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ВЪВЕДЕНИЕ
Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование (в
сила от 01.08.2016 г.) задава за всяко образователно направление общи
цели, очаквани резултати и насоки за учителя.
Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина (училището), която се приема с решение
на педагогическия съвет.
Програмната система е цялостна концепция за развитието на
детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. Програмната система трябва да създава условия
за придобиването на компетентностите по всяко от образователните направления, да отчита спецификата на детската градина или
училището и на групите и да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата.
В програмната система се включват подходи и форми на педагогическо взаимодействие, разпределение на формите на педагогическо
взаимодействие, тематично разпределение за всяка възрастова група
и механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.
Държавните, общинските и частните детски градини, съответно училища, могат да прилагат иновативни и авторски програмни
системи. Чрез иновативните и авторските програмни системи в педагогически ситуации се придобиват и допълнителни компетентности, включително и извън образователните направления по Наредба
№ 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование. Допълнителните компетентности се определят в програмната система по образователни направления и възрастови групи.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА „ЗАЕДНО“
I. Иновации и предимства
„Заедно“ е първата програмна система, която успешно синхронизира темите в 3-та и 4-та подготвителна група. Това значително
улеснява работата в смесените групи.
„Заедно“ е първата програмна система, която предоставя примерно годишно разпределение и по дни. То ще бъде разработвано и
4

предоставяно безплатно всяка година. Тази практика е успешна в редица държави.
„Заедно“ предоставя едно обединяващо учебно помагало по всички учебни направления, издадено в две поредни познавателни книжки.
Това значително подобрява междупредметните връзки и води до преодоляване на голямото неудобство преди и след всяка нова ситуация
да се събират и раздават различни книжки.
„Заедно“ използва модерна методика за игрово формиране на важни езикови, комуникационни и читателски навици чрез работа по
сценарии. Методиката е апробирана в редица детски градини през
2016-та и 2017 г.
„Заедно“ е разработена в голяма степен със специално създадени
за нея стихотворения и песнички.
„Заедно“ предоставя детско портфолио, разработено подробно
и професионално, с важни указания за попълването му през годините.
„Заедно“ предоставя диагностика, внедрена в познавателните
книжки, разработена подробно и професионално на базата на известните световни и български образци.
„Заедно“ e педагогическа система в постоянно развитие. За децата, учителите, директорите и родителите постоянно ще бъдат
издавани нови учебни помагала и помощна литература. Предстои разработване на такива и за обучение по чужди езици, за работа с двуезични деца и деца със СОП и много др.

