава да влезе през комина. 

 
 

 

29 

27 - 31.III 

 

 

„Трите пеперуди“, немска народна 

приказка-1 

„Откриваме звукове в думите” -2 

 

ВЛП 

ЗК 

Възприема приказката. Изразява емоционално-оценъчно отношение от постъпката 

на героите. 

Затвърждаване на представата за значението на думите, на които се базира 

работата по звукова култура; активизиране на представата за отделните звукове с 

акцент на позицията на звука а в края на думата; 

Определяне на броя на звуковете в думи от три и четири звука; умения за 

онагледяване на звуковия анализ със звуков модел (думи от три и четири звука); 

разграничаване и определяне на звук в края на дума; умения за оцветяване в 

рамките на контур. 
 

 

30 

03 - 07.IV 

Деца с имена на цветя 

ХЛ по темата 

 

Цветни приказки 

 

Аз празнувам 

ЗК,  

СР 

Речник 

 ГПР 

ВЛП 

Има представи за думи, свързани с традиции и обичаи на празниците Лазаруване, 

Цветница; има конкретни представи за буква и звук Ц; ориентира се в звуков състав 

на дума; назовава и открива думи по конкретен звук; свързва буква с наименование 

на познати предмети.Възприема от начало до край приказка; интерпретира 

езиковите изразни средства; проявява оценъчно отношение към героите; съставя 

изреч. с анализираните думи; умее правилно да съгласува думите; изписва прави и 

криви линии по пунктир. Съставя повествов.текст по сюжетна картина, опорни думи 

и предварително договорени правила; проявява усет за грамат. правилно 

построени изречения; има конкретни представи за еталони на общуване. 

 

31 

10 - 13.IV 

 

„Лазарки“, Ангелина Жекова- 1 

 

„Великден“, Атанас Цанков- 2 

ВЛП 

ЗК 

СР 

Запознаване със стихотворението. разширяване на представите за празника Великден и 

традициите, свързани с него. 

Съпреживяване на радостта от настъпването на Великден, изразена в стихотворението; 

разказване по преживяно. заучаване на стихотворението наизуст. 
Изразява емоционално отношение към пролетните празници и положително 

отношение към красотата на римуваното слово. 

 

32 

18 - 21.IV 

Разказваме за пролетта 

ХЛ по темата „Пролетна премяна” 

 

С думички аз мога..., 

СР, 

 ГПР 

Речник 

ВЛП,  

ПЛП,ЗК 

Съставя описателен текст, като се придържа към договорени правила; активно 

използва в речта си думи за признаци, действия, названия; има конкретни 

представи за буква и звук Т. Възприема и отгатва гатанки с пряко и преносно 

значение; конструира и моделира изречение; има представи за умалителни и 

форми за единствено и множествено число на съществителните имена; учи и 

изпълнява наизуст стихотворение; проявява речева и двигателна изразителност; 

демонстрира графични умения.Ориентира се в звуковия състав на думи и ги 

 



 

сравнява в схематичен план; конструира изречения с предлози, уточняващи 

местоположение; проявява творчество при съставяне на гатанки; изписва прави и 

криви линии по пунктир. 

33 

24 - 28.IV 

 

„Най-работливият“, Кина Къдрева-1 

 

„Най-работливият“, Кина Къдрева -2 

ВЛП 

СР 

ПЛП 

Запознаване с приказката.Умения за ориентиране в последователността на 

действията и преразказване по илюстрации, изобразяващи основните моменти; 

правилно употребяване на сравнителна и превъзходна степен.  

Пресъздаване на литературно произведение, като се импровизират реплики и 

действия и се влиза в роля. 

Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно 

произведение 
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02 - 05.V 

 

„Червената шапчица“, Братя Грим -1 

 

„Червената шапчица в града” - 2 

ВЛП 

СР 

 

Възприемане на приказката  

Ориентиране в последователността на действията и преразказване по илюстрации, 

изобразяващи основните моменти. 

Творчески преразказ на познато литературно произведение чрез промяна на някой 

от сюжетните елементи и премахване на герои – действието се развива в града. 
Изразяване на емоционално-оценъчно отношение към герои на литературно 

произведение. 

 

35 

09 - 12.V 

 

ХЛ, съобразно темата по ОС 

„Думички аз зная” 

Беседа – Моята безопасност на пътя 

ВЛП, 

Речник, 
ЗК,  

СР,  

ГПР 

Възприема от началото до края художествен текст. 

 

Участва в диалог по предложена тема; използва в речта си качествени прилагателни 

имена и глаголни форми съобразно контекста и време на изказване; има представи 

за звук и буква Н – открива звука в началото на думи и измисля други; съставя 

прости и прости разширени изречения. 

 

36 

15 - 19.V 

 

„Ех, че лято!“, Ана Александрова- 1 

„На море и планина” -2 

ВЛП 

ЗК 
Запознаване със стихотворението; 

разширяване на представите за лятото като време за почивка и безгрижни игри. 
Съпреживяване на радостта от игрите на плажа, изразена в стихотворението. 

Активизиране на представите за почивка и забавления през лятната ваканция. 

Активно участие в диалог по сюжетни картини; разказване по преживяно. 
Има положително отношение към предстоящата лятна ваканция 
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22 - 26.V 

„Добрите книжки“, Радой Киров -1 

 

„Буквите са се родили” 

 

 

ВЛП 

СР 

Речник 

Запознаване със стихотворението.Съпреживяване на любовта към книжките, 

изразена в стихотворението; заучаване на стихотворението наизуст. 

има представи за думи, свързани с празника 24 май; разпознава графични знаци на 

букви; демонстрира графични умения.Участва в беседа по литературен текст; 

съставя устно изложение с елементи на разсъждение; съставя край на приказка; 

използва в речта си сложни съставни изречения; използва подходящи думи и 

изрази 
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29 - 31 V 

Знам и мога  Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра: 

Свързана реч; 

Възприемане на литературно произведение; 
Пресъздаване на литературно произведение. 

Установяване на равнището на знанията и уменията по ядра: 

Граматически правилна реч; 

Звукова култура; 
Речник. 

 

 

 

ОН  „Математика“ 

Седмица 

Месец 

 

Тема 

Брой ПС 

Образ. 

ядро 
Очаквани резултати Забележка 

1  

15 -16 IX 
 Това го знам!  

 
Това го знам! 

   1. Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина; 

Определя реда на обект в редица от три предмета; Сравнява две предметни 

групи (до пет предмета) и ги назовава: поравно, повече и по-малко. 
2. Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение, 

като използва „близо“ и „далече“; Разпознава и назовава частите на 

денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ; Разпознава и назовава кръг, квадрат 

и триъгълник. 

 

2  

16 - 23 IX 
 Числата 1, 2 и техните цифри 
 

 Днес или утре  

КО 

ВО 

 

1.  Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на 

числото. 
Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре); Ориентира се в 

двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт). 

 

3  

26 - 30. IX 
 Редицата на числата до 2 

 
Съседни фигури 

   .   1. Подрежда редицата на числата до 5; Ориентира се в последователността 

на сезоните. 
2. Определя мястото на предмети в пространството, като използва 

„съседство“, „вътре“, „вън“; Комбинира познати геометрични фигури 

 

4 

03 – 07 X 
 Познаваш ли фигури 2 
 

 РФ Различава и назовава геометричните фигури кръг, квадрат и триъгълник. 

Намира геометрични фигури в заобикалящата среда. 

 

5 

10X -14Х 
 Едно или две 
 

Къде е? 

КО 

ВО 
1. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на 

числото; Измерва дължина, като използва лентичка или друг предмет. 

2. Установява пространствени отношения между обекти (между два обекта, 

между повече обекти, на всеки спрямо всеки); Продължава алгоритмични 

поредици от познати геометрични фигури. 

 

6 

17 - 21X 
 Числото 3 и неговата цифра 
 

Редицата на числата до 3 

 КО  . 1. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на 

числото. 
2. Подрежда редицата на числата до 5; Комбинира познати геометрични 

фигури. 

 



 

7 

24 - 28X 

 Сутрин, обед и вечер 

Кога, какво прави 

 ВО    Изгражда времеви представи за вчера, днес и утре въз основа на лични 

преживявания. Затвърдява частите на денонощието – сутрин, обед и вечер. 

 

8 

31 - 04 XI 
Аз измервам 
 

Правоъгълник 

 КО 

РФ 
 1. Измерва дължина, като използва лентичка или друг предмет; Разбира 

редуването на три денонощия (вчера, днес, утре). 
2. Различава и назовава правоъгълник; Ориентира се в двумерното 

пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт). 

 

9 

07 -11 XI 
Числото 4 и неговата цифра 
 

Първи, втори... 

 КО     1. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на 

числото. 
2. Определя реда на обект в редица от пет предмета; Определя посоките 

нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно 

 

10 

14 - 18 XI 

 Знаците < ; > ; =   /2  КО  Има конкретни представи за образа на знаците „<“ , „ >“ и „=“.  Практически 

сравнява броя на предметите в две групи и установява равенство и 

неравенство  между тях. 

 

11 

21 - 25 XI 
Редицата на числата до 4 
 

Късо, дълго... 

КО 1. Подрежда редицата на числата до 5; Установява пространствени 

отношения между обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки 

спрямо всеки). 
2. Подрежда пет предмета във възходящ ред по дължина; Комбинира 

познати геометрични фигури. 

 

12 

28 –02. XII 
 

Броя и групирам 

 
По височина 

КО 1. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет 

обекта); Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре). 
2. Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или 

дължина; Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна 

мрежа, лабиринт). 

 

13 

05 - 09 XII 
Числото 5 и неговата цифра 
Календар 

КО 1. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на 

числото. Ориентира се в последователността на сезоните. 
2. Разбира информацията, която съдържа календарът; Определя мястото на 

предмети в пространството, като използва „съседство“, „вътре“, „вън“. 

 

14 

12 - 16. XII 
Редицата на числата до 5 

 
Кой е подред? 

КО 

ПО 
Подрежда редицата на числата до 5; Определя посоките нагоре, надолу, 

напред, назад, наляво, надясно. 
2. Определя реда на обект в редица от пет предмета; Комбинира познати 

геометрични фигури. 

 

15 

19 - 23. XII 

29 - 30. XII 

По-нисък или по-висок? 

12/2 
Броя до 6 

КО 

Измерва

не 

 

1. Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или 

дължина; Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна 

ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око. 
Брои до 6 в прав ред; Ориентира се в двумерното пространство (по план, в 
квадратна мрежа, лабиринт). 

 

16 Броя и отброявам до 6 

13/2 
Вчера, днес, утре 

КО 1. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет 

обекта); Измерва дължина, като използва лентичка или друг предмет. 
Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре); Продължава 
алгоритмични поредици от познати геометрични фигури 

 

17 

03  - 06.I 
Като правоъгълник 
Толкова, колкото... 

РФ 

КО 
1. Различава и назовава правоъгълник; Подрежда пет предмета във възходящ 

и низходящ ред по височина или дължина. 
2. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет 

обекта); Установява пространствени отношения между обекти (между два 

обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки). 

 

18 

09 - 13.I 
Броя до 7 

 
Шест или седем? 

КО 1. Брои до 7 в прав ред; Измерва дължина, като използва „лентичка“ или друг 

предмет. 
2. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет 

обекта); Комбинира познати геометрични фигури. 

 

19 

16 - 20.I 
  

По дължина 

 
Числата до 7 

КО 1. Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или 

дължина; Определя реда на обект в редица от пет предмета. 
2. Определя броя на обекти до 7 и ги свързва със съответната цифра на 

числото; Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна 

мрежа, лабиринт). 

 

20 

23 - 27.I 
Броя до 8 

 
Дълги, по-дълги 

КО 1. Брои до 8 в прав ред; Установява пространствени отношения между 

обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки). 
Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или 

дължина; Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични 

фигури 

 

21 

30 - 03.II 
Есен, зима, пролет 
От геометрични фигури 

ВО 

РФ 

 

1. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до осем 

обекта); Ориентира се в последователността на сезоните. 
Комбинира познати геометрични фигури. Определя броя на обекти до 5 и ги 

свързва със съответната цифра на числото. 

 

22 

06 - 10.II 
Подреждам числата до 8 

 
Къде е мястото му? 

КО 1. Подрежда редицата на числата до 8; Назовава части на собственото си 

тяло, като определя лява/ дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око. 
Определя реда на обект в редица от пет предмета; Ориентира се в 

двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт). 

 

23 

13 - 17.II 
Броя до 9 

 
Колко са? 

КО . Брои до 9 в прав ред; Установява пространствени отношения между обекти 

(между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки). 

2. Определя броя на обекти до 9 и ги свързва със съответната цифра на 

числото; Комбинира познати геометрични фигури. 
 

 

24 

20 - 24.II 
Наляво, надясно 

 
Броя до 9 

ВО 

 

КО 

1. Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно; 

Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или 

дължина. 
2. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет 

обекта); Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични 

 



 

фигури. 

25 

27 - 02.III 
Широко, по-широко 
От едно до девет 

КО Назовава и показва широчината на предмет; Определя реда на обект в 

редица от пет предмета. 
2. Подрежда редицата на числата до 9. Комбинира познати геометрични 

фигури. 

 

26 

06-10.III 
Месец от календара 

24/2 
Високо или дълго 

ВО 1. Разбира информацията, която съдържа календарът; Определя посоките 

нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно. 
2. Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по височина или 

дължина; Комбинира познати геометрични фигури. 

  

 

27 

13 - 17.III 
Броя до 10 

25/2 
Лабиринт 

КО 

ПО 
1. Брои до 10 в прав ред; Установява пространствени отношения между 

обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо всеки). 
2. Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, 

лабиринт); Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра 

на числото. 

 

28 

20 - 24.III 
26/1 

Определям посоки 

26/2 
Броя и добавям 

КО 1. Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно; 

Подрежда редицата на числата до 5. 

2. Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет 

обекта); Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични 

фигури. 

 

29 

27 - 31.III 
27/1 

Кои са 10? 

27/2 
Числата до 10 

КО 1. Брои до 10 в прав ред. 

2. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на 

числото; Комбинира познати геометрични фигури. 

 

30 

03 - 07.IV 
28/1 

Широко, по-широко, Най-широко 

28/2 

По план 

измерва

не 
1. Назовава и показва широчината на предмет; Определя броя на обекти до 5 

и ги свързва със съответната цифра на числото. 
2. Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, 

лабиринт); Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични 

фигури. 

 

31 

10 - 13.IV 
29/1 

Кое е мястото му? 

29/2 

Правоъгълни форми 

РФ 1. Определя реда на обект в редица от пет предмета. 
Различава и назовава правоъгълник; Комбинира познати геометрични 

фигури; Определя броя на обекти до пет и ги свързва със съответната цифра 

на числото. 

 

32 

18 - 21.IV 
30/1 

Мога да броя до 10 

30/2 

Вчера, днес, утре 

КО Брои до 10 в прав ред; Подрежда две множества в зависимост от броя на 

обектите в тях (до десет обекта). 
2. Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре); Ориентира се в 

двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт). 

 

33 

24 - 28.IV 
31/1 

Сезони 

31/2 

Къде се намира? 

ВО . Ориентира се в последователността на сезоните. Определя реда на обект в 

редица до 10 предмета. 

2. Определя мястото на предмети в пространството, като използва 

„съседство“, „вътре“, „вън“; Продължава алгоритмични поредици от познати 
геометрични фигури. 

 

 

34 

02 - 05.V 
Времеви отношения 

Равнинни фигури 

РФ Ориентира се в последователността на сезоните. 
Разбира информацията, която съдържа календарът 

Разпознава и назовавагодишните сезони. 
Дава примери за познати предмети, които имат формата на 

кръг,квадрат,триъгълник и правоъгълник 

 

35 

09 - 12.V 
Пространствени отношения – 

горе,долу,над,под 
Количествени отношения – колкото 

толкова 

КО Установява пространствени отношения между обекти (между два обекта; между 

повече обекти; на всеки спрямо всеки). 

 

36 

15 - 19.V 
Измерване  

Времеви отношения 

 

ВО Измерва дължина, като използва лентичка или друг предмет. 

Разпознава ден и нощ. 
Има представа за годишните сезони. 

 

  

 

37 

22 - 26.V 
Количествени отношения 
Равнинни фигури- Познай фигурата 

РФ Подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет 

обекта). 

Продължава алгоритмични поредици от познати геометрични фигури. 

 

38 

29 - 31 V 
32/1 

Какво научих? 

32/2 
Какво научих? 

 Брои до 10 в прав ред; Определя реда на обект в редица от 5 предмета; 

Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната цифра на числото; 

Назовава и показва широчината на предмет. 
2. Ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, 

лабиринт); Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, 

надясно; Комбинира познати геометрични фигури; Разбира редуването на 

три денонощия (вчера, днес, утре). 

 

 

 

ОН  „Изобразително изкуство“ 

Седмица 

Месец 

 

Тема 

Брой ПС 

Образ. 

ядро 
Очаквани резултати Забележка 

1  

15 -16 IX 

„В планината” 

„На море” 

   Диагностични процедури за установяване входното ниво на изобразителна 

подготовка 

 



 

2  

16 - 23 IX 

„В детската градина” 

  

„Моята група” 

 

 ИМТ 

ИТ 

 Диагностични процедури за установяване входното ниво на изобразителна 

подготовка 

 

Целенасочено овладява графични умения и детайлизация: повтаря 
пунктирана линия, без да излиза от нея; декорира самостоятелно по 
зададени ориентири. Развива естетическия си усет чрез допълване и 
оцветяване на детайли. 

 

3  

26 - 30. IX 

 Есенен пейзаж / рисуване 

Есен / апликиране 

 ИМТ 

ИТ 

 .   Използва възможностите на различни изобразителни материали и пособия 

за пресъздаване богатството на растителните видове. Обогатява представите 

си за характерните особености на изобразяваните обекти и явления.Използва 

и съчетава различни печатни изобразителни техники. Показва 

композиционни умения за подреждане и изобразяване в пространството на 

есенни дървета. 