II. Особености и философия
Програмната система „Заедно” е съобразена с Наредба № 5 от
03.06.2016 г. за предучилищното образование. Взети са предвид препоръки на опитни учители и директори. Обсъдени са учебни програми
от цял свят и различни методики. Внимателно е преценена възрастовата характеристика на децата в различни аспекти.
„Заедно” разчита на професионализма, опита и творческия подход на българските учители и на тяхната любов към децата. Затова
всичко в системата е препоръчително и често се предоставят различни алтернативи. Предвидена е възможност елементите на системата да се ползват и отделно, в комбинация с други методики.
„Заедно” предоставя примерно годишно разпределение по месеци и по дни, развито според изискванията на дневниците в детските
градини, които учителите ежедневно попълват. Предвидени са около 140 до 150 реални учебни дни. Представяме и постоянно седмично
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разписание на педагогическите ситуации, което е съобразено с мобилността на учителите по музика и по-ниската степен на присъствие
и концентрация на децата в понеделник и петък.
Примерното разпределението може да се използва по два начина:
Дните, които са номерирани, могат да се следват само спрямо
номерацията – без оглед на дните в седмицата. В този случай разписанието е постоянно приложимо през годините – възможни са леки разминавания при празниците с непостоянна дата (например Великден се
мени в рамките на 40 дни) и при различни решения на правителството за добавяне на почивни дни и отработване.
Препоръчваме втория подход, при който дните се следват точно по дати. Разпределението, което е различно всяка година, ще бъде
предоставяно на всички учители в страната безплатно в края на всяка предходна учебна година. Не могат да се предвидят само ваканции
по здравословни и други причини или други неучебни дни. Тук се запазва
и примерното седмичното разписание.
Препоръчваме познавателните книжки да не се превръщат в
център на учебно-игровите занимания. Работата с тях е важна, но не
основна част от комплексната дейност.
Програмната система „Заедно” препоръчва поне шест дни годишно за работа извън детската градина – в парка, в гората, на излет, на посещение.
Препоръчваме поне в един почивен ден при хубаво време да се
организира пикник заедно с родителите.
Препоръчваме два дни в годината да се обявят за открити, т.е.
всички родители да имат право да присъстват навсякъде в учебното
заведение по всяко време на работния ден. Някои от тях биха могли
да се включат в игрите или в приготвянето на храната на децата.
Препоръчваме обичайните свободни от обучение дни – преди и
след Нова година и в началото на април.
Препоръчваме освобождаване от учебна програма през първите
няколко дни след 15-ти септември, в които децата още не са в пълен състав и не са съсредоточени и напълно готови за учебно-игрова работа.
Препоръчваме слушането на повече нова и класическата музика
не само в рамките на образователното направление „Музика”, но и
като фоново звучене по време на обяд, по време на някои игри или в часовете по „Изобразително изкуство”, „Конструиране и технологии”,
„Физическа култура” по преценка на педагога.
За целите на предучилищното образование и възпитание препоръчваме подбрани художествени произведения и текстове, които
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не натоварват децата с архаизми, непонятни ситуации, трудни за
изговаряне думи, несвойствени за страната ни ритми и звуци, непристойно и безсмислено съдържание. Предлагаме на учителите широк
избор, включително и от наши авторски произведения.
Програмната система „Заедно” отчита трудностите, с които
се сблъскват педагозите. В България съжителстват различни етноси.
Над 40% от децата говорят в семейната си среда език, различен от
българския. Част от тях говорят на език, който не притежава установена писменост. В същото време всички деца имат право и се стремят към равен достъп до образование в българското училище и евентуално в българските университети. Други ежедневни проблеми са
често срещаните смесени групи, голямата численост на групите, много високата средна възраст на педагозите, респективно липсата на
кадри, и честите случаи на заместване от страна на неквалифициран
персонал, частичната липса на адекватно и съвременно оборудване за
целите на обучението и за разнообразяване на програмата с повече
обучаващи и ролеви игри, липсата на средства и сложния разрешителен режим за извънкласни мероприятия и транспорт. Предлагаме максимално разтоварване на учителя при попълване на ежедневните цели
и задачи и при използването на познавателни книжки. Предоставяме
подробна книга за учителя, лесна за прилагане и написана на разбираем
език. Стремим се да използваме препоръчителни пособия и помагала,
които са българско производство, не са скъпи и са лесно достъпни в
нашата търговска мрежа.
Формулирането на конкретни образователни направления препоръчваме да не се възприема като задължителен сигнал за разделното им преподаване, както и за ненавлизане в друга тематика. Социалното, емоционалното, двигателното, познавателното и художествено-приложното развитие на децата са взаимносвързани. Има случаи, в
които е подходящо преливането на целите на различни образователни направления в една или няколко педагогически ситуации. От друга
страна, отчитаме необходимостта от подготовката на децата за
тръгване на училище, т.е. децата трябва да се научат да възприемат
ситуациите като предварително проектирани делови и личностни
срещи с педагога. Към познавателната подготовка, най-вече в 4-та
група, се препоръчва да се добави и засилена социална, психологическа
и личностна подготовка за училищно обучение, подготовка за самодисциплина и толериране на личностна автономия, стимулиране на
образователния потенциал на всяко дете чрез използването на личния опит. Програмната система е изцяло ориентирана към позитивни преживявания на децата в условията на съвременните реалности.
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Препоръчваме (чисто теоретично) по възможност да не се преподава в смесени групи и в групи с численост над 20 деца.
Препоръчваме по възможност минимално да се използват опциите, които наредбата на МОН предоставя, за разширяване броя на
педагогическите ситуации. Допълнителните форми на педагогическо
взаимодействие да се използват при необходимост и по възможност
навън, като протичат под формата на игра.
Препоръчваме децата да не се натоварват с домашни работи.
Нашето разбиране е, че през почивните дни те трябва да разполагат
със свободно време за почивка, общуване със семейството (излети,
разходки, спорт, пътешествия, театър, кино, концерт, гостувания и
пр.) и за размишление. Размишлението може да бъде насочвано и стимулирано от родители и учители чрез задаване на правилните насоки,
въпроси, проблеми, свързани с ежедневието ни, съществуването ни и
заобикалящия ни свят. Препоръчваме да не се ангажират родителите
с учебния процес.
Препоръчваме децата да не се натоварват прекомерно с извънредни дейности и по-конкретно да не участват постоянно в репетиции за поредно публично представление пред родители или друга
публика. Публичните представяния, драматизации и програми препоръчваме да се базират до голяма степен на произведенията, научени
и затвърдени от децата в хода на учебния процес през предходните
месеци. В „Заедно“ подборът е съобразен с тази препоръка. При подготовката на публични представяния препоръчваме да не се проявява
прекалено голяма взискателност към децата-участници. Нашето разбиране е, че те трябва приоритетно да остават в зоната на своя
комфорт и желание за посещаване на детската градина. Не считаме
за удачно да изпитват отблъскващо напрежение, породено от родителски или учителски амбиции. От първостепенна важност е децата
да тръгнат в 1-ви клас с желание и положително отношение към ученето и по-нататъшното развиване на способностите и талантите
си.
Препоръчваме изключително деликатен и личностен подход към
информирането на родителите и следващите педагози за индивидуалните постижения на детето, вписани в дневника на групата и в
детското портфолио. Всяко оценяване съдържа субективен елемент.
Всеки родител възприема различно неуспехи и проблеми, свързани с детето му.
В ежедневната работа и организация препоръчваме да не се говори пред децата за различни нива на детските градини, за елитни,
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квартални и т.н. детски учебни заведения. В техните очи всички детски градини е добре да изглеждат равнопоставени и еднакви като
статут.
Препоръчваме децата да не стават свидетели на разговори или
изявления, в които се коментира предимството или важността на
дадено образователно направление спрямо друго. В техните очи образователните направления е добре да изглеждат равно-поставени.
Препоръчваме от детската градина да не се проявява интерес и
да не се прави запитване за естеството на работата и заниманията
на родителите. Социалният статут на всички деца в очите на учителите е добре да бъде равен (с изключение на тежки и фрапиращи
социални и други ситуации).
Препоръчваме за децата да не се говори като за ”лоши” и „добри”
във връзка с постиженията им, способностите им или други признаци.
Препоръчваме пълна равнопоставеност на децата с увреждания
и тези от различни етноси с техните връстници.
Препоръчваме на учителите да не проявяват симпатия или антипатия към определени деца при никакви обстоятелства.
Унижаването на децата би следвало на всяка цена да се избягва.
Препоръчваме обучението да бъде напълно безплатно, както и
обядът, екскурзиите и другата извънкласна дейност, детските автобуси, всички учебни материали. Там, където бюджетите не са достатъчни, директорите биха могли да разчитат на общинското ръководство. Финансиране от страна на родителите не е желателно.
Препоръчваме по възможност да се работи с двама педагози в
група. Това дава възможност по-добре да се следи нивото на всяко
дете, да се дават персонални задачи, съобразени с това ниво.
Препоръчваме в обучението да се съблюдават в известни граници доверие и доброволност.
Препоръчваме да се държи на присъствието на децата в предучилищна възраст. Пропусната педагогическа ситуация би следвало да
бъде наваксана по преценка и във време, определено от педагога.
Препоръчваме педагозите да не се намесват във всеки междуличностен конфликт (освен при насилие и недопустима грубост), като
налагат справедливост и наказания и обясняват на децата какво правят грешно и с какво са длъжни на другите наоколо. Децата би трябвало да се подготвят за различни житейски ситуации и да получат
възможност сами да отстояват себе си.
Препоръчваме да не се налагат униформи и други изисквания,
свързани с носене на дрехи (освен при спортуване и спазване на елементарните хигиенни норми).
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При всяка възможност препоръчваме децата да бъдат извеждани на чист въздух – паузи между ситуациите, ситуации, които е удачно да се провеждат навън, игри, спорт, разходки, посещения.
Препоръчваме да не се поставят конкретни „оценки“ (под каквато и да било форма) вследствие на чести „изпитвания“ пред всички
в групата.
За децата е по-важно да се научат да харесват ученето, а не да
учат на всяка цена. Незнанието не е задължително нещо лошо, което
трябва да се порицава. По-важно е децата да не спират да опитват
и да не започнат да изпитват страх да не сбъркат, характерен за повечето възрастни. На тези, за които някои представи са по-трудни,
могат да се задават по-леки въпроси и задачи, за да могат също да се
почувстват успели при отговорите.
Препоръчваме децата да пишат с молив. Те не бива да пишат
числа и букви. Трябва да се научат да държат правилно молива и да
преодолеят треперенето на ръчичките при писането на чертички
и дъгички. Рано е за точност на записа, която се постига в училище.
Рано е децата да се учат да четат. Препоръчително е това да
става в 1-ви клас. Някои родители неправилно разбират подходящите
образователни етапи от развитието на децата и това е нормално,
защото те не са специалисти. Учителите не трябва да допускат непрофесионална намеса в работата си.
В някои случаи децата работят по-бързо и имат необходимост
от допълнителни занимания. В някои детски учебни заведения има поголеми желание и възможности за иновативна дейност или разширяване на обхвата на зададените от МОН учебни ситуации. Препоръчваме следните допълнителни направления:
• Социално развитие и възпитание – правила, ценности, маниери и взаимоотношения в семейството, в училището и в обществото.
• Родинознание – личности, история, символи, традиции и
празници, постижения със световна значимост.
• Емоционално развитие – усещания, чувства, възприятия: поздрави, прегръдки, гримаси, шега, лъжа, приятелство, толерантност,
обич, любов, привързаност, честност, съчувствие, взаимопомощ,
щастлив-нещастен, горещо-студено, люто-сладко-солено-кисело, грапаво-хлъзгаво, ароматно-без миризма, тъжен-ядосан-объркан, мръсночисто, правилно-неправилно, усмихнат-намръщен, добър-лош, търпелив-нетърпелив, шумен-тих, смешен-тъжен, старо-ново, мога-не мога,
бързо-бавно, подвижно-неподвижно, криво-право, твърдо-меко и др.
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• Грижа за себе си – права на детето, здраве, хранене, тоалет,
облекло, умения, безопасност.
• Изкуства: архитектура и декоративно-приложно изкуство
(приложни изкуства), изобразителни изкуства (живопис, скулптура,
графика), музика, танц, художествена литература, театър, кино.
• Свят – трудова дейност и професии, държави и народи, езици,
туризъм, наука и космос, медии, превозни средства и битови уреди,
екология и пестене на ресурси.
• Пари, пазаруване, спестяване, магазин, печалба-загуба.
• Известни и значими световни личности.
Препоръчваме отбелязване по преценка на учителя на следните
теми, забележителни дни и празници:
– Откриване на учебната година и отбелязване на Деня на музиката и поезията – около 1 октомври.
Теми за октомври са гроздоберът, животните, моята учителка, доброто възпитание – вълшебните думички.
–
Отбелязване на Ден на народните будителите около
1 ноември.
Теми на ноември са есен, доброта, семейство, Климент Охридски, Иван Вазов, Христо Ботев, Паисий Хилендарски.
– Отбелязване на Коледа и Деня на бащата около 22 – 26 декември.
Теми на декември са Никулден, зима.
– Отбелязване на Новата година около 8.01.
Теми на януари са Бабин ден, прегръдка.
Теми на февруари са Трифон Зарезан, Васил Левски, зима.
– Отбелязване на Баба Марта и 8 март.
Теми на март са 3. март, първа пролет на 21.03.
– Отбелязване на Великден през април.
Теми на април са здраве, птици, хумор, култура, земя, книга, ромите.
– Отбелязване на Ден на доброто и Ден на Европа на 8 – 9 май.
– Отбелязване на 24 май.
– Закриване на учебната година и отбелязване на Ден на детето
– в края на месец май.
Теми на май са труд, храброст, семейство, идва лято, ваканция,
училището ни зове.
Препоръчваме широко използване на класическа и друга подходяща музика не само в специализираните педагогически ситуации, но и
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по време на игра, хранене и ситуации по други направления. Примерни
произведения:
• Неизвестен автор – Котешки марш/Flohwalzer
• Mozart – Eine kleine Nachtmusik KV 525
• Mozart – Symphony No. 40 in G Minor KV 550 (1788) – 1. Molto
Allegro
• Mozart – Piano Concerto No. 21 in C Major – Andante
• Mozart – Requiem in D Minor K 626
• Mozart – Turkish March
• Mozart – Piano Concerto No. 23 in A Major K 488 – 1. Allegro
• Mozart – Piano Sonata No. 10 in C Major K 330
• Mozart – Sonata for 2 Pianos in D Major K 448
• Mozart – Piano And Violin Sonata K 378 Rondeau
• Mozart – Divertissement No. 17, in D Major K 334
• Chopin – Etude, Op. Aeolian Harp
• Chopin – Nocturne No. 1, Op. 9
• Chopin – Nocturne, in B-Flat Minor, Op. 9 Nо. 1
• Chopin – Nocturne, Op. 15 No. 3
• Vivaldi – Four Seasons – Spring Concerto in mi maggiore RV 269
• Vivaldi – Soanata in D Minor Adagio
• Vivaldi – Concerto for two Violins & Two Celos Largo
• Vivaldi – Sinfonia No. 2, in G Major RV 146 Andante
• Tchaikovsky – Dance of the swans (from Swan lake), Op. 20 Atto 2
• Tchaikovsky – Serenade for strings (waltz)
• Tchaikovsky – Waltz (from Swan lake), Op. 20 Atto 1 Valzer in la
Maggiore
• J.S. Bach – Toccata and Fugue in D Minor BWV 565
• J.S.Bach – Badenirie in si Minore
• J.S.Bach – Suite per Orchestra No. 2 in si Minore, 1067 Minuetto
• Beethoven – Fuer Elise A Minor, Op. 59
• Beethoven – Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 Presto allegro ma
non troppo – Ode To Joy
• Beethoven – Symphony No 5 in C Minor, Op. 67 – 1. Allegro con brio
• Beethoven – Moonlight Sonata Piano Sonata No. 14 in C – sharp
Minor «Quasi una fantasia», Op. 27, No. 21 Adagio sostenuto
• Beethoven – Rondo a Capriccio in Sol Maggiore
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Beethoven – Duo For Clarinet Anad Basson
Beethoven – Historia de Amor
Verdi – Aida: Act II: Marcia trionfale “Gloria all’ Egitto”
Verdi – Nabucco: Act III: Va pensiero. Instrumental
Haydn – Minuet No 3, Hob. IX/11: Trio
Haydn – Symphony No 46, in B Major. Hob I/46: II Poco Adagio
Haydn – Symphony No 49 in F Minor, Hob I/49: IIIMinuetto Trio La
Passione
Haydn – String Quartet No 5, in F Major, Op. 3 II andante cantabile
Serenada Presto Serenada
Haydn – Viola Coverto in G Major, TWV 51:G9: III Andante
Schubert – Moment musical in F Minor No. 3, Op. 94 D780
Shubert – Ave Maria
Schubert – Serenade
Boccherini – Minuet
Bizet – Habanera (from Carmen)
Bizet – Carmen Suite #1: Les Toreadors
Johann Strauss – Radetzky March, Op. 228
Saint-Saens – Carnival of the Animals
Brahms – Hungarian Dance No. 5
Ravel – Bolero
Albinoni – Adagio in G Minor
Mendelsson – Wedding March
Mahler – Symphony No. 6
Prokofiev – Dance of The Knights
Straus ii – Blue Danube (waltz)
Straus ii – Voice of spring
Shostakovich – Waltz No. 2
Shostakovich – Romance (from The Gadfly)
Rachmaninoff – Piano Concerto No 3 I – Allegro Ma Non Tanto
Grieg – Piano Concerto No. 1 in A Minor, Op. 16 – 1. Allegro molto
moderato
Boccherini – Minuet
Liszt – La Campanella
Tchaikovsky – Waltz of the Flowers
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III. Eлементи на програмна система „Заедно“
Основни:
• 2
 познавателни книжки, включващи всички необходими диагностични задачи и приложения за практическа работа
• 1 работен комплект с изучаваните детски приказки
• Книга за учителя с приложение, преиздавано всяка година –
с подробно учебно разписание по дни
• Христоматия, включваща нови произведения и подбор от класически такива плюс подбор от автодидактични, подвижни и
музикални игри.
• 
Детско портфолио (подробно разработено и подредено) с
папка–класьор за приложения
• Комплект дидактични табла за работа по различни образователни направления
• CD „10 песнички“ – нови, авторски, с инструментали
• Нотна книжка с 10-те песнички от CD-то
• Календар за всяка учебна година с учебната програма и допълнителна информация – илюстрован
• Електронен вариант на системата
Допълнителни:
• У
 чебно помагало: „Зад пъстрото перденце се учило детенце“
– стихове
• Учебно помагало: „В нашите детски очички колко вълшебно е
всичко“ – стихове и песнички
• Учебно помагало: „Всички детски сърчица са прекрасни чудеса“
– стихове и сценарии
• Учебно помагало: „Математика за 4-та подготвителна група“
• Учебно помагало: „Достигнало до нас“ – сказания и легенди за
България
• Учебно помагало: „Традиции и празници в България“
• Учебно помагало: „Детето в приемното семейство“ – преводна литература
Забележка: И
 здателството постоянно издава нови помагала,
допълващи програмната система.
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НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.
Издадена от министъра на образованието и науката
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен
стандарт за предучилищното образование, както и:
1. организацията на дейностите в предучилищното образование;
2. изискванията към прилагането на програмна система;
3. механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищното образование.
(2) Държавният образователен стандарт е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението и определя:
1. образователните направления, по които се осъществява предучилищно образование;
2. целите и съдържанието на отделните образователни направления;
3. изискванията за резултатите от обучението по всяко образователно направление в отделните възрастови групи.
Чл. 2. (1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование - и от
училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията
и по реда на този стандарт и на държавния образователен стандарт
за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за
личностно развитие.
(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат съответно от