 

4 

03 – 07 X 

 Птици / русуване 

Птица/ моделиране 

 ИМТ 

ИТ 

  Прилага подходящи технически похвати на 

моделиране:овалване,разточване, изтегляне, вдлъбване, сплескване.Усвоява 

умения за устойчиво изграждане на пластичен образ.Усвоява умения за 

пресъздаване на фигура на птица, като спазва разположението и големината 

на съставните ú части. 

 

5 

10X -14Х 

  

Злополука  

Довърши русинката 

ИМТ 

ИТ 

 Пресъздава обекти от действителността чрез рисуване и свързване на точки 

за изграждане на образ. 

 

6 

17 - 21X 

  

Есенен натюрморт / рисуване 

Овощна градина / моделиране 

 

 

 ИМТ 

ИТ 

 Запознава се с жанра натюрморт чрез изобразителна дейност – рисуване, 

моделиране, апликиране. 

Изгражда обемни пластични образи в определена последователност 

  

 

7 

24 - 28X 

 Пътни знаци 

Моята улица 

 ИМТ 

ИТ 

   Изобразява знаци за визуална комуникация с различни форми чрез криви 

затворени линии. Предава пространствено-конструктивни връзки между 

познати обекти от действителността. Демонстрира умения за изграждане на 

тематична фигурална композиция в конкретна обстановка, в два или три 

плана. 

 

8 

31 - 04 XI 

 „Животните-мои приятели” / 

2моделиране,апликиране 

 

 ИМТ 

ИТ 

 Създаване на умение на моделиране в релеф. 
Изграждане на умение за апликиране чрез изрязване и изкъсване – създаване 

на еднослойна и многослойна апликация 

 

9 

07 -11 XI 

Човешка фигура - рисуване 

Сезонен гардероб / апликиране 

 ИМТ 

ИТ 

    Създава изображение на познат образ, 
като го декорира чрез използване на разнообразни материали и техники. 

 

10 

14 - 18 XI 

 „Превозни средства” рисуване 

„Кола” апликирне 

 ИМТ 

ИТ 

 Предава пространствено-конструктивни връзки между познати обекти от 

действителността.Повтаря пунктирани линии в различни изображения на 

предмети. Формира усет за симетрично изграждане на познати обекти от 

действителността. Упражнява умение за рязане по права и крива линия и 

получаване на кръг от квадрат.Развива творческо мислене и  въображение. 

 

11 

21 - 25 XI 

Семеен портрет 2 

Рисуване/апликиране 

ИТ Демонстрира динамични представи за изобразяване на човешки фигури в 

различна обстановка. Пресъздава характерните особености на 

изобразяваните персонажи и разкрива сюжетно-смислови връзки. Реагира 

емоционално при реализиране на задача, свързана с лични преживявания. 

 

12 

28 –02. XII 

„ В света на живата природа” 

 

Работа с природни материали 

 

ИМТ 

ИТ 

Моделиране на образи от действителността чрез използване на разнообразни 

природни материали. 
Познава и прилага техника щамповане / печатане с предварително подготвен 

за целта природен материал.Получава и създава кръгла и елипсовидна форма 

чрез изрязване и изкъсване и изгражда апликация в двуслойна и трислойна 

техника 

 

13 

05 - 09 XII 

На морското дъно -2 

/рисуване,апликиране/ 

ИМТ 

ИТ 

Изобразява обекти от света на децата, като се ориентира чрез цветове и 

форми. 

Изгражда композиционни умения при рисуване 

Създаване на умение на моделиране в релеф. 
Изграждане на умение за апликиране чрез изрязване и изкъсване – създаване 

на еднослойна и многослойна апликация. 

 

14 

12 - 16. XII 

Магията на Коледа / рисуване 

Коледна елха  /апликиране 

ИМТ 

ИТ 

Допълва и оцветява липсващи елементи със самостоятелно избрани 

изобразителни материали.Изобразява характерна обстановка, образи, пози и 

движения. Обогатява специфичните си възприятия и умения да изразява 

своите идеи и преживявания в света на формите и цветовете. 

 

15 

19 - 23. XII 

29 - 30. XII 

Сурвачка 

Новогодишна картичка 

ИМТ 

ИТ 

Затвърждава умения за плоскостно моделиране. Използва подходящи 

техники като притежава декоративен усет. 

Използва умения за оформяне на празнична картичка със средствата на 

апликирането.  

 

16  ИМТ 

ИТ 

  

17 

03  - 06.I 

Зимни приключения-2 

Рисуване, апликиране 

 

ИМТ 

ИТ 

Използва в изобразителната си дейност смесени техники при рисуване на 

зимни сюжети. 

Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване. 

Умее да апликира двуслойно. 

 

18 

09 - 13.I 

„Светофар” 

Рисуване /апликиране 

ИМТ 

ИТ 

Предава пространствено-конструктивни връзки между познати обекти от 

действителността.Повтаря пунктирани линии в различни изображения на 

предмети. Формира усет за симетрично изграждане на познати обекти от 

действителността. Упражнява умение за рязане по права и крива линия и 

получаване на кръг от квадрат.Развива творческо мислене и  въображение. 

 



 

19 

16 - 20.I 

Първи сняг  рисуване с акварел 

 

Снежинки балеринки - апликиране 

ИМТ 

ИТ 

Усвоява умения за изграждане на образи по представа или впечатление, 
като използва смесена техника (пастел и акварел). Използва в 
изобразителната си дейност декоративно рисуване. 

Изграждане на умение за апликиране чрез изрязване и изкъсване на познати 

обекти от действителността. 
 

 

20 

23 - 27.I 

„Декоративни елементи”  

16/1, 2 
 

ИМТ 

ИТ 

Комбинира различни материали и техники при рисуване и апликиране. 
Рисува и апликира декоративно. 

 

21 

30 - 03.II 

Красива торта  

Парти 

ИМТ 

ИТ 

Използва умения за обемно моделиране. Прилага познати похвати за 

моделиране и декориране.Използва различни цветове от пластичния 

материал. 

Създаване на умение за етапност на работата при изграждане на обемна 

фигура – корона за рожден ден – от хартия. 
Практическо използване на материали и пособия при апликиране 

 

22 

06 - 10.II 

През деня и през нощта 

Слънце и луна 

ИМТ 

ИТ 

Усвоява умения за изграждане на образи по представа или впечатление, като 

използва смесена техника 

Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване 

 

23 

13 - 17.II 
19/1, 2 

Котарак, петел и лисица 

ИМТ 

ИТ 

Илюстрира момент от приказка, изразява емоционално отношение към герои 

от приказка чрез рисунка. 

Моделиране чрез похвати овалване,прилепяне 

 

24 

20 - 24.II 
12/1, 2 
Весели и тъжни лица 

 

ИМТ 

ИТ 

Разширява и обогатява познанията си за жанра портрет чрез рисуване и 

моделиране 

 

25 

27 - 02.III 

Мартенички /  

Пижо и Пенда 

 

ХВ 

ИТ 

ИМТ 

Притежава знания за декоративни елементи- вълнообразна и начупена 
линия. Развива  способност да изпълнява  декоративни елементи по-точно, с 
отмерени движения на ръката .  

Апликира, като самостоятелно подготвя по цвят и големина  елементи, 
получени чрез изрязване 

 

26 

06-10.III 

Подарък за мама,   

 

Дар от сърце 

ИМТ 

ИТ 

Създаване на умение за етапност на работа при изграждане на гердан, колие 
или брошка чрез изработени от мъниста и съчетание на разнообразни 
материали. 

 Целенасочено изобразява индивидуалните особености в лицата на близките 
за него хора. Има представа за индивидуалните особености на човешкото 
лице. Развива специфични умения, чрез които изразява своите идеи и 
преживявания. 

 

27 

13 - 17.III 

В зоологическата градина/2 ИМТ 

ИТ 

Планира съдържанието на своята творба и постига равновесие в 

композицията. Изгражда по-сложна фигурална композиция с повече образи с 

живописен и обемно-пластичен материал 

 

28 

20 - 24.III 

Фантастични животни – в гората и във 

фермата /2 

ИМТ 

ИТ 

Планира съдържанието на своята творба и постига равновесие в 

композицията. Изгражда по-сложна фигурална композиция с повече образи с 

живописен и обемно-пластичен материал 

 

29 

27 - 31.III 

Пъстри цветя 

Цветна поляна / колективно пано 

ИМТ 

ИТ 

Успешно се ориентира в сюжетно-смислови и пространствено-конструктивни 

връзки между декоративните елементи. Показва умения за създаване на 

рисунка от изходни елементи, получени с различна печатна техника. Развива 

асоциативното си мислене.Пресъздава характерни форми и цветове на цветя 

като упражнява умение за  закръгляне на готово изрязани цветни 

квадрати.Усвоява техника „вдлъбване“на кръгла форма с обратната страна на 

молива за получаване на релеф. Апликира двуслойно. 

 

30 

03 - 07.IV 

„Любимо цвете” 

„Цвете за моя приятел” 

ИМТ 

ИТ 

Развива репродуктивно-творческото си  въображение.Апликира, като 

самостоятелно подготвя по цвят и големина множество елементи, получени 

чрез изрязване. Декорира свободно, без да излиза от очертанията на 

фигурата. Развива творческото си въображение и усет за симетрия. 