училищата, които осъществяват задължително предучилищно образование, както и от специалните училища, които осъществяват предучилищното образование за деца със сензорни увреждания.
Чл. 3. Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и
гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.
Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел I
Продължителност на предучилищното образование. Групи
Чл. 4. (1) Децата може да постъпят за предучилищно образование не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст.
(2) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или
при липса на яслена група в съответното населено място, както и
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при наличие на свободни места в детската градини може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година
на постъпването. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на тази наредба, като се вземат
предвид възрастовите характеристики на детето.
(3) Предучилищното образование е задължително от учебната
година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията
на предучилищното образование по чл. 14.
Чл. 5. (1) Предучилищното образование осигурява възпитание,
социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването
им в I клас.
(2) Отговорните институции си сътрудничат с цел гарантиране обхвата на децата в задължителното предучилищно образование.
Чл. 6. Постъпването на децата за предучилищно образование се
осъществява целогодишно при спазване на условията по чл. 4.
Чл. 7. (1) Записването, отписването и преместването в общинските детски градини за всеки вид организация по чл. 14 се извършват
съгласно наредба на общинския съвет, а за държавните детски градини – с акт на съответния финансиращ орган.
(2) Записването и отписването на децата в частните детски
градини и училища се извършват при условията и по реда, определени
от детската градина и в договора за обучение.
(3) Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват при условията и по реда на ал. 1.
(4) За записването, отписването и преместването на деца за
задължително предучилищно образование в държавните училища се
прилагат актове, издадени от съответния финансиращ орган.
(5) Записването и отписването на децата в частните детски
градини се извършват при условията и по реда, определени от детската градина и в договора за обучение.
Чл. 8. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:
1. първа възрастова група – 3 – 4–годишни, а в случаите на чл. 4,
ал. 2 – 2 – 4 години;
2. втора възрастова група - 4 – 5–годишни;
3. трета подготвителна възрастова група – 5 – 6–годишни;
4. четвърта подготвителна възрастова група – 6 – 7-годишни.
(2) Продължителността на предучилищното образование във
всяка възрастова група по ал. 1 е една учебна година.
(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява
в трета и четвърта подготвителна възрастова група.
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Чл. 9. (1) Децата от възрастовите групи по чл. 8, ал. 1 в зависимост от броя им се разпределят в групи.
(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от
деца в съответната възрастова група по ал. 1 може да се сформира
разновъзрастова група.
(3) Броят на групите по ал. 1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се определят при условията
на чл. 60 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Чл. 10. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само
по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с
документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през
учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната
учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.
(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени
в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.
(4) В частните детски градини посещението на децата и заплащането на такса се извършват при условията и по реда, определени
от детската градина с договора за обучение.
Раздел II
Организация на учебното и неучебното време
Чл. 11. (1) Предучилищното образование се организира в учебни
години.
(2) Учебната година в предучилищното образование започва на
15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.
(3) Учебната година включва учебно и неучебно време.
(4) Неучебното време по ал. 3 е времето без педагогически ситуации по чл. 13, както и времето извън учебните дни в периода по
чл. 12.
(5) В учебното време се организират както основна, така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, а в неучебното
време без педагогически ситуации - само допълнителни форми.
Чл. 12. (1) Учебното време през учебната година е в периода от
15 септември до 31 май на следващата календарна година.
(2) Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни
дни.
(3) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица.
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(4) В случай на разместване на почивните дни през годината на
основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни
са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата.
(5) Учебният ден включва основните и допълнителните форми
на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.
Чл. 13. Неучебното време без основни форми на педагогическо
взаимодействие е в периода от 1 юни до 14 септември.
Чл. 14. (1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.
(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в
отделни групи в съответствие с чл. 9, ал. 1.
(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в
групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната - за отделно дете извън групите по чл. 9, ал. 1.
Чл. 15. (1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.
(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час за изпращане на децата за деня се определят с Правилника за дейността на
детската градина или училището.
(3) В целодневната организация в учебното време се редуват
основна и допълнителни, а в неучебното време - само допълнителни
форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:
1. условия и време за игра, почивка, включително следобеден сън;
2. условия и време за хранене - сутрешна закуска, обяд и две задължителни подкрепителни закуски - между сутрешната закуска и обяда и между обяда и вечерята ;
3. дейности по избор на детето.
(4) Учителите в групата определят редуването на формите на
педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование.
(5) При целодневна организация за една група в детската градина задължително се назначават най-малко двама учители, които работят съвместно в групата поне един час дневно.
(6) При целодневна организация за една група в детската градина задължително се назначава най-малко един помощник-възпитател.
Чл. 16. (1) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.
(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността
на детската градина или училището.
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(3) В полудневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време - само допълнителни
форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:
1. условия и време за игра и почивка;
2. условия и време за закуска;
3. дейности по избор на детето.
(4) Учителите в групата определят редуването на формите
на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в
предучилищното образование.
Чл. 17. (1) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден.
(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността
на детската градина или училището.
(3) Почасовата организация се осъществява само през учебното
време.
(4) В почасовата организация се организират основна форма, а
ако продължителността на престоя на детето позволява - и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват
условия и време за игра, почивка и дейности по избор на детето.
(5) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в
група за целодневна или за полудневна организация, като в една група
може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация над
максималния брой деца, определен в съответствие с разпоредбите на
чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
(6) Почасовата организация не се отнася до дейностите, които
се организират като допълнителна услуга по отглеждане на децата
по чл. 68 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Чл. 18. (1) Самостоятелната организация включва възпитание,
социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от детската градина или училището в началото и в края на учебното време по чл. 12,
ал. 1.
(2) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от
експертната комисия в регионалното управление по образование по
чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. копие от акта за раждане на детето;
2. копие от лична карта на родителите;
3. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с
възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на
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детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
4. програма за развитие на детето, която задължително съдържа:
а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи
постигането на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;
б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл. 28, ал. 2 за съответната възрастова група;
в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.
(4) Експертната комисия в едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 2 и анализ на документите по ал. 3 одобрява или
отказва да одобри включването на детето в самостоятелна организация.
(5) Експертната комисия отказва да одобри включването в самостоятелна организация, когато:
1. не представи някой от документите по ал. 3;
2. не е осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето,
както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
3. представената програма не гарантира постигането на някоя
от целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование;
4.избраните методики и подходи не са съобразени с възрастта,
индивидуалните потребности и интересите на детето.
(6) За установяване на верността на декларираните обстоятелства по ал. 3, т. 2 експертната комисия може да извършва проверки
на място.
(7) Експертната комисия по ал. 2 може да провежда събеседване
с детето и с родителите преди вземането на решението по ал. 3.
(8) Постиженията на детето в съответствие с чл. 28, ал. 2,
възпитавано, социализирано, обучавано и отглеждано при самостоятелна организация, се определят от учители в детската градина или
училището в началото и в края на учебното време по чл. 12, ал. 1.
(9) За провеждане на дейността по ал. 8 родителите осигуряват присъствието на детето в определен от детската градина или
училището ден и час.
(10) Дете, включено в самостоятелна организация, което в края
на учебното време по чл. 12, ал. 1 не постига компетентностите по
чл. 28, ал. 2, от следващата учебна година се включва в целодневна,
полудневна или почасова организация на предучилищно образование по
избор на родителите.
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Чл. 19. (1) При заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина или училището може да осигури условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са
дейност на детската градина или училището.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.
(3) Дейностите по ал. 1 се организират за децата, които посещават детската градина или училището.
Чл. 20. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна
организация се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган.
Раздел III
Форми на педагогическо взаимодействие
Чл. 21. (1) Педагогическото взаимодействие е процес, насочен
към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят
и детето.
(2) При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2.
(3) Детската градина и училището осигуряват игрова дейност
във всички видове организация на предучилищното образование през
учебното и неучебното време.
Чл. 22. (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното
образование се организира в основна форма и в допълнителни форми.
(2) Формите на педагогическото взаимодействие по ал. 1 се организират в съответствие с прилаганата в детската градина или
училището програмна система при зачитане на потребностите и
интересите на децата.
Чл. 23. (1) Основната форма на педагогическо взаимодействие е
педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на
игра.
(2) Педагогическите ситуации се организират само в учебното
време по чл. 12, ал. 1 и осигуряват постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2.
(3) Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации
по образователни направления се осъществява в седмично разпределение.
(4) Седмичното разпределение по ал. 3 се разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на
учебната година и се утвърждава от директора на детската градина.
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Чл. 24. (1) Минималният общ седмичен брой на педагогическите
ситуации за постигане на компетентностите по чл. 27, ал. 2 е:
1. за първа възрастова група – 11;
2. за втора възрастова група – 13;
3. за трета възрастова група –15;
4. за четвърта възрастова група – 17.
(2) Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за всяка възрастова група не може да надвишава минималния общ
брой по ал. 1 с повече от пет педагогически ситуации - за целодневна
организация, и с повече от две педагогически ситуации - за полудневна
и почасова организация.
(3) В детските градини и училищата, които прилагат иновативни и авторски програмни системи, максималният общ седмичен
брой на педагогическите ситуации за всяка възрастова група може
да включва до две педагогически ситуации седмично над максималния
общ брой по ал. 2.
Чл. 25. Продължителността на една педагогическа ситуация по
преценка на учителя е от 15 до 20 минути - за първа и за втора възрастова група, и от 20 до 30 минути - за трета и за четвърта възрастова група.
Чл. 26. (1) В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности от посочените в чл. 28, ал. 2, които допринасят за личностното
развитие и за разнообразяване на живота на детето.
(2) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие
се организират от учителя на групата извън времето за провеждане
на педагогическите ситуации.
(3) Допълнителните форми се организират както в учебното
време по чл. 12, ал. 1, така и в неучебното време по чл. 13.
(4) Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с програмната система, прилагана в детската
градина, цялостната организация на деня и с интересите и потребностите на децата.
Глава трета
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел I
Съдържание на предучилищното образование
Чл. 27. Предучилищното образование полага основите за учене
през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.
Чл. 28. (1) Предучилищното образование създава условия за:
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1. цялостно развитие на детската личност;
2. придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето
към училищното образование.
(2) Компетентностите по ал. 1, т. 2 са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на
децата за всяка възрастова група по образователни направления:
1. Български език и литература (приложение № 1);
2. Математика (приложение № 2);
3. Околен свят (приложение № 3);
4. Изобразително изкуство (приложение № 4);
5. Музика (приложение № 5);
6. Конструиране и технологии (приложение № 6);
7. Физическа култура (приложение № 7).
Чл. 29. (1) Процесът на предучилищното образование е подчинен
на прилагането на програмна система като част от стратегията за
развитието на детската градина, съответно на училището, която
се приема с решение на педагогическия съвет.
(2) Програмната система е цялостна концепция за развитието
на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.
(3) Програмната система трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да създава условия за придобиването на компетентностите
по всяко от образователните направления по чл. 28, ал. 2;
2. да отчита спецификата на детската градина или училището
и на групите;
3. да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата.
(4) В програмната система се включват:
1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие;
2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
3. тематично разпределение за всяка възрастова група;
4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.
Чл. 30. (1) Тематичното разпределение по чл. 29, ал. 4, т. 3 осигурява ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието
по образователните направления по чл. 28, ал. 2 и включва темите
за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати
от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата.
(2) Тематично разпределение се разработва, като се отчитат
интересите на децата и спецификата на образователната среда.
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Чл. 31. (1) Държавните, общинските и частните детски градини,
съответно училища, може да прилагат иновативни и авторски програмни системи.
(2) Чрез иновативните и авторските програмни системи в педагогически ситуации се придобиват и допълнителни компетентности,
включително и извън образователните направления по чл. 28, ал. 2.
(3) Допълнителните компетентности по ал. 2 се определят в
програмната система по образователни направления и възрастови
групи.
Чл. 32. За постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2,
както и за постигането на допълнителни компетентности не се
допуска задаването на домашна работа и работа с познавателните
книжки вкъщи.
Раздел II
Проследяване на резултатите от предучилищното образование
Чл. 33. (1) Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края
на учебното време по чл. 12, ал. 1 по образователните направления.
(2) Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група се определя от учителите в съответствие с методите
и формите по чл. 30, ал. 1 и отразява съответствието с очакваните
резултати по чл. 28, ал. 2.
Чл. 34. (1) Резултатите от проследяването на постиженията на
детето се вписват в дневника на групата.
(2) След изпълнение на дейностите по ал. 1 учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето.
Чл. 35. (1) В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио.
(2) Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за
дейността на детската градина или на училището. В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава.
(3) В 14-дневен срок преди края на учебното време по чл. 12, ал.
1 учителят на съответната подготвителна група установява готовността на детето за училище.
(4) Готовността на детето за училище отчита физическото,
познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.
Чл. 36. (1) Детската градина, съответно училището, издава
удостоверение за задължително предучилищно образование за децата от подготвителните възрастови групи в края на предучилищното образование.
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(2) Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок до 31 май на съответната учебна година.
(3) Удостоверението по ал. 1 описва готовността на детето за
постъпване в първи клас и в съответствие с очакваните резултати
по чл. 28, ал. 2.
(4) В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности
и/или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие.
(5) Когато здравословното състояние на детето не позволява
постъпване в първи клас и в удостоверението по ал. 1 са направени
препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно
развитие, началото на училищното образование за това дете може
да се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени
в държавния образователен стандарт за приобщаващо образование.
Глава четвърта
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ
В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 37. (1) Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите.
(2) Родителите са участници и партньори в предучилищното
образование заедно с децата, учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Чл. 38. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите по чл. 5 от Закона за
предучилищното и училищното образование, както и за формиране
на положително отношение към детската градина и училището и мотивация за учене.
Чл. 39. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, съответно училището, се осъществяват
при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската градина или училището, чрез:
1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
2. родителски срещи;
3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
4. други форми за комуникация.
Чл. 40. Формите на сътрудничество по чл. 39, т. 3 се определят
съвместно от директорите, учителите, другите педагогически специалисти и родителите.
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Препоръчителнo седмичнo разпределение за 3. група
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