 

31 

10 - 13.IV 
26/1, 2 
Великден 

ИМТ 

ИТ 

Създаване на умение за емоционално-естетическо отношение към 

традиционни празници. Използване на разнообразни техники чрез изрязване 

и изкъсване при апликиране и декориране. 

 

32 

18 - 21.IV 

Пролетна поляна 

Рисуване 

моделиране 

ИМТ 

ИТ 

Създава проект на пролетна поляна, като използва разнообразни материали 

за работа. 
Използва колажна и смесена техника пастел и акварел.  

Пресъздава пролетна горска обстановка, като използва различни елементи, 

получени чрез изрязване и изкъсване. Прилага различни техники на 

апликиране – еднослойно, двуслойно 

 

 

33 

24 - 28.IV 
 
Черга и килим/2 

ИМТ 

ИТ 

Усвоява знания за приложно-декоративно изкуство като вид изобразително 

изкуство. 

Апликира чрез самостоятелно изрязване на ленти и ритмичното им 

редене.Спазва за естетически усет. 

 

34 

02 - 05.V 

Жилищен квартал/2 ИМТ 

ИТ 

Изобразява картина от обкръжаващата действителност. Самостоятелен 

подбор на изобразителен материал. 

Разпознаване на визуални особености на форми и силуети. 
Подчертава детайлите при моделиране на сгради в релеф. 

 

 

35 

09 - 12.V 

Велосипед 

Дете кара тротинетка 

 

ИМТ 

ИТ 

Затвърдява и усъвършенства достъпни за възрастта похвати по 
моделиране:овалване, разточване,извиване, долепване, сплескване и 
др.Предава характерни пози и движения чрез профилни изображения. 

 

36 Лято  Изразява емоционално и оценъчно отношение към резултатите от  



 

15 - 19.V Рисуване/апликиране ИМТ 

ИТ 

собствената си изобразителна дейност и тази на другите.Прилага познанията 

си за средствата, с които се постига художествена изразителност – 

детайлизация, декорация, цветови съчетания и др.  

37 

22 - 26.V 

В света на приказките 

Рисуване/апликиране 

ИМТ 

ИТ 

Установяване на равнището на знанията и уменията в изобразителните 

дейности 

 

38 

29 - 31 V 

1 юни ИМТ 

ИТ 

Установяване на равнището на знанията и уменията в изобразителните 

дейности 

 

 

 

ОН  „Конструиране и технологии“ 

Седмица 

Месец 

 

Тема 

Брой ПС 

Образ. 

ядро 
Очаквани резултати Забележка 

1  

15 -16 IX 
   
Колко знам и мога 

   Има основни знания и умения от обучението по конструиране и технологии 

от втора възрастова група. 

 

2  

16 - 23 IX 

 Дежурни /2  ГИ  Проявява инициатива за поддържане и естетическо оформяне на битовата и 

работна среда. Участва в различни форми на битов труд. Проявява желание 

да се грижи за растенията и да помага на възрастните 

 

3  

26 - 30. IX 

 Карнавал в гората 

Грижа за дрехите 

 КМ 
ГИ  
 

  Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали 

при изработване на модел или изделие. 
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, 

крива и начупена линия 

Познава правила за запазване на дрехите чисти и спретнати. 
Облича се и се съблича самостоятелно. 

 

4 

03 – 07 X 

 Птиците отлитат 

На юг 

  

КМ 
ГИ  
 

  Има представа и назовава причинно-следствени връзки в конкретни 

ситуации от живота на лястовиците през различните сезони. Оценява изделие 

– свое и на връстник – по определени критерии.Стреми се към 

сътрудничество при съвместна дейност в екипен проект. Свързва, като 

използва допълнителни елементи, като  кламер, сламка и др. 

 

5 

10X -14Х 

 Чадърче 

Спешен телефон 

КМ  Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като подбира и 

комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти. 
Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно 

направени модели и ги включва в игрови дейности 

 

6 

17 - 21X 

 Весели плодове 2  КМ 
ГИ 

 Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, 

крива и начупена линия. 

Сгъва хартия и картон по ориентири. Спазва хигиена на работното си място 

 

7 

24 - 28X 
 8/1 
Нашата улица 1 

„Пътни знаци” 

ИМТ 

ИТ  

   Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали 

при изработване на модел или изделие. 
Сгъва хартия и картон по ориентири 

 

8 

31 - 04 XI 

  

Животните в гората 

Таралеж 

 

 ИМТ 

ИТ 

 Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки 

или технически рисунки. 
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, 

крива и начупена линия. 

Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като подбира и 

комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти. Оценява по 

различни предварително зададени критерии собственоръчно направени 

модели и ги включва в игрови дейности 

 

9 

07 -11 XI 

Лекари 

Поликлиника 

 ИМТ 

ИТ 

    Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по 

права, крива и начупена линия. 
Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали 

при изработване на модел или изделие. 

 

10 

14 - 18 XI 
 28/2 
Нашата улица 2 

 

 ИМТ 

ИТ 

 Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали 

при изработване на модел или изделие. 
Сгъва хартия и картон по ориентири 

 

11 

21 - 25 XI 
8/1 

Килимче  

Картички 

ИМТ 

ИТ 

Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, 

крива и начупена линия. 
Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали 

при изработване на модел или изделие. 

Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като подбира и 

комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти. 

 

12 

28 –02. XII 

Коте 

 

Моите грижи 

ИМТ 

ИТ 

Изработва модел или изделие, като следва 

инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки. 

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно 

направени 
модели и ги включва в игрови дейности. 

Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 
Познава правила за запазване на дрехите чисти и спретнати 

 

 

13 

05 - 09 XII 

Направи си риба 

Морски обитател 

ИМТ 

ИТ 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали 

при изработване на модел или изделие. 
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, 

крива и начупена линия. 

 

14 

12 - 16. XII 

Коледни гирлянди 

Коледни картички 

КМ  

ГИ 
Свързва, като използва допълнителни елементи, като пластилин, кламер, 

сламка и др. 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали 

при изработване на модел или изделие.Представя и обяснява идея или 

 



 

решение при изработване на модел. 
Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни 

материали и инструменти. 

15 

19 - 23. XII 

29 - 30. XII 

Сурвакари КМ 

ГИ 
Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали 

при изработване на модел или изделие. 
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, 

крива и начупена линия. 

 

 

16 Украса за трапеза 
Парти 

ОМСС 
ГИ 

Свързва, като използва допълнителни елементи – сламка или 

бъркалка.Диференцира различни обекти по определени 

признаци;аргументирано изказва мнение за приложението им в конкретна 

практическа ситуация. Възпроизвежда поведение на сервитьор; има 

представи и спазва правила за култура при хранене. 

 

17 

03  - 06.I 

Куклен театър  

Театър на пръсти 

ИМТ 

ИТ 

Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или 

дейност в детската градина. 
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки 

или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно 

направени модели и ги включва в игрови дейности. 

 

18 

09 - 13.I 

Автомобили 
 
Превозни средства на пътя 

ИМТ 

ИТ 

Различава превозни средства спрямо мястото на придвижване – на пътя, 

видове, предназначение; затвърдява знания за функционалната зависимост 

„функция – конструкция“. Предлага идеи и участва в провеждането на малко 

състезание, игра или дейност в детската градина. Описва  ролята на хора от 

различни професии, свързани с конструирането, поддържането и 

управлението на пътни превозни средства по суша. Припомня правила за 

безопасност и култура на поведение в уличното движение. 

 

19 

16 - 20.I 

Снегорин 

Почистване на сняг 

ИМТ 

ИТ 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки 

или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно 

направени модели и ги включва в игрови дейности. 

Различава превозните средства спрямо мястото на придвижване. 
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност 

 

20 

23 - 27.I 

В планината 

 Чаша чай 

ИМТ 

ИТ 

Самостоятелно довършва модел по образец, като подбира разнообразни 

материали и инструменти. 
Представя и обяснява идея или решение при изработване на модел. 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки 

или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии 

 

21 

30 - 03.II 

Празник в детската градина 

Поздравителна картичка 

ИМТ 

ИТ 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали 

при изработване на модел или изделие. 
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, 

крива и начупена линия 

 

22 

06 - 10.II 

„Могат ли хората без превозни 

средства“ 

БДП 

Техника 
ОМСС 
ГИ (ПС 

по БДП) 

 

 

Различава превозни средства спрямо мястото на придвижване – на пътя, 

видове, предназначение; затвърдява знания за функционалната зависимост 

„функция – конструкция“. Предлага идеи и участва в провеждането на малко 

състезание, игра или дейност в детската градина. Описва  ролята на хора от 

различни професии, свързани с конструирането, поддържането и 

управлението на пътни превозни средства по суша. Припомня правила за 

безопасност и култура на поведение в уличното движение. 

 

23 

13 - 17.II 

Това съм аз 

Любезни и учтиви 

ИМТ 

ИТ 

Ползва самостоятелно прибори за хранене, сервира и отсервира отделни 

ястия с помощта на възрастен. 
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 

 

24 

20 - 24.II 

Моята усмивка 

Весели деца 

ИМТ 

ИТ 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали 

при изработване на модел или изделие. 
Сгъва хартия и картон по ориентири 

 

25 

27 - 02.III 

Мартеници  

Картичка за 3 март 

КМ 

ГИ 

Изработва от картон, прежда и текстилни материали модел в различни 

варианти като следва инструкции на учителя. Оценява по различни, 

предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги 

използва по предназначение. 

 

26 

06-10.III 

Картичка за 8ми март 

Цвете за мама 

ОМСС 
КМ 

Свързва, като използва допълнителни елементи – като пластилин, кламер, 

сламка и др.Оценява по различни, предварително зададени критерии 

собственоръчно направени изделия. Разширява представата за култура на 

поднасяне поздравление и подарък по определен повод. 

 

27 

13 - 17.III 

зоопарк  

12/1 
Весели животни 

ИМТ 

ИТ 

Изработва модел или изделие, като следва 

инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно 

направени модели и ги включва в игрови дейности. 

 

28 

20 - 24.III 

Лисици 

Ферма 

 

ИМТ 

ИТ 

Изработва модел или изделие, като следва 

инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно 

направени модели и ги включва в игрови дейности 

 

29 

27 - 31.III 

Да почистим двора 
Да почистим шкафчето 

ГИ Участва в различни колективни форми на битов труд.Проявява желание и 

прецизност при извършване на трудови поръчки. 

 

30 

03 - 07.IV 
Цветна градина 
  

20/1 
Пъстър детски свят 

ИМТ 

ИТ 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки 

или технически рисунки. 

Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно 

направени модели и ги включва в игрови дейности. 
 

 



 

31 

10 - 13.IV 

Великденски яйца 

Украса за празника 

ОМСС 
КМ 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки 

или технически рисунки. 
Сгъва хартия и картон по ориентири. 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали 

при изработване на модел или изделие. 

 

32 

18 - 21.IV 
23/2 
Пролетна корона 

ИМТ 

ИТ 

Изработва модел или изделие, като следва инструкции на учителя, от снимки 

или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно 

направени модели и ги включва в игрови дейности. Сгъва хартия и картон по 

ориентири. 

 

33 

24 - 28.IV 

Моркови в градината 

Зайче 

ИМТ 

ИТ 

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали 

при изработване на модел или изделие. 
Сгъва хартия и картон по ориентири 

 

34 

02 - 05.V 

Увеселителен парк/ 

Весели игри в града 

ИМТ 

ИТ 

Изработва модел или изделие, като следва 

инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно 

направени модели и ги включва в игрови дейности. Сгъва хартия и картон по 

ориентири. 

 

35 

09 - 12.V 

Площадка БДП ОМСС 
ГИ 

Изпълнява конструктивна дейност по словесни указания и нагледна опора. 

Формира композиционни умения в участие в екипен проект „Детска 

площадка“. Има представа, описва и спазва правила за поведение и игра на 

детската площадка. 

 

36 

15 - 19.V 

Октоподче 

лодка 

ИМТ 

ИТ 

Изработва модел или изделие, като следва 

инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно 

направени модели и ги включва в игрови дейности 

 

37 

22 - 26.V 

Весели книжки 1 

Весели 
книжки 2 

ИМТ 

ИТ 

Изработва модел или изделие, като следва 

инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки. 
Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно 

направени модели и ги включва в игрови дейности 

 

 

38 

29 - 31 V 

Какво научих и мога  Има основни знания и умения от обучението по конструиране и технологии 

от трета подготвителна възрастова група 

 

 

 

ОН  „Физическа култура“ 

Седмица 

Месец 

 

Тема 

Брой ПС 

Образ. 

ядро 
Очаквани резултати Забележка 

1  

15 -16 IX 

   диагностика   Проследяване постиженията на детето  

2  

16 - 23 IX 

 диагностика   Проследяване постиженията на детето  

3  

26 - 30. IX 

Строяване и престрояване 

Тупкане, подаване и ловене на топка 

Игри с топка 

ЕПДД 

 

ЕПДД 

 

 

ИДД 

 

Има представа за строяване един зад друг и един пред друг по права линия, 
преминава в кръг и обратно. Има представа за строева терминология и 
смисъла на командите и реагира бързо и точно. Проявява самоконтрол и 
изпитва емоционална удовлетвореност при правилното изпълнение на 
двигателната дейност. Има представа за тупкане, подаване и ловене на топка 
с две ръце. Бяга в кръг със смяна на посоката по даден сигнал. Изпитва 
емоционална удовлетвореност при правилното изпълнение на двигателната 
дейност. Тупка, подава и лови топка с две ръце. Води топка чрез търкаляне с 
лява и дясна ръка между предмети, поставени на разстояние 1,5 м един от 
друг. Проявява двигателни умения и качества в игрите. Игри: „Докосни 
топката“, „Топката пари“. 

 

4 

03 – 07 X 

Бягане 

Подскоци 

Игри с прекатерване и скачане 

ЕПДД 

ЕПДД 

ИДД 

Има представа за бягане с вземане и поставяне на предмети. Строява се от 
разпръснат строй в колона, редица и обратно. Води топка чрез търкаляне на 
зигзаг.Има представа за подскоци с два крака с придвижване напред. Хвърля 
плътна топка (1 кг) по начин от горе и от долу. Бяга със смяна на посоката по 
даден сигнал. Проявява стремеж към усъвършенстване на движенията в 
скока. Затвърдява /усъвършенства прекатерване на гимнастическа пейка, 
подскоци с два крака на място и с придвижване. Развива сила на долни 
крайници. Игри: „Скачаща топка“, „Катерички“, „Светофар и автомобили“. 

 

5 

10X -14Х 

Прекатерване на гимнастическа пейка 

Хвърляне в хоризонтална цел 

Игри с хвърляне и преминаване през 
препятствия 

ЕПДД 

ЕПДД 

ИДД 

Има представа за прекатерване на гимнастическа пейка по естествен начин. 
Изпълнява подскоци с два крака с придвижване напред. Бяга на зигзаг между 
предмети. Има представа за хвърляне на малка плътна топка (торбичка) в 
хоризонтална цел (кръг или кошче с диаметър 30 – 40 см) на разстояние до 2 
м. Прекатерва гимнастическа пейка по естествен начин. Лази свободно на 
зигзаг между предмети. Проявява интерес и с желание се включва в 
двигателната дейност. Хвърля топка в хоризонтална цел и прекрачва 
препятствия, поставени на земята. Проявява точност и координираност. 
Изпитва удоволствие и радост от игровата двигателна дейност. Игри: „Да 
нахраним Мечо“, „Скачаща топка“, „Здрави стълбички“. 

 

6 

17 - 21X 

Ходене през препятствия 

Подвижни игри 

Хвърляне на топка над въже 

ЕПДД 

ИДД 

ЕПДД 

Има представа за ходене с прекрачване на препятствие с височина 10 – 15 см. 
Прекатерва гимнастическа пейка по естествен начин. Тупка, подава и лови 
топка с две ръце. Изпълнява с желание двигателни действия. В игрови 
условия проявява умения за изпълнение на разучени двигателни действия. 
Играе, като се грижи за своята безопасност и тази на другите участници. Има 

 



 

  представа за хвърляне на топка над въже. Подскача на един крак с 
придвижване напред и смяна на краката. Стреми се към прецизно 
изпълнение на възприетите движения. 

7 

24 - 28X 

Лазене към ориентир 

Щафетни игри 

Равновесно ходене 

ЕПДД 

ИДД 

ЕПДД 

Има представа за лазене от коленна опора към ориентир. Ходи и бяга в кръг 
със смяна на посоката по даден сигнал. Хвърля малка топка в хоризонтална 
цел. Разбира и спазва двигателни задачи и правила.Изпълнява подскоци на 
два крака с придвижване напред. Прекатерва гимнастическа пейка по 
естествен начин. Проявява стремеж към постижения и себедоказване.Има 
представа за ходене по дъска, широка 30 см, поставена на пода. Лази от 
коленна опора към ориентир. Усъвършенства подскоци с два крака с 
придвижване. 

 

8 

31 - 04 XI 

Бягане за бързина 

Подвижни игри 

Лазене 

 

ЕПДД 

ИДД 

ЕПДД 

 

Има представа за бягане в права посока за бързина (5 – 7 м). Изпълнява 
ходене, редувано с бягане.Прилага овладени двигателни умения в игрова 
ситуация. Определя участието си в игрите по конкретни показатели – точност, 
бързина.Има представа за лазене на зигзаг между предмети, поставени на 1 
м разстояние един от друг. Ходи през препятствия с височина 15 – 20 см. 

 

9 

07 -11 XI 

Строяване и престрояване 

Игри с лазене и равновесно ходене 

Хвърляне във вертикална цел 

 

ЕПДД 

ИДД 

ЕПДД 

 

Има представа от различни видове строй – колона, редица, кръг и обратно. 
Реагира на подавани команди за начало и край на движението. Изпитва 
емоционална удовлетвореност при правилно изпълнение на двигателната 
дейност с организиращ характер.Лази от коленна опора към ориентир и ходи 
по дъска. Развива координираност на движенията и съобразителност. Спазва 
правила за честна игра. Игри: „Да нахраним Мечо“, „Насрещна щафета“.Има 
представа за хвърляне на малка плътна топка във вертикална цел с диаметър 
30 – 45 см и височина 1,5 м. Ходи през препятствия с височина 20 см и на 
отстояние 1,5 м и бяга за бързина в права посока. 