1. Педагогическа
ситуация

Български език и
литература

Математика

Математика

2. Педагогическа
ситуация
3. Педагогическа
ситуация

Изобразително
изкуство
Физическа
култура

Конструиране и
технологии
Музика

Околен свят

Околен свят

Физическа
култура

Музика

Петък

Български език Конструиране и
и литература
технологии
Изобразително
изкуство
Физическа
култура

Максимално допустимо надвишаване при полудневна и почасова организация
4. Педагогическа
ситуация

---

---

Математика

Български език
и литература

---

Максимално допустимо надвишаване при целодневна организация
4. Педагогическа
ситуация

Изобразително
изкуство

Околен свят

Математика

Български език Конструиране и
и литература
технологии

Максимално допълнително допустимо надвишаване при иновативни
и собствени авторски програмни системи
4-5. Педагогическа
ситуация
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---

Възпитание –
правила, маниери
и взаимоот
ношения в
семейството,
в училище и в
обществото

---

Родинознание
– личности,
история,
символи,
традиции и
празници

---

Забeлежка: 	 Една педагогическа ситуация в 3-та и в 4-та група продължава между 20 и 30 минути.
Забeлежка: 	Минималният брой педагогически ситуации за 5-дневна учебна седмица е 15. При полудневна и
почасова организация е допустимо надвишаване с до 2 педагогически ситуации. При целодневна
организация е допустимо надвишаване с до 5 педагогически ситуации. При прилагане на
иновативни и собствени авторски програмни системи е допустимо допълнително максимално
надвишаване с още 2 педагогически ситуации. Най-често се добавят следните теми:
	
Възпитание – правила, маниери и взаимоотношения в семейството, в училище и в
обществото.
Родинознание – личности, история, символи, традиции и празници.
	Разбира се, темите зависят от програмната система, а посочените тук са примерни. Също
така примерно са дадени във вторник и сряда. Има се предвид, че децата в понеделник и в
петък не са напълно концентрирани и не бива да се претоварват.
Забeлежка:	Когато графикът на учителката по музика е ограничен от работа в 2 или повече детски
градини, могат за удобство да се разменят местата на музиката и физическата култура,
които се провеждат в рамките на 3. педагогическа ситуация.
Забeлежка: 	Когато се предвиждат повече от 15 педагогически ситуации в 5-дневна учебна седмица,
зададеният ред за провеждане, който е примерен, би могъл да се променя съгласно съображения
на учителя. Предметите, посочени за 4. педагогическа ситуация, може да се разменят в
зависимост от това дали учителят се нуждае от две ситуации по даден предмет на ден или
предпочита по-разнообразна дейност.
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“
I. Общи цели на образователното направление (Наредба № 5)
Чрез образователното направление се извежда на преден план
комплексната реализация на речевото развитие на детето от предучилищна възраст. Една от основните функции на обучението по това
направление е задоволяването на потребността на детето от речева активност, което предизвиква положителни емоции и се превръща в стимул за изграждане на умения за комуникиране и общуване: готовност за директно и адекватно на речевата ситуация изразяване.
Образователното направление има за цел изграждане на нагласа
у детето да слуша активно художествено произведение и да изразява отношението си към него и към постъпките на героите в него.
Съдържанието на образователното направление е структурирано в
шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.
Дейностите по образователното направление са подчинени на
целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за
изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.
Планирането на дейностите по образователното направление
гарантира запознаване с националните ценности и традиции с цел
съхраняване и утвърждаване на националната идентичност.
Необходимо е да се осигурят условия за стимулиране на детето
към активност в процеса на говорене и слушане, като то: назовава предмети, признаци, действия и употребява думите в контекста
на изречението; разбира смисъла на думите, които употребява; конструира различни видове изречения в ежедневната си реч; произнася
правилно фонемите в българския език; проявява култура на речево общуване.
II. Очаквани резултати (Наредба № 5)
Свързана реч
Б.3.1.
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Назовава държавата, града и улицата, на която живее

Б.3.2.
Б.3.3.
Б.3.4.
Речник
Б.3.5.

Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати
теми
Проявява култура на речево общуване, като изслушва
събеседника
Описва подробно даден предмет или явление

Назовава правилно качества/характеристики и
недостатъци на лица, предмети, явления, събития, като
използва определения
Б.3.6.
Използва ясен и правилен език за описване на познати
събития
Граматически правилна реч
Б.3.7.
Съгласува по род и число прилагателните и
съществителните
Б.3.8.
Използва прости разширени изречения
Б.3.9.
Разбира разликата между дума и изречение
Звукова култура
Б.3.10.
Произнася правилно думи с фонетични и с правоговорни
особености
Б.3.11.
Определя броя на звуковете в думата
Б.3.12.
Разпознава и използва информация, поставена на стените
(имена, дати)
Б.3.13.
Контролира координацията на ръката и окото, за да
развие фината моторика
Възприемане на литературно произведение
Б.3.14.
Възприема кратки произведения от художествената
литература
Б.3.15.
Описва според основните моменти в произведението
литературни герои
Б.3.16.
Разпознава епизод от познато литературно
произведение
Б.3.17.
Изразява отношението си към литературно
произведение и към постъпките на героите от него
Пресъздаване на литературно произведение
Б.3.18.
Изпълнява изразително конкретен художествен текст
Б.3.19.
Измисля игри по познати литературни произведения
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III. Насоки за учителя (Наредба № 5)
Овладяването на езика и развитието на речта се свързват с възможността на децата да обогатяват своята устна реч, да усвоят
значението на думите в най-различни ситуации. Дейностите, свързани с развитието на речта, често се свързват с определен социален
опит, като това допринася за усъвършенстване способността на детето да разширява представите си за света.
Учителите насочват своите усилия към изграждане на среда за
стимулиране на игрите като средство за: обогатяване на детската реч; насърчаване интереса на децата към значението на думите;
стимулиране на интереса към книгите и слушането на кратки художествени текстове; водене на диалог и участие в него; използване
на точен речник и стимулиране на детето да отделя елементите
на формалната и съдържателната страна в процесите на говорене и
слушане.
Практическото овладяване на българския език е основа за общуването. Резултатите от развитието на речта правят възможна
интеграцията на деца с майчин език, различен от българския, както
и по-натъшната им реализация в училищното обучение. Учителят
насърчава конструирането на кратко просто изречение по образец,
използването на сегашно, минало свършено и просто бъдеще време,
единствено и множествено число на съществително нарицателно
име и умалителната му форма, съгласуването на прилагателното със
съществителното име по род и число чрез примери и модели.
Посредством литературни произведения се стимулират говорните умения у детето. Дейностите са подчинени на усъвършенстването на умението за общуване както с деца, така и с възрастни.
Овладяването на българския език е основа за подготвянето на
учебно-познавателните умения за обучение в първи клас. Учителите
трябва да разглеждат усвояването на езика във взаимовръзка с образователното съдържание по всички образователни направления и
да осигурят вътрешно интегриране на целите на българския език в
областта на: слушане, говорене, подготовка за графичните знаци и
смислоразличителната роля на думата, сричката и фонемата в говорния контекст, като насърчават дейности, свързани с разпознаване и
конструиране на основните граматични единици и структури: звук,
дума, изречение, текст.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум
една педагогическа ситуация седмично – за първа възрастова група, в
минимум две педагогически ситуации седмично – за втора и трета
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възрастова група, и в минимум три педагогически ситуации седмично
– за четвърта възрастова група.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА („Заедно“)
№
Учебен
занятие
ден

Съдържание
ОКТОМВРИ

1

1

„Как изкарах лятото?“

2

4

3

6

4

9

5
6

11
14

7

16

8

19

9

21

Разбиране на значението на думи и
групиране по смисъл за назоваване на
предмети, лица, действия, състояния и
качества
Сценарий по „АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА
ЛАМПА“ – Приказки от 1001 нощ – 1
Стихотворение „Иде есен!“
от Теодора Вълева
Пословици
Сценарий по „АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА
ЛАМПА“ – Приказки от 1001 нощ – 2
Стихотворение „За будителите“
от Теодора Вълева.
Връзка между даден предмет и неговите
качества. Упражнения за осъзнаване на
разликата между думите, означаващи
едно и също нещо, но различаващи се по
това колко предмета назовават – един
или повече
Сценарий по „АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА
ЛАМПА“ – Приказки от 1001 нощ – 3

Б.3.2
Б.3.3
Б.3.4
Б.3.5

Б.3.14
Б.3.14
Б.3.18
Б.3.14
Б.3.14
Б.3.15
Б.3.14
Б.3.18
Б.3.4
Б.3.5

Б.3.15
Б.3.16

НОЕМВРИ

10

24

11

26

12

29

Сценарий по „АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА
ЛАМПА“ – Приказки от 1001 нощ – 4
Сценарий по „АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА
ЛАМПА“ – Приказки от 1001 нощ – 5
Описание на предмети, лица, действия,
състояния и качества

Б.3.15
Б.3.16
Б.3.15
Б.3.16
Б.3.5
Б.3.6

31

13

31

Сценарий по „АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА
ЛАМПА“ – Приказки от 1001 нощ – 6

14

34

14.1

34

Моите държава, град и улица. Моят
адрес
Сценарий по „АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА
ЛАМПА“ – Приказки от 1001 нощ – 7

15

36

Да разговаряме. Да се изслушваме.
Да говорим с цели и смислени изречения

16
16.2

39
39

Координация на ръка и око.
Сценарий по „АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА
ЛАМПА“ – Приказки от 1001 нощ – 8

17

41

Скоропоговорки

18

44

18.3

44

Да се изразяваме ясно и с правилен
език. Разграничаване формите
на неформалното и формалното
(вежливото) изразяване
Сценарий по „АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА
ЛАМПА“ – Приказки от 1001 нощ – 9

Б.3.15
Б.3.16
Б.3.17
Б.3.1
Б.3.2
Б.3.15
Б.3.16
Б.3.17
Б.3.3
Б.3.6
Б.3.8
Б.3.9
Б.3.13
Б.3.15
Б.3.16
Б.3.17
Б.3.15
Б.3.10
Б.3.6
Б.3.2
Б.3.8
Б.3.15
Б.3.16
Б.3.17

ДЕКЕМВРИ

32

19

46

20

49

20.4

49

21

51

22

54

Род и число – получаване на множествено
число на думи от различен род
Начални графични умения – фина
моторика.
Сценарий по „АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА
ЛАМПА“ – Приказки от 1001 нощ – 10

Упражняване на прилагателни,
съгласуване по род и число
Стихотворение „Дядо Коледа“
от Теодора Вълева

Б.3.7
Б.3.13
Б.3.15
Б.3.16
Б.3.17
Б.3.19
Б.3.7
Б.3.14
Б.3.18

23

56

Обсъждане на посетен филм и измисляне
на игри по неговия сюжет

24

59

Коледарски и сурвакарски пожелания и
наричания

Б.3.2
Б.3.3
Б.3.6
Б.3.17
Б.3.15
Б.3.16
Б.3.19
Б.3.14
Б.3.18

ЯНУАРИ

25

61

26

64

27

66

28

69

29

71

30

74

31

76

32

79

Стихотворение „Бабо мила!“
от Теодора Вълева
Начални графични умения – фина
моторика. Упражнения за изписване на
елементи на букви. Линии, знаци и форми,
свързани с буквите
Понятие за звук. Определяне на
звук в началото и края на думата.
Конструиране на думи по даден звук
Елементарно понятие за дума и
изречение
Обсъждане на посетена театрална
постановка

Б.3.14
Б.3.18
Б.3.13

Б.3.11

Б.3.9

Б.3.2
Б.3.3
Б.3.6
Б.3.17
Б.3.15
Б.3.16
Б.3.19
Поговорки
Б.3.14
Б.3.18
Скоропоговорки
Б.3.14
Б.3.18
Б.3.10
Стихотворение „За числата от 1 до 10“ Б.3.14
от Теодора Вълева
Б.3.18
ФЕВРУАРИ

33

81

Стихотворение „За числата от 1 до 10“ Б.3.14
от Теодора Вълева
Б.3.18

33

34

84

Гатанки

35

86

36

89

37

91

Сценарий по „МАША И МЕЧОКЪТ“ –
руска народна приказка – 1
Сценарий по „МАША И МЕЧОКЪТ“ –
руска народна приказка – 2
Правилни ударения на думите

38

94

39

96

40

99

Стихотворение „Моята Мартеничка“
от Теодора Вълева
Сценарий по „МАША И МЕЧОКЪТ“ –
руска народна приказка – 3
Стихотворение „Скъпа мамо!“
от Теодора Вълева

Б.3.14
Б.3.18
Б.3.14
Б.3.14
Б.3.15
Б.3.10
Б.3.11
Б.3.14
Б.3.18
Б.3.6
Б.3.14
Б.3.15
Б.3.14
Б.3.18

МАРТ

34

41

103

Сценарий по „МАША И МЕЧОКЪТ“ –
руска народна приказка – 4
Начални графични умения – фина
моторика.
Сценарий по „МАША И МЕЧОКЪТ“ –
руска народна приказка – 5

42

105

43

108

44

110

Сценарий по „МАША И МЕЧОКЪТ“ –
руска народна приказка – 6

45

113

45.5

113

Стихотворение „Весел Великден!“
от Теодора Вълева
Сценарий по „МАША И МЕЧОКЪТ“ –
руска народна приказка – 7

46

115

47

118

Б.3.14
Б.3.15
Б.3.13
Б.3.6
Б.3.14
Б.3.15
Б.3.6
Б.3.14
Б.3.15
Б.3.14
Б.3.18
Б.3.6
Б.3.14
Б.3.15
Б.3.11

Елементарно понятие за сричка.
Конструиране на думи по зададена сричка
Някои по-често срещани думи с
Б.3.11
особености в произнасянето. Трудните
звукове: ъ, щ, х. Струпване на две и
повече съгласни

47.6

118

Сценарий по „МАША И МЕЧОКЪТ“ –
руска народна приказка – 8

Б.3.14
Б.3.15

АПРИЛ

48

120

49

123

49.7

123

50

125

51

128

51.8

128

52

130

53
54
55

133
135
138

Елементарно понятие за основни
комуникативни намерения – език на
тялото, съобщение, въпрос, заповед,
ответна реакция
Начални графични умения – фина
моторика.
Сценарий по „МАША И МЕЧОКЪТ“ –
руска народна приказка – 9
Начално понятие за сложни изречения.
Съюзите „но“, „и“, „а“, „ако“
Начално понятие за минало свършено и
минало несвършено време
Сценарий по „МАША И МЕЧОКЪТ“ –
руска народна приказка – 10
Разпознаване и осмисляне на информация
от информационни табели
Оцветяване и разпознаване на букви
Оцветяване и разпознаване на букви
Стихотворение „Добър бъди!“
от Теодора Вълева

Б.3.8

Б.3.13
Б.3.14
Б.3.15
Б.3.8
Б.3.2
Б.3.4
Б.3.14
Б.3.15
Б.3.19
Б.3.12
Б.3.13
Б.3.13
Б.3.14
Б.3.18

МАЙ

56

141

57
58

143
146

Стихотворение „Българското знаме“
от Теодора Вълева
Ден на детето
Ден на детето

Б.3.14
Б.3.18
Б.3.18
Б.3.18

35

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“
I. Общи цели на образователното направление (Наредба № 5)
Образователното съдържание по математика е съобразено с общата цел на предучилищното образование и с целите на обучението
по математика в първи клас. Спецификата на образователното направление е в това, че съдържанието му трябва да осигури формиране на елементарни представи за основни математически понятия,
които се изучават по-късно в училище. От друга страна, математическото обучение стимулира общата познавателна дейност и развива умствените способности на детето, които са основа за интелектуалното му развитие. Обемът на съдържанието по образователното направление включва конкретни количествени, геометрични,
пространствени и времеви представи и умения, систематизирани в
пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и
форми.
Основната цел на математическата подготовка е стимулиране
на детското развитие чрез насочване на познавателните интереси
на детето към математическите характеристики на околния свят
и тяхното диференциране чрез овладяване на обобщени способи
при възприемането и оценяването им. Цели се стимулиране на
интелектуалното развитие на децата чрез: изграждане основите на
логико-математическото мислене, развиване на сензорни способности
и овладяване на сензорни еталони, обогатяване на речника и свързаната
реч.
Дейностите по образователното направление са подчинени на
целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за
изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.
II. Очаквани резултати (Наредба № 5)
Количествени отношения
М.3.1.
Брои до десет в прав ред
М.3.2.
Определя реда на обект в редица от пет предмета
М.3.3.
Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със съответната
цифра на числото
М.3.4.
Подрежда две множества в зависимост от броя на
обектите в тях (до десет обекта)
М.3.5.
Подрежда редицата на числата до 5
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Измерване
М.3.6.
Назовава и показва широчината на предмет
М.3.7.
Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред по
височина или дължина
М.3.8.
Измерва дължина, като използва „лентичка“ или друг
предмет
Пространствени отношения
М.3.9.
Определя мястото на предмети в пространството, като
използва съседство, вътре, вън
М.3.10.
Установява пространствени отношения между обекти
(между два обекта; между повече обекти; на всеки спрямо
всеки)
М.3.11.
Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво,
надясно
М.3.12.
Назовава части на собственото си тяло, като определя
лява/дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око
М.3.13.
Ориентира се в двумерното пространство (по план, в
квадратна мрежа, лабиринт)
Времеви отношения
М.3.14. Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре)
М.3.15. Ориентира се в последователността на сезоните
М.3.16. Разбира информацията, която съдържа календара
Равнинни фигури
М.3.17.
Различава и назовава правоъгълник
М.3.18. Комбинира познати геометрични фигури
М.3.19.
Продължава алгоритмични поредици от познати
геометрични фигури

III. Насоки за учителя (Наредба № 5)
Спецификата на предучилищната математическа подготовка е в
това, че съдържанието є трябва да обезпечи преди всичко формиране
на основните математически представи, върху които ще се овладеят
математическите знания в училище и ще се стимулират умствените
способности на детето, които до голяма степен ще определят понататъшното му развитие и адаптиране към училищното обучение.
Още от първа възрастова група акцентът трябва да се
постави върху развиващото обучение: задачите за възпитанието и
социализацията на децата да се реализират на базата на конкретен
образователен материал, който е основа за формиране на похватите
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за умствена дейност. Важното е не просто натрупване на знания, а
овладяване на умения за прилагането им. За да се развият умствените
способности на детето, то трябва да бъде научено да отделя
основните параметри на обекта и неговите отношения. Затова
работата на учителя е да насочва децата към: систематизация
на обектите по техните външни свойства; точно възприятие на
самите обекти и откриване в тях на прилики и разлики; решаване на
мисловни задачи за установяване на количествени, пространствени
и времеви връзки, откриване на причинни зависимости, описване на
свойствата и отношенията.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум
една педагогическа ситуация седмично – за първа и втора възрастова
група, в минимум две педагогически ситуации седмично – за трета
подготвителна група, и в минимум три педагогически ситуации
седмично – за четвърта подготвителна група.
Обучението по математика запазва игровия си характер във
всички възрастови групи. Образно-символичният характер на игрите и
упражненията позволява те да се използват като средство за развиване
на въображението, нагледно-образното мислене, овладяването на
знаковата функция на съзнанието и формирането на предпоставки
за развитие на логическо мислене. Емоционалната наситеност на
игровата дейност с математическа насоченост и личностният
смисъл на игровото взаимодействие съдействат за развитие на
емоционално отношение към света, развитие на самосъзнанието и
осъзнаване на себе си като индивид със свое място сред другите.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА („Заедно“)
№
занятие
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Учебен
ден

1

2

2

3.