 

10 

14 - 18 XI 

Подаване и ловене на топка над въже 

Игри с лазене и преодоляване на 

препятствия 

Скок на дължина от място 

ЕПДД 

ИДД 

ЕПДД 

 

Има представа за хвърляне и ловене на топка над въже, опънато на 
височина 1,5 м. Лази на зигзаг между предмети. Изпълнява бягане, 
редувано с ходене. 

Лази в права посока и на зигзаг към ориентир. Ходи през препятствия. 
Проявява координираност на движенията при изпълнение на двигателните 
действия. Игри: „Палави мишлета“, „Да нахраним Мечо“, „Намери своята 
къща“; Има представа за скачане на дължина с два крака от място. Подава и 
лови топка над въже, опънато на височина 1,5 м. Усъвършенства лазене на 
зигзаг между предмети. Оценява изпълнението си по конкретни показатели 
– точност, екипност. 
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21 - 25 XI 

Лазене с провиране 

Игри за бързина, гъвкавост и ловкост 

Скок от ниско на високо 

ЕПДД 

ИДД 

ЕПДД 

 

Има представа за лазене с провиране под въже на височина 0,5 м. Скача на 
дължина с два крака от място. Усъвършенства ходене през 
препятствия.Затвърдява и усъвършенства овладени двигателни умения. 
Развива двигателни качества – гъвкавост, бързина. Игри: „Пренеси 
знаменцето“, „Въртележка“, „Лодка“.Има представа за скок от ниско на 
високо с отскачане от един и два крака. Изпълнява ОРУ в разнообразни 
видове строй и изходни положения. 
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28 –02. XII 

Ритмувано ходене по метричен размер 

Скок от ниско на високо 

Игри със скачане, лазене и провиране 

ЕПДД 

 

ЕПДД 

ИДД 

 

Има представа за придвижване чрез ритмувано ходене по предварително 
определен метричен размер. Умее да ходи и бяга в комбинация с други 
движения. Изпълнява с удоволствие комбинации от двигат.действия.; 
Изпълнява  скок от ниско на високо с отскачане от един и два крака върху 
гимнастическа ниска пейка, куб с широка основа и височина 30 – 40 – 50 см. 
Проявява стремеж към усъвършенстване на овладените движения. 
Изпълнява ОРУ в разнообразни видове строй и изходни 
положения.Затвърдява и усъвършенства овладени двигат. умения. Развива 
сила на долните крайници. Определя участието си в игрите по конкретни 
показатели – сила, точност, бързина. Игри: „Провиране на верижки“, 
„Пренеси знаменцето“, „Палави мишлета“. 
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05 - 09 XII 

Щафетни игри ЕПДД 

ИДД 

Изпълнява с удоволствие комбинации от двигателни действия.Прилага 
разучени двигателни действия в щафетни игри.Проявява нравствени 
добродетели и волеви качества.Има желание за съревнование, 
самоутвърждаване и победа. 
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12 - 16. XII 

Ходене 

Лазене в коридор 

Игри със сняг 

 

ЕПДД 

ЕПДД 

ИДД 

Има представа за ходене с различно темпо на зигзаг, с високо повдигане на 
коленете. Придвижва се чрез ходене в коридор над и между ниски 
препятствия, в различно темпо, на зигзаг, с високо повдигане на коленете. 
Проявява интерес към разновидности на ходенето.Има представа за лазене 
от коленна опора в коридор с неголяма тежест на гърба. Скача от ниско на 
високо. Усъвършенства подскоци с два крака с придвижване. Проявява 
стремеж и желание за включване в двигателни действия.Усъвършенства 
овладени двигателни умения в нови условия – заснежен терен: равновесно 
ходене; провиране под препятствия; подскоци с два крака с придвижване; 
хвърляне на снежни топки в далечина и в цел. 
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19 - 23. XII 

29 - 30. XII 

Търкаляне на топка през врата 

Спортно-подготвителни игри 

Странично ходене 

ЕПДД 

СПДД 

ЕПДД 

 

Има представа за търкаляне на топка през врата с широчина 0,8 м. Скача от 
ниско на високо с два крака. Лази от коленна опора в коридор с торбичка на 
гърба.Изпълнява спорно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове 
– волейбол, хандбал. Проявява познавателна активност към видовете спорт. 
Различава положителното и отрицателното в поведението на играчите.Има 
представа за странично ходене с догонваща крачка. Води топка с лява и дясна 
ръка на зигзаг. Ходи по дъска, поставена на земята. Проявява интерес към 
разучаваните двигателни действия. 

 

16 Подаване и ловене на гумена топка по ЕПДД Има представа за подаване и ловене на гумена топка по двойки. Скача на 
дължина с два крака от място. Осъзнава взаимовръзката между спорта и 

 



 

двойки 

Изтегляне от лег и тилен лег 

Щафетни игри 

 

ЕПДД 

ИДД 

 

физическата дееспособност.Има представа за изтегляне на тялото от лег и 
тилен лег по гимнастическа пейка. Търкаля топка през врата с широчина 0,8 
м. Усъвършенства бягане със смяна на посоката при даден сигнал. Проявява 
самоконтрол при изпълнение на двигателната дейност.Прилага овладени 
двигателни умения в състезателна ситуация: скача от ниско на високо; лази и 
се провира; ходи по дъска, поставена на пода. 
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03  - 06.I 

Бягане в коридор 

Подвижни игри 

Изтегляне от лег и тилен лег 

 

ЕПДД 

ИДД 

ЕПДД 

Има представа за бягане в коридор с широчина 1 м. Изтегля тялото си от лег и 
тилен лег по гимнастическа пейка. Усъвършенства хвърляне на малка топка в 
хоризонтална цел. Проявява самоконтрол и прецизност при изпълнение на 
двигателната дейност.Прилага овладени двигателни умения в игрова 
ситуация. Развива внимание и ловкост в игрови ситуации. Игри: „Кой е най-
ловък“, „Топката пари“, „Пускам, пускам пръстенче“.Има представа за 
изтегляне на тялото от лег и тилен лег по гимнастическа пейка. Търкаля топка 
през врата с широчина 0,8 м. 
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09 - 13.I 

Бягане в коридор 

Щафетни игри 

Ходене между напречниците на стълба 

 

ЕПДД 

ИДД 

ЕПДД 

Има представа за бягане в коридор с широчина 1 м. Изтегля тялото си от лег и 
тилен лег по гимнастическа пейка. Усъвършенства хвърляне на малка топка в 
хоризонтална цел. Проявява самоконтрол и прецизност при изпълнение на 
двигателната дейност.Прилага овладени двигателни умения в състезателна 
ситуация: скача от ниско на високо; лази и се провира; ходи по дъска, 
поставена на пода. Стреми се към постижения и себедоказване.Има 
представа за ходене между напречниците на стълба, поставена на земята. 
Изпълнява ходене (маршировка) със смяна на посоката при даден сигнал. 
Затвърдява и усъвършенства търкаляне на топка през врата с широчина 0,8 м. 
Проявява стремеж за включване в двигателни действия. 
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16 - 20.I 

Строяване и престрояване 

Подвижни игри 

Скачане от високо на ниско 

 

ЕПДД 

ИДД 

ЕПДД 

Има представа за ходене (маршировка) с престрояване от кръг в две 
колони. Ходи между напречниците на стълба, поставена на земята. Лази от 
коленна опора в коридор. Стреми се към правилно изпълнение на 
изучаваните движения; Прилага овладени двигателни умения в игрова 
ситуация. Развива внимание и ловкост в игрови ситуации. Игри: „Кой е най-
ловък“, „Топката пари“, „Пускам, пускам пръстенче“.Има представа за скок 
в дълбочина 30 – 35 см с два крака (от високо на ниско). Усъвършенства 
подаване и ловене на топка. Изтегля тялото си от лег и тилен лег по 
гимнастическа пейка. Проявява интерес към разучаваните двигателни 
действия. 
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23 - 27.I 

Равновесно ходене по пейка 

Игри  

Спортно-подготвителни игри 

ЕПДД 

ИДД 

СПДД 

 

Има представа за равновесно ходене по гимнастическа пейка с широчина 
20 – 25 см. Ходи и бяга с престрояване от кръг в две колони. Изтегля се от 
лег по гимнастическа пейка. Развива умения за организираност при 
строяване и престрояване. 