3.

7

Съдържание
ОКТОМВРИ
Групиране (събиране) на обекти
по един признак
Сравняване на обекти по
един признак. Сравняване по
количество – много, малко – наймного, най-малко.
Сравняване по количество – помалко, толкова, колкото, повече

Преговор
М.3.10
М.3.4
Преговор
М.3.4
М.3.10
Преговор
М.3.10

4.

8

5.

12

6.

13

6..3.

14

7

17

8

18

9

22

10

23

11

27

12

28

13

32

Сравнение по големина – голямо,
малко, по-голямо, по-малко, найголямо, най-малко, еднакво големи
Сравняване по височина – високо,
ниско – по-високо, по-ниско, найвисоко, най-ниско, еднакво високи
Сравняване по дължина – дълго,
късо – по-дълго, по-късо, най-дълго,
най-късо, еднакво дълги
Сравняване по височина – високо,
ниско – по-високо, по-ниско, найвисоко, най-ниско, еднакво високи.
Сравняване по дължина – дълго,
късо – по-дълго, по-късо, най-дълго,
най-късо, еднакво дълги
Сравняване по широчина –
широко, тясно – по-широко, потясно, най-широко, най-тясно,
еднакво широки
Сравняване по дебелина – тънък,
дебел – по-дебело, по-тънко, найдебело, най-тънко
Сравняване по възраст – голям,
малък – по-голям, по-малък, найголям, най-малък
Прилика и разлика
НОЕМВРИ
Ориентиране по място – вътре,
във, вън, извън, над, на (върху),
под, до
Ориентиране по място – нагоре,
надолу, преди, след, между, найблизо, най-далече, отворенозатворено
Ориентиране по място – лява
ръка (крак, ухо), дясна ръка (крак,
ухо)

М.3.10

М.3.10

М.3.10

М.3.10

М.3.6
М.3.10

М.3.10

М.3.13
М.3.10
М.3.10
М.3.9
М.3.10
М.3.11
М.3.10

М.3.12
М.3.10

39

40

14

33

Ориентиране по място – ляво,
дясно, между

15

37

16

38

17

42

Ориентиране по посока –
направо, наляво, надясно, преден
ход, заден ход, надолу, нагоре
Геометрични фигури.
Правоъгълник, триъгълник, кръг
Геометрични фигури.
Правоъгълник, триъгълник, кръг

18

43

Числото 1

19

47

ДЕКЕМВРИ
Числото 2

20

48

Числото 1 и числото 2

21

52

Числото 3

М.3.11
М.3.12
М.3.10
М.3.11
М.3.10
М.3.17
М.3.18
М.3.17
М.3.18
М.3.19
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13

22

53

Числото 4

23

57

Числото 3. и числото 4

24

58

Числото 5

25

62

ЯНУАРИ
Числата от 1 до 5.. Приложение

26

63

Числото 6

27

67

Числата от 1 до 6

М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13

41

28

68

Числото 7

29

72

Числото 8

30

73

Числата от 5 до 8

31

77

Числото 9

32

78

Числото 0

82

ФЕВРУАРИ
Числото 10

33

42

М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13

34

83

Числата от 1 до 10

35

87

Поредно броене. Приложения

36

88

Поредно броене. Приложения

37

92

Представи за време

38
39

93
97

40

98

41

101

42

102

43
44
45
46
47
48

106
107
111
112
116
117

Представи за време. Ден и нощ
Части на деня – сутрин, обед,
вечер. Понятие за числата 11 и 12
Денонощие
МАРТ
Часовник и неговото
предназначение
Часовник и неговото
предназначение
Дните на седмицата
Вчера, днес, утре
Сезони. Пролет, лято, есен, зима
Месеци. Година
Месечен календар
Измерване на дължина, ширина,
височина

М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.14
М.3.15
М.3.14
М.3.14
М.3.14
М.3.14
М.3.14
М.3.14
М.3.14
М.3.15
М.3.16
М.3.16
М.3.6
М.3.8

43

49

121

АПРИЛ
Измерване на вместимост

50

122

Измерване на тегло

51

126

Игри с измерване

52

127

Игри с измерване. Лек, тежък

53

131

54

132

Преговор – групиране и
сравняване на обекти по един
признак. Диагностика
Преговор – ориентиране по
място и по посока. Диагностика

55

136

Преговор – геометрични фигури.
Диагностика

56

137

Преговор – числата от 1 до 5.
Диагностика

57

44

139

МАЙ
Преговор – числата от 6 до 10
и числото 0. Поредно броене.
Диагностика

Измерване –
допълнителни теми
Измерване –
допълнителни теми
М.3.6
М.3.7
М.3.8
Измерване –
допълнителни теми
М.3.4
М.3.10
М.3.9
М.3.10
М.3.11
М.3.12
М.3.17
М.3.18
М.3.19
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13
М.3.1
М.3.2
М.3.3
М.3.4
М.3.5
М.3.13

58

140

59

144

60

145

Преговор – понятия за време.
Часовник. Месечен календар.
Диагностика
Преговор – измерване.
Диагностика
Преговор – измерване.
Диагностика

М.3.14
М.3.15
М.3.16
М.3.6
М.3.7
М.3.8
М.3.6
М.3.7
М.3.8
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ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ОКОЛЕН СВЯТ“
I. Общи цели на образователното направление (Наредба № 5)
Близката за детето среда е естествената основа за схващане на
най-значимите норми на поведение, дейност и живот в света, които
демонстрират природо-социалното единство. Чрез образователното
направление се реализира педагогическо взаимодействие, насочено
към социализиращите процеси – изграждане на адекватна представа
за окръжаващата близка социална среда, придобиване на култура на
поведение, социални умения за общуване и самостоятелна детска
игрова дейност като предпоставки за готовността за училище.
В тази възраст детето избира какво ще разгледа и ясно показва
какво все още не привлича вниманието му. Затова и „картината за
света“ на всяко дете е несъвършена и непълна – тя е резултат от
учудване, но същевременно и от систематизиране на опита чрез
педагогическите ситуации, чрез които опознава ярки и емоционално
привлекателни обекти и предмети.
Приоритет на направлението са социалните умения, които
да се трансформират под влияние на когнитивните умения при
опознаването на света. Цялостният характер на преживяванията
се изменя под въздействието на специфичното придобиване на
социален опит в педагогическите ситуации и в самостоятелната
игрова дейност. Дейностите по образователно направление са
подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко
дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените
му възможности. При планирането на дейностите се осигурява
запознаване с националните ценности и традиции с цел съхраняване и
утвърждаване на националната идентичност.
Целите на направлението са свързани с разнообразни начини за
успешно свързване с другите. Партнирането на учителя е изградено
върху емоционалните отношения с децата, предполагащо позитивното настроение и искрената радост от съвместната дейност.
Обемът на съдържанието по образователното направление включва
конкретни представи и умения за околния свят, систематизирани в
четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото
опазване и Културни и национални ценности.
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II. Очаквани резултати (Наредба № 5)
Самоутвърждаване и общуване с околните
О.3.1.
Изразява привързаност към деца и възрастни в семейството
и в близкото си обкръжение
О.3.2.
Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи от
връстници
О.3.3.
Разбира семейните отношения и мястото си в
семейството
О.3.4.
Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи.
Сравнява действията си с тези на другите и активно
взаимодейства с възрастни и връстници
О.3.5.
Има конкретни представи за проява на доверие и
толерантност към другия
О.3.6.
Работи продуктивно в партньорство и екипност
О.3.7.
Осъзнава различните чувства
О.3.8.
Поддържа интереса към играта
Социална и здравословна среда
О.3.9.
Разбира предназначението на обществени сгради в близка
среда (поликлиника, училище, поща, театър, парк, лунапарк)
О.3.10.
Обяснява адекватни норми на поведение спрямо познати и
непознати за него лица
О.3.11.
Обяснява диференцирано предназначение на игрови
съоръжения и материали за подвижни и щафетни игри
О.3.12.
Показва познаване на правила за движение по улицата, по
коридора, на ескалатора
О.3.13.
Познава правила за собствена защита на здравето и за
здравословно хранене
О.3.14.
Има представа за професии от близкото му обкръжение –
образование, медицина, услуги и др.
Културни и национални ценности
О.3.15.
Поздравява по повод на конкретен празник, като се стреми
да спазва обичаи в общността
О.3.16.
Разпознава националния флаг
О.3.17.
Разбира и спазва основните елементи от протокола на
поведение при честване на националния празник, както и на
лични, фолклорни, официални празници
О.3.18.
Свързва традиционни ритуали със съответните празници
на общността (напр. Коледа, Великден и др.)
Светът на природата и неговото опазване
О.3.19.
Описва начина на хранене на познати животни
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О.3.20.

Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им

О.3.21.

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

О.3.22.

Има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци

О.3.23.

Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им и
ги полива

О.3.24.

Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени
в два сезона

О.3.25.