Затвърдява овладени двигателни умения : води топка чрез търкаляне; бяга 
със смяна на посоката; хвърля с една ръка в цел. Грижи се за собствената си и 
тази на другите деца безопасност по време на игра 
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30 - 03.II 

СПДД 

Строяване и престрояване 

Изпълнение на комбинации от двигат. 
действия в ПИ 

СПДД 

ЕПДД 

ИДД 

 

Има представа за връзката между усвоените движения и приложенията им в 
спортните игри. Има представа за удар с крак на топка с вътрешната част на 
ходилото към врата (футбол). Подхвърля и лови перце с ракета (бадминтон). 
Търкаля малка топка и събаря кегли (боулинг).Има представа за строяване от 
разпръснат строй в колона и в редица. Ходи по гимнастическа пейка с широчина 
25 см. Скача от високо на ниско. Разбира строева терминология за смисъла на 
командите. Изпитва емоционална удовлетвореност при правилно изпълнение 
на двигателна дейност с организиращ характер.Разбира двигателни задачи и 
правила. 
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06 - 10.II 

Скачане на височина със засилване; Игри с 

противодействие и бягане в коридор; 

Изпълн. на двутактови упражн. с различни 

пособия 

ЕПДД 

ИДД 

ФД 

 

Има представа за скачане на височина със засилване. Ходи между 
напречниците на стълба, поставена на земята. Скача от високо на ниско. 
Проявява стремеж към усъвършенстване на овладените умения. 

Затвърдява и усъвършенства овладени двигателни умения. Развива 
двигателното качество сила на долните и горните крайници. Изпитва радост 
от игровата двигателна дейност; Изпълнява двутактови физически 
упражнения с уред за въздействие върху всички мускулни групи. 
Координира движенията си с тези на останалите участници при изпълнение 
на двигателни действия. 
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13 - 17.II 

Любими спортове и спортисти 

Игри с противодействие и бягане в 

коридор 

Скачане с въженце с два крака на място 

СПДД 

ИДД 

ЕПДД 

Проявява познавателен интерес към организацията и правилата на видовете 
спорт. Познава характерни различия между популярни спортове, както и 
местата и изискванията за провеждането им. Различава положителното и 
отрицателното в поведението на играчите в съревнователни 
условия.Затвърдява и усъвършенства овладени двигателни умения. Развива 
двигателното качество сила на долните и горните крайници. Изпитва радост 
от игровата двигателна дейност. Игри: „Насрещна щафета“, „Поща“, „Да 
улучим мишената“.Има представа за скачане с въженце с два крака на място. 
Координира движенията на ръцете и краката при скачане на въже. Изпитва 
радост от изпълняваните двигателни действия. 
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20 - 24.II 

Бягане 

Развиване на двигателни качества 

Дихателни и успокоителни упражнения 
и игри 

ЕПДД 

ФД 

ИДД 

 

Има представа за различни видове бягане: бяга на зигзаг; бяга над ниски 
препятствия; бяга в колона със смяна на посоката и темпа; бяга с ускорение – за 
бързина. Стреми се към правилно изпълнение на разучените двигателни 
действия.Използва естествено-приложните движения за комплексно развиване 
на двигателните качества с приоритет на качествата – сила и издръжливост. 
Комплексно развива функционалните си възможности. Изпълнява комбинации 
от овладени ест.-прил. движения, включващи дихателни и изправителни 
упражнения.  Изпълнява игрови оздравителни упражнения. Игри и упражн. за 
дишане 
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27 - 02.III 

Строеви упражнения 

Игри за равновесие и престрояване 

Спортно-подготвителни игри с 
елементи на волейбол 

ЕПДД 

ИДД  

СПДД 

Има представа за ходене (маршировка) с престрояване от две колони в 
кръг. Затвърдява бягане със смяна на посоката. Усъвършенства търкаляне на 
топка през врата. Стреми се към правилно изпълнение на разучените 
двигателни действия.Изпълнява двигателни действия в подвижните игри с 
организиращ характер за развитие на моториката и двигателните 
способности. Разбира двигателни задачи и правила. Игри: „Пренеси ринга“, 
„Всеки в своята група“, „Здрави стълбички“. 

Изпълнява спорно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове – 
волейбол. 
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06-10.III 

Игри със скачане и равновесно ходене 

Развиване на двигателни качества – 
точност и ловкост 

ЕПДД 

ИДД 

ФД 

 

Затвърдява ходене по гимнастическа пейка с широчина 20 – 25 см. Стреми се 
към правилно изпълнение на разучените двигателни действия.Изпълнява 
комбинация от двигателни действия в подвижните игри. Изразява желанието 
си при избор на игра. Игри: „Скачащата топка“, „По мостчето“.Използва 
естествено-приложните движения за комплексно развиване на двигателните 
качества с приоритет на качествата – точност и ловкост. Стреми се към 
себедоказване чрез демонстриране на прецизност в изпълнението. 
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13 - 17.III 

Странично подскочно бягане; Игрови 

умения 

Развиване на ДК– равновесие и 
бързина 

ЕПДД 

 

ИДД 

ФД 

Има представа за странично подскочно бягане. Проявява отношение към 
взаимовръзката двигателна активност – физическа дееспособност.Владее 
набор от подвижни игри. Договаря се с връстниците си за избор на игра. 
Изпълнява комбинация от двигат. действия в подвижните игри. Ходи по 
пейка с торбичка на главата. Лази от коленна опора към ориентир. Бяга в 
права посока за бързина. 
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20 - 24.III 

Спортове и спортисти 

Вертикално хвърляне и ловене на малка 

топка със смяна на ръцете 

Игри с престрояване 

СПДД 

ЕПДД 

ИДД 

Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове – 
баскетбол, волейбол, лека атлетика, спортна гимнастика, футбол, хандбал, 
бадминтон и др. Определя положителното и отрицателното в поведението на 
играчите в съревнователни условия.Има представа за вертикално хвърляне 
на малка топка с една ръка и със смяна на ръцете и улавяне. Затвърдява 
странично подскочно бягане. Скача от ниско на високо. Стреми се към 
правилно изпълнение на разучените двигателни действия.Затвърдява 
овладени двигателни умения в игри. 
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27 - 31.III 

Игри с търкаляне на топка и с бягане 

Странично подскочно бягане, ДК 

ИДД 

ЕПДД 

ФД 

 

Затвърдява овладени дв. умения. Развива точност при изпълнение на 
овладени двигателни умения. Определя участието си в игрите по конкретни 
показатели – точност, бързина, оригиналност, екипност. Игри: „Насрещна 
щафета“, „Смени посоката“, „Кегли“.Има представа за странично подскочно 
бягане. Търкаля топка през врата. Проявява отношение към взаимовръзката 
двигателна активност – физ.дееспос. 
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03 - 07.IV 

Вертикално хвърляне и ловене на малка 

топка със смяна на ръцете 

Спортни игри 

Изпълнение на физ. Упраж. за 
развитието на всички мускулни групи 

ЕПДД 

СПДД 

ФД 

 

Има представа за вертикално хвърляне на малка топка с една ръка и със 
смяна на ръцете и улавяне. Затвърдява странично подскочно бягане. Скача 
от ниско на високо. Стреми се към правилно изпълнение на разучените 
двигателни действия; Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с 
различни спортове. Хвърля и лови голяма гумена топка след тупкане в 
земята (баскетбол). Има представа за подхвърляне с една ръка и ловене с 
две ръце (хандбал). Има представа за здравето като основна ценност и за 
съхраняването му чрез спортуване.Изпълнява двутактови физически 
упражнения с уред и без уред със собствен темп, които да въздействат 
върху развитието на всички мускулни групи. 
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10 - 13.IV 

СПИ с елементи от лека атлетика 

Насрещно бягане 

Развиване на двигателни качества 
бързина и точност 

СПДД 

ЕПДД 

ФД 

 

Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове. 
Ходи по гимнастическа пейка с широчина 20 – 25 см и височина 30 см – 
гимнастика. Скача на височина със засилване – лека атлетика. Проявява 
стремеж към усъвършенстване на овладените умения.Има представа за 
бягане с насрещно разминаване единично и по двойки. Хвърля топка в 
хоризонтална цел. Търкаля топка с две ръце от място към цел.Развива 
двигателните си качества бързина и точност чрез: лазене от коленна опора в 
коридор; бягане в коридор; хвърляне на малка плътна топка в хоризонтална 
цел. 
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18 - 21.IV 

Занимателни игри и упражнения 

Развиване на двиг.качества сила и 

издръжливост 

Хвърляне на топка в цел 

ИДД 

ФД 

ЕПДД 

 

Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижните игри. 
Определя участието си в игрите по конкретни показатели – точност, бързина, 
екипност. Разбира значението на честната игра.Развива двигателните 
качества сила, точност и издръжливост чрез: търкаляне на топка през врата с 
широчина 0,8 м; изтегляне от лег и тилен лег по гимнастическа пейка; 
подскачане с два крака с придвижване.Има представа за хвърляне на топка в 
хоризонтална повдигната цел на височина 1,2 м с диаметър 0,6 м на 
отстояние 2 м. Затвърдява странично подскочно бягане. 
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24 - 28.IV 

Игри на открито 

Щафетни игри 

 

ЕПДД 

СПДД 

ИДД 

 

Изпълнява странично подскочно бягане. Хвърля топка в хоризонтална 
повдигната цел. Старае се за прецизно и точно изпълнение на разучаваните 
двигателни действия. Преодолява естествени препятствия чрез усвоени 
приложни движения. Изпитва радост от двигателна дейност на 
открито.Съблюдава и изисква от другите спазването на правила и норми на 
поведение в игровата двигателна дейност. Умее да изразява желанието си и 
да се договаря с връстниците си при избор на игра, участие в отбор.  
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02 - 05.V 

диагностика  Проследяване на постиженията на децата.  