Познава някои правила за безопасност при поледица, буря,
наводнение, силен снеговалеж и пожар

III. Насоки за учителя (Наредба № 5)
В образователното направление се систематизират цели,
образователно съдържание и очаквани постижения, конкретизирани
чрез образователните ядра. Учителят осигурява в ситуацията
връзка между образователни ядра, което съответства на
систематизирането на детския опит при ориентирането в
околния свят. Формулировката на теми трябва да е обща и условна,
да произтича от нагласата и светоусещането на детето като
субект и център във взаимодействието, да провокира отношение
в съответствие с очакваните резултати в направлението. Това го
поставя в основата на интегрирането с другите направления не като
интегративни връзки, а като познавателна основа за „картината на
света“.
Педагогът трябва да отделя много повече време и средства в
това отношение, отколкото за реализиране на дадената тема – може
да пробуди асоциации за лични случки, за вникване в преживяването
на детето, което ги споделя. Ценно е да се възпитава у другите
деца необходимостта от лично отношение към преживяното. Така
доверието и толерантността към другия подготвят сигурността в
близката социална общност. Реализират се уменията на детето да се
вглежда, да се концентрира, да избира основания за дискусия, да прави
опити за предположения, които водят до умението му да съгласува
гледната си точка с другите.
Определянето на постиженията на децата се осъществява при
непринудено възприемане на инструкцията под форма на позната за
детето игрова дейност.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум
една педагогическа ситуация седмично – за първа възрастова група, и в
минимум две педагогически ситуации седмично – за втора възрастова
група и за подготвителните групи.
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Учителите насочват своите усилия към организиране на
игрова дейност, която да стимулира детската любознателност,
емоционалност, инициативност и творчество. Учителят осигурява
подходяща игрова среда, както и игрови средства в съответствие с
очакваните резултати по това образователно направление.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА („Заедно“)
№
занятие

Учебен
ден

Съдържание
ОКТОМВРИ

1

3

Аз и моето семейство

2

4

3

8

4

9

Световен ден за защита на
животните
Животните и местата, на които
живеят
Есен

5

13

Рожден ден

6
7
8

14
18
19

Тъжен/щастлив
Въздух, вода, почва
Да опознаем растенията

9

23

Да го направим заедно

О.3.1
О.3.3
О.3.19
О.3.21
О.3.20
О.3.21
О.3.22
О.3.24
О.3.2
О.3.15
О.3.17
О.3.7
О.3.23
О.3.21
О.3.22
О.3.23
О.3.6
О.3.8

НОЕМВРИ

10
11

24
28

Ден на народните будители
Нека аз измисля играта

12

29

Това, което ми харесва да правя

13

33

Защо си ядосан, уплашен?

О.3.17
О.3.4
О.3.6
О.3.8
О.3.11
О.3.2
О.3.4
О.3.5
О.3.7
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14

34

Всички сме различни

15

38

Добро отношение към околните

16

39

Да живеем в разбирателство

17

43

18

44

Те се грижат за нас (професии в
образованието и медицината)
Уважение, учтивост

О.3.1
О.3.2
О.3.4
О.3.5
О.3.2
О.3.4
О.3.5
О.3.1
О.3.2
О.3.3
О.3.4
О.3.5
О.3.10
О.3.13
О.3.14.
О.3.1
О.3.2
О.3.5
О.3.10

ДЕКЕМВРИ

19

48

И те са като нас, но им е по-трудно

20

49

Имен ден

22.

54

Добре прекарвам с приятелите си

23.

58

Зима

24.

59

Празниците – Коледа и Нова година

О.3.4
О.3.10
О.3.15
О.3.17
О.3.2
О.3.4
О.3.5
О.3.6
О.3.8
О.3.22
О.3.24
О.3.15
О.3.17
О.3.18

ЯНУАРИ

25
26
27
50

63
64
68

Спазвам правилата за движение
Професии в сферата на услугите
Училището

О.3.12
О.3.14
О.3.9

28

69

Играя и спортувам

29

73

Да бъдем търпеливи

30

74

Веселя се, храня се, почивам

31

78

Нашето облекло

32

79

Как се хранят животните

О.3.11
О.3.13
О.3.2
О.3.5
О.3.7
О.3.12
О.3.13
О.3.13
О.3.14
О.3.19
О.3.21

ФЕВРУАРИ

33

83

34

84

35
36

88
89

37
38

93
94

39

98

40

99

Аз се храня здравословно

О.3.13
О.3.22
Гласовете на превозните средства
О.3.12
О.3.13
Световен ден на радиото
О.3.14
18/19 февруари – обесването на Васил О.3.17
Левски
О.3.18
Земята – Космосът
Да ти помогна?
О.3.5
О.3.6
О.3.7
Баба Марта
О.3.15
О.3.18
3 март – събития и герои
О.3.16
О.3.17
МАРТ

41

102

В магазина

42

103

8 март – Денят на мама

43
44

107
108

Времето
Решаване на проблем

О.3.3
О.3.14
О.3.12
О.3.1
О.3.3
О.3.15
О.3.17
О.3.24

51

45

112

Пролет

46

113

Световен ден на гората

47
48

117
118

Международен ден на театъра
Да пазим околната среда

О.3.22
О.3.23
О.3.24
О.3.21
О.3.23
О.3.17
О.3.21
О.3.23

АПРИЛ

49

122

София – столица на България

50

123

Всички правим грешки

51
52
53
54
55

127
128
132
133
137

Природни бедствия
Пестеливост и спестовност
Отново можем да ги използваме
Наближава лятото
Хайде да направим план

56

138

Празниците – Великден

О.3.15
О.3.17
О.3.5
О.3.7
О.3.4
О.3.2
О.3.25
О.3.13
О.3.21
О.3.24
О.3.2
О.3.3
О.3.4
О.3.15
О.3.18

МАЙ

52

57

140

58

141

59

145

Световен ден на Червения кръст и
Червения полумесец
Ден на Европа. 24 май – Денят на
буквите и техните създатели
Международен ден на семейството

60

146

1 юни – Ден на детето

О.3.13
О.3.15
О.3.17
О.3.1
О.3.2
О.3.3.
О.3.2
О.3.3
О.3.15

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“
I. Общи цели на образователното направление (Наредба № 5)
Образователното направление „Изобразително изкуство“
е насочено към разгръщане на разнообразни изобразителни
дейности. Много по-системно детето се включва в познавателни,
изобразителни и творчески дейности за подготовка за училище, като
умения за решаване на индивидуални и групови задачи, планиране и
др. Целенасочено се овладяват графични умения и детайлизация при
подготовка на ръката за писане. По-задълбочено е и запознаването с
приложно-декоративно изкуство и скулптура.
Дейностите по образователното направление са подчинени на
целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за
изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.
Децата усъвършенстват уменията си да пресъздават обекти и
явления от действителността чрез рисуване и оцветяване. Започват
и по-активното включване в дейности по художествено конструиране
и моделиране. Акцент в образователното направление е развитието
на творчеството и работата в екип. Чрез образователното
направление се изграждат у детето представи, умения и отношения,
свързани с изобразяване и пресъздаване на обекти и явления от
заобикалящата го среда. Развиват се както общи, така и специфични
възприятия и умения на децата, чрез които те изразяват своите
идеи и преживявания в света на формите и цветовете около тях.
Изобразителната дейност обогатява естетическите чувства и
преживявания на децата от най-ранна възраст. Чрез организираната и
системна работа по образователното направление децата развиват
своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра –
Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и
Изобразително творчество.
При планирането на дейностите при възможност се осигурява
запознаване с националните ценности и традиции с цел съхраняване и
утвърждаване на националната идентичност.
II. Очаквани резултати (Наредба № 5)
Художествено възприемане
И.3.1.
Разглежда и описва произведения на различните видове
изобразителни изкуства
И.3.2.
Има представа за народни обичаи и свързаното с тях
изобразително творчество
Изобразителни материали и техники
И.3.3.
Повтаря пунктирана линия в различни изображения на
предмети, без да излиза от линията
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И.3.4.

Използва и съчетава различни изобразителни материали
(молив, пастел, бои)
И.3.5.
Умее да апликира двуслойно
И.3.6.
Изработва колажи от различни материали, маски, елементи
на украшения и предмети от бита
Изобразително творчество
И.3.7.
Композира пана, украса за празник, декори за театър
И.3.8.
Умее да изобразява характерна поза или движение
И.3.9.
Създава илюстрации по любими приказки самостоятелно или
в екип
И.3.10.
Рисува фантазни образи по филми, приказки, по музика и др.

II. Насоки за учителя (Наредба № 5)
В ситуациите по изобразително изкуство децата получават
знания за най-общите особености на произведенията на живописта,
графиката, скулптурата и приложното изкуство. Разпознават
познати произведения на изобразителното изкуство и материалите,
с които се изграждат. Децата придобиват начални познания за
средствата, с които се постига художествена изразителност,
например детайлизация, декорация, цветови съчетания и др. Изгражда
се усет за подбор и съчетаване на цветове и форми. Запознават се и се
използват основните техники за рисуване, апликиране и моделиране.
Децата се включват в дейности, при които усвояват умения и
техники за изграждане на образи по представа, памет, впечатление и
наблюдение. Те са стимулирани да изразяват емоционално и оценъчно
отношение към резултатите от собствената си изобразителна
дейност и тази на другите. В ситуациите по изобразително изкуство
те се ориентират в изобразена действителност и диференцират
отделни образи и елементи. Учителят организира дейности за
усъвършенстване на уменията за планиране на изобразителната
дейност. Развива се творческото въображение на детето. Важен
акцент е и формиране на умения за създаване на картини от изходни
елементи и умения за ориентиране във визуално-информативна среда.
Учителят осигурява подходяща игрова среда, както и игрови средства в съответствие с очакваните резултати по това образователно направление. Много от дейностите по изобразително изкуство
могат да бъдат пренасяни в други образователни направления, например подготвяне на украса за празник, събиране на различни природни
материали, разказване на приказка и илюстриране на части от нея и
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др. Учителите насочват своите усилия към организиране на игрова
дейност, която да стимулира детското въображение и творчество.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум
две педагогически ситуации седмично за всяка възрастова група.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА („Заедно“)
№
Учебен
занятие ден

Съдържание
ОКТОМВРИ

1

1

Усмивка от лятото

2
3
4

5
6
10

Правилата в детската градина
Облечи човека
Моята кухня

5

11

6
7
8

15
16
20

Импровизация върху ситуация от
пословица
Пътни знаци
Плодове и зеленчуци
Есенна гора

9

21

Модел на покривка с есенни орнаменти

И.3.3
И.3.4
И.3.4
И.3.5
И.3.3
И.3.4
И.3.8
И.3.3
И.3.1
И.3.4
И.3.8
И.3.4
И.3.7

НОЕМВРИ

10
11
12
13

25
26
30
31

14

35

Може би ще стана художник като тях
Африкански животни
Подарък/играчка
Герой от „АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА
ЛАМПА“ – Приказки от 1001 нощ
Моята стая

15

36

Дъждовен ден

16
17

40
41

Как се поздравяваме?
Смешни картинки

18

45

Да построим къща

И.3.1
И.3.4
И.3.4
И.3.9
И.3.4
И.3.5
И.3.4
И.3.8
И.3.4
И.3.10
И.3.5
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ДЕКЕМВРИ