35 

09 - 12.V 

диагностика  Проследяване на постиженията на децата.  

36 

15 - 19.V 

Скачане на височина от място, ПИ ЕПДД 

ИДД 

Има представа за скок на височина (20 – 25 см) с два крака от място. Старае се за 
прецизно и точно изпълнение на разучаваните двиг. действия. Изпитва радост от 
двиг. дейност на открито. Владее набор от ПИ 
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22 - 26.V 

Изпълнение на подскоци с ляв и десен 

крак,ПИ 

ЕПДД 

ИДД 

Има представа за подскоци на един крак с придвижване напред и със смяна на 
краката. Скача на височина с два крака от място.  Хвърля топка в хоризонтална 
повдигната цел.  Проявява стремеж към усъвършенстване. 
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29 - 31 V 

Подвижни игри на открито  Изпълнява странично подскочно бягане. Хвърля топка в хоризонтална 

повдигната цел. Старае се за прецизно и точно изпълнение на разучаваните 

двигателни действия. Преодолява естествени препятствия чрез усвоени 

приложни движения. Изпитва радост от двигателна дейност на 

открито.Съблюдава и изисква от другите спазването на правила и норми на 

поведение в игровата двигателна дейност. Умее да изразява желанието си и 

да се договаря с връстниците си при избор на игра, участие в отбор. 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ  

НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ УЧЕБНО ВРЕМЕ 

 

на III Б група в ДГ №4 „Теменужка”– гр. Варна за учебната 2022/2023г. 

 

ДЕН ПРЕДИ ОБЯД СЛЕД ОБЯД 

ПОНЕДЕЛНИК 

1. Околен свят 

2. Физическа култура 
1. Български език и литература 

ВТОРНИК 

1. Български език и литература 

2. Музика 
1. Околен свят 

СРЯДА 

1. Математика 

2. Изобразително изкуство 

1. Български език и литература 

2. Физическа култура 

ЧЕТВЪРТЪК 

1. Конструиране и технологии 

2. Музика  
1. Математика 

ПЕТЪК 

1. Изобразително изкуство 

2. Физическа култура 

1. Конструиране и технологии  

 

 

    Учители:    Йоана Димитрова и Катя Тодорова  

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ  

НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ УЧЕБНО ВРЕМЕ 

на IIІ Б  група в  ДГ №4 „Теменужка”– – гр. Варна за учебната 2022/2023г. 

 

 ДЕН ПРЕДИ ОБЯД СЛЕД ОБЯД 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Н

И
К

 1. Утринна гимнастика 

2. Околен свят 

3. Физическа култура 

4. Сюжетно-ролеви игри 

5. Творчески занимания по интереси 

6. Затвърдяване на здравни и хигиенни навици 

1. Подвижни игри 

2. Български език и литература  
3. Групови дейности за изграждане на 

лидерски качества 

4. Творчески занимания по интереси 

5. Разходка и игри на открито 

6. Затвърдяване на битови навици 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1.Утринна гимнастика 

2. Български език и литература 

3. Музика 

4. Сюжетно-ролеви игри 

5. Разходка и игри на открито 

6. Затвърдяване на етични форми за 

общуване 

1. Подвижни игри 

2. Околен свят 

3. Развлечение чрез литературни произведения 

4. Конструктивни игри 

5. Разходка и игри на открито 

6. Затвърдяване на здравни и хигиенни навици 

С
Р

Я
Д

А
 

1. Утринна гимнастика 

2. Математика  

3. Изобразително изкуство 
4. Сюжетно-ролеви игри 

5. Творчески занимания по интереси 

 6. Затвърдяване на здравни и хигиенни навици 

1. Подвижни игри 

2. Български език и литература 

3. Физическа култура 

4. Конструктивни игри 

5. Творчески занимания по интереси  

6. Затвърдяване на етични форми за 

общуване 

Ч
Е

Т
В

Ъ
Р

Т
Ъ

К
 

1. Утринна гимнастика 

2. Конструиране и технологии 

3. Музика 

4. Творчески занимания по интереси 

5. Спортно-развлекателни игри 

6. Затвърдяване на етични форми за 

общуване 

1. Подвижни игри 

2. Математика 

3. Конструктивни игри 

4. Творчески занимания по интереси 

5. Групови дейности за изграждане на екипни 

качества 

6. Затвърдяване на здравни и хигиенни навици 

П
Е

Т
Ъ

К
 

1. Утринна гимнастика 

2. Изобразително изкуство 

3. Физическа култура 
4. Творчески занимания по интереси 

5. Интерактивни форми за формиране на 

мултикултурна толерантност 

6. Затвърдяване на здравни и хигиенни навици 

1. Подвижни игри 

2 Конструиране и технологии.  

3. Формиране на етични форми за общуване 

4. Сюжетно-ролеви игри 

5. Разходка и игри на открито 

6. Затвърдяване на битови навици 

Забележка: Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие  се променят съобразно интересите и потребностите на децата. 
 

                     Учители:    Йоана Димитрова и Катя Тодорова 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ  

НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

  на IIІ 
Б

  група в  ДГ №4 „Теменужка”– гр. Варна за неучебно време 2022/2023г. 
 

Ден ПРЕДИ  ОБЯД СЛЕД  ОБЯД 

п
о
н
ед

ел
н
и
к
 1. Утринна гимнастика 

2. Музикално - развлекателни игри 

3. Игри с практическа насоченост 

4. Игри на открито 

5. Творчески занимания по интереси 

6.  Затвърдяване на здравни и хигиенни навици 

1. Подвижни игри 

2. Игри на открито 

3. Творчески занимания по интереси 

4. Художествена литература 

5. Комуникативни игри 

6.  Затвърдяване  на етични форми за общуване 

вт
о
р
н
и
к
 1. Утринна гимнастика 

2. Игри на открито 

3. Формиране на битови навици 

4. Творчески занимания по интереси 

1. Подвижни игри 

2. Конструктивни игри 

3. Творчески занимания по интереси 

4. Игри на открито 



 

 

Забележка: 

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие  се променят съобразно интересите и потребностите на децата. 
 

Учители:    Йоана Димитрова и Катя Тодорова 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН/ ДНЕВЕН РЕЖИМ   

на IIІ 
Б група в  ДГ №4 „Теменужка” – гр. Варна  

 

ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2022 ДО 31.05.2023 г. 

7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от учителя 

8.30 – 8.45 Утринна гимнастика 

8.45 – 09.00 Закуска 

9.00 – 10.30 Основни форми на педагогическо взаимодействие 

10.30 – 10.45 Подкрепителна закуска 

10.45 – 12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; дейности и дейности по избор на децата  

12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.00 Следобедна почивка 

15.00 – 15.45 Самообслужване; подвижни игри; Следобедна закуска 

15.45 – 16.45 Основни форми на педагогическо взаимодействие 

16.45 – 19.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; дейности и дейности по избор на децата; изпращане на децата. 

 

ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО 

ВРЕМЕ ОТ 1.06.2023 ДО 14.09.2023 г. 

7.00 – 8.30 Прием на децата по възможност на открито, дейности по избор на децата; дейности, 

организирани от учителя 

8.30 – 8.45 Утринна гимнастика по възможност на открито 

8.45 – 09.00 Закуска 

9.00 – 11.30 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по възможност на открито 

11.30 – 12.00 Прибиране, подготовка за обяд 

12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.00 Следобедна почивка 

15.00 – 16.10 Самообслужване; подвижни игри; Следобедна закуска 

16.10 – 19.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по възможност на открито; 

дейности и дейности по избор на децата; изпращане на децата 

Забележка: Определените дейности в дневния режим могат да се променят съобразно интересите и потребностите на децата 

 

5 . Затвърдяване на естетически усет 

6.  Затвърдяване  на здравни и хигиенни навици 

5. Игри с правила 

6.  Затвърдяване  на етични форми за общуване 

ср
я
д

а
 

1. Утринна гимнастика 

2. Художествена литература 

3. Игри на открито 

4. Спортно-развлекателни игри 

5.  Затвърдяване  на естетически усет 

6.  Затвърдяване  на здравни и хигиенни навици 

1. Подвижни игри 

2. Игри на открито  

3. Творчески занимания по интереси    

4. Сюжетно-ролеви игри 

5.  Затвърдяване на битови навици 

6.  Затвърдяване на етични форми за общуване 

ч
ет

въ
р
т

ъ
к
 1. Утринна гимнастика 

2. Игри на открито  

3. Формиране на естетически усет 

4. Музикално - развлекателни игри 

5. Творчески занимания по интереси    

6.  Затвърдяване на здравни и хигиенни навици 

1. Подвижни игри 

2. Игри на открито  

3. Художествена литература  

4. Занимания по интереси 

5. Конструктивни игри 

6.  Затвърдяване  на етични форми за общуване 

п
ет

ъ
к
 

1. Утринна гимнастика 

2. Игри на открито  

3. Художествена литература  

4. Занимания по интереси 

5. Комуникативни игри 

6.  Затвърдяване  на здравни и хигиенни навици 

1. Подвижни игри 

2. Игри на открито  

3. Занимания по интереси  

4. Игри с правила 

5.  Затвърдяване  на битови навици 

6.  Затвърдяване на етични форми за общуване 