19
20
21
22

46
50
51
55

Есенен вятър
Зимна картина
Морско дъно
Коледно дърво

23
24

56
60

Да нарисувам герой от филма
Коледна картина

И.3.8
И.3.4
И.3.4
И.3.2
И.3.6
И.3.7
И.3.9
И.3.2
И.3.4

ЯНУАРИ

25
26
27
28
29
30

61
65
66
70
71
75

Снежни игри
Нашата улица
Шарени чинии
Снежен човек
Да се прегърнем
Пъстри шевици

31

76

Моята приказка

И.3.8
И.3.5
И.3.4
И.3.4
И.3.2
И.3.4
И.3.4
И.3.9

ФЕВРУАРИ

32
33
34
35
36

80
81
85
86
90

Владимир Димитров – Майстора
Веселите цифри
Перо на паун
Гора
Кръстовище

37

91

Домашни любимци

38

95

Книжен град

39

96

Дете с котка/куче

И.3.1
И.3.4
И.3.4
И.3.5
И.3.6
И.3.7
И.3.4
И.3.8
И.3.6
И.3.7
И.3.8

МАРТ

40

56

100

Баба Марта

И.3.2
И.3.4
И.3.9

41

104

Поздравителна картичка за мама

42

105

Фантазни образи

43
44
45

109
110
114

Мозайка
Пролетен букет
Пролетно чистене

46
47

115
119

Разходка в парка
Пролет

И.3.4
И.3.5
И.3.4
И.3.10
И.3.4
И.3.5
И.3.6
И.3.7
И.3.2
И.3.4

АПРИЛ

48

120

Птици/Карикатура

49

124

Извънземни

50

125

Да бъдем здрави

51

129

Какво се вижда от ракетата

52

130

Пролетно пано

53

134

Великденски яйца

54

135

Нашата земя

И.3.4
И.3.8
И.3.4
И.3.5
И.3.10
И.3.4
И.3.8
И.3.4
И.3.8
И.3.6
И.3.7
И.3.4
И.3.5
И.3.4

МАЙ

55

142

Пано – дърво през четирите сезона

56

143

Декори за театър

57

147

Братята Кирил и Методий

58

148

1 юни – Ден на детето. Детски игри

И.3.6
И.3.7
И.3.6
И.3.7
И.3.6
И.3.7
И.3.4
И.3.5
И.3.8
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ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МУЗИКА“
I. Общи цели на образователното направление (Наредба № 5)
Образователното направление предпоставя осъществяването
на широк кръг дейности, в основата на които е емоционалната
активност на децата. Тук са маркирани и проблемни акценти с оглед на
социалната, познавателната и музикално-артистичната подготовка
на децата за постъпване в първи клас. С оглед на това направлението
залага на заучаване на по-голям брой песни, както и импровизиране на
инструментален съпровод на песен. Развитието и обогатяването на
речта на децата се свързват и с определяне звучността на музика
с използване на няколко понятия. Отделено е внимание на връзката
с българския фолклор чрез изпълнение на елементи на право хоро,
ръченица и някои народни обичаи. Усетът за темпо и динамика в
музиката се основава на реагирането на децата при звучаща музика,
в която ясно се очертават темпови и динамични промени.
Дейностите по образователното направление са подчинени на
целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете и формиране на лично отношение към музиката като изкуство, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.
Чрез съдържанието по образователни ядра Възприемане,
Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност
се постига развитие на музикално-изпълнителски умения и умения за
слушане на музика, насърчаване на спонтанната детска артистичност,
както и стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят, да
слушат музика, да є се радват и да я преживяват. При планирането
на дейностите се осигурява запознаване с националните ценности
и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната
идентичност.
II. Очаквани резултати (Наредба № 5)
Възприемане
МУ.3.1.
Свързва всяко от две посочени познати музикални
произведения със съответното заглавие
МУ.3.2.
Разпознава визуално музикалните инструменти тромпет и
гайда
МУ.3.3.
Разпознава тембъра на тромпет и гайда в солово
изпълнение
МУ.3.4.
Различава ролите на певеца, на музиканта и на слушателя
Възпроизвеждане
МУ.3.5.
Пее до четири различни по тематика песни от
репертоара на детската градина
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МУ.3.6.

Използва детски музикални инструменти, за да
възпроизведе позната мелодия
Музика и игра
МУ.3.7.
Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения
като елементи от танц
МУ.3.8.
Импровизира танцови стъпки и движения на маршова,
хороводна и валсова музика, както и съвременни танци
Елементи на музикалната изразност
МУ.3.9.
Отличава солово от оркестрово изпълнение
МУ.3.10.

Реагира на темпови промени (бавно-бързо) на звучаща
музика

III. Насоки за учителя (Наредба № 5)
Изборът на музикален репертоар е предмет на тематичното
разпределение за децата от всички възрастови групи. От друга страна,
чрез музиката (песни и инструментална музика) се осъществява
музикалното възпитание, което допринася за цялостното развитие
на децата. Така те ще натрупват музикално-слухови представи
за многообразието в музиката и за нейното функциониране в
обществото; слуховият им опит ще се обогатява с различна по облик,
интонация, стил и жанр музика.
Основната дейност в детската градина е пеенето, като не бива
да се поставят непосилни задачи и изисквания към детето в тази
област. Основното е децата да пеят с желание и радост, да усещат
по свой начин посланието на музиката. Всички изисквания по-нататък
могат да бъдат единствено препоръчителни. Музиката и играта
са свързани чрез възможностите, които дават на детето за избор
на роля или партньор за изразяване. Ето защо учителите насочват
своите усилия към организиране на игровата дейност, която да
стимулира детската емоционалност и инициативност.
Свиренето с детски музикални инструменти и движенията с
музика също следва да носят на децата радост и желание за музициране.
Тук могат да се проявяват в някои случаи още по-ярко индивидуалните
възможности и желания на децата. Дейността слушане на музика е
свързана преди всичко с ангажиране на слуховото внимание на децата
и провокиране на интерес към нея. Поставянето на задачи, дори и
съвсем елементарни на пръв поглед, но поднесени интонационно
интригуващо от педагога, е сполучлива форма за успех.
Дадена музика може да предизвика различни асоциации у всеки
– всяко дете съпреживява и отразява по свой начин посланието
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на музикалната творба. Освен това по отношение на една и съща
музика различните хора, дори и децата в тази възраст, могат да
изразят различни мнения, дори оценки, и никой не бива да си присвоява
правото да определя като „невярна“ или „лоша“ дадена музика.
Затова още от най-ранна възраст следва да се насочва вниманието
на децата, че в културата, в изкуствата и в частност в музиката
всеки човек има право на свой личен вкус и предпочитания, но
трябва да зачита и уважава избора на другия. Най-важната задача
на педагога е да активизира и развива постоянно не някакви умения
за възпроизвеждане на факти, а освободеното от задръжки мислене
на децата. Мислене, което особено в детската възраст се свързва с
фантазията и въображението.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум
две педагогически ситуации седмично за всички възрастови групи.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА („Заедно“)
№
занятие
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Учебен
ден

1

2

2

4

3

7

4

9

5

12

Съдържание
ОКТОМВРИ
Звуци и шумове – разпознаване и
имитиране. Звуци, прерастващи в
музикален пасаж – имитиране със
срички
Въвеждащ разказ за необходимостта
от търпение и умение да се слуша –
както разказите, така и музиката
– връзка с историята за котешкия
марш. Музикални минутки: Котешки
марш / Flohwalzer
Разказ за вълшебната сила на
музиката. Музикални минутки:
изслушване на Beethoven – Fuer Elise
Запознаване с нова детска песничка
„За будителите“ по текст на
Теодора Вълева и музика на Милен
Апостолов
Разучаване на песничката „За
будителите“ по текст на Теодора
Вълева и музика на Милен Апостолов

Преговор

МУ.3.1
МУ.3.4

МУ.3.1
МУ.3.4
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4

6

14

7

17

8

19

9

22

10

24

11

27

12

29

Музикални минутки: изслушване на
“Йе, подай ми, мале” в изпълнение
на орк. “Цветница “ и Светослав
Старипавлов
Понятие за музика за деца, детски
песнички. Понятие за детски
музикални инструменти и разликата
им от професионалните. Солови,
хорови и смесени изпълнения.
Изслушване на примерни
произведения
Разказ с внушения за красотата
на творческата активност,
освободеност и артистизъм.
Музикални минутки: изслушване на
откъс от Одата на радостта на
Бетовен
Преговор. Репетиране на песничката
„За будителите“ по текст на
Теодора Вълева и музика на Милен
Апостолов. Запознаване с други песни
за народните будители
НОЕМВРИ
Патриотични песни по случай Деня
на народните будители. Песнички за
учителката. Репетиция
Припомняне на понятието за
фолклорна музика. Поводи и обичаи,
във връзка с които е възникнала
и се изпълнява. Защо я обичаме?.
Запознаване с нова фолклорна песен в
2/4 „На хорото“ по текст на Теодора
Вълева и музика на Милен Апостолов
Разучаване на новата фолклорна
песен. Упражнение и обръщане на
внимание на вокалните елементи.
Стъпки в правото хоро

МУ.3.4
МУ.3.9
МУ.3.3
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4

МУ.3.1
МУ.3.4
МУ.3.9

МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4

МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4

МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4

61

62

13

32

14

34

15

37

16

39

17

42

18

44

19

47

20

49

21

52

Музика и движението като
нейна илюстрация и като танци.
Импровизации от децата на
движения на фона на различна
маршова, хороводна и валсова
музика. Чувство за танцов ритъм
Понятие за хореография. Запознаване
със стъпките на валса
Хореография
Музикални минутки: изслушване на
Verdi – Aida – Grand March.
Понятие за музикална изразност –
илюстративни етюди, търсене в
по-сложни произведения
Понятие за оркестри. Музикални
минутки: изслушване на Dmitri
Shostakovich – The second waltz
Запознаване с нова детска песничка
(примерна тематика: за Коледа, за
бащата, за зимата, за Нова година)
ДЕКЕМВРИ
Разучаване на новата песничка.
Обръщане внимание и припомняне
на интонация, дикция, певческа
стойка, дишане, пеене с естествен
глас. Създаване умение да се започва
песента по зададен тон. Упражнения
и разяснения за постигане на
закръглен напевен тон и правилно
разпределен дъх
Музикални минутки: изслушване на
Paco De Lucia, Al Di Meola and John
McLaughlin – Mediterranian Sun Dance
Свирене на детски музикални
инструменти – елементарен подход
без прекаляване с репетиции и
индивидуализъм

МУ.3.7

МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.3
МУ.3.4
МУ.3.8
МУ.3.9
МУ.3.9
МУ.3.8
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4

МУ.3.9
МУ.3.1
МУ.3.6
МУ.3.6

22

54

23

57

24

59

25

62

26

64

27

67

28

69

29

72

30

74

31

77

Фолклорни Танци – “Кюстендилско
хоро” – Йордан Цветков
Преговор. Репетиране на песничките
за коледното тържество

МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4
Преговор. Репетиране на песничките МУ.3.5
за коледното тържество
МУ.3.1
МУ.3.4
ЯНУАРИ
Музикални минутки: изслушване на
МУ.3.8
класически откъс La Campanella от
МУ.3.9
Liszt
Танцови импровизации на марш и
МУ.3.7
на друга по характер и различна по
МУ.3.8
националност музика
Понятие за съвременна музика –
МУ.3.1
елементарни представи – слушат се МУ.3.7
примери, импровизират се танци
МУ.3.8
МУ.3.9
МУ.3.10
Съвременна музика – слушат се
МУ.3.1
примери, импровизират се танци
МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.9
МУ.3.10
МУ.3.6
Свирене на детски музикални
инструменти
Повторение на две от научените по- МУ.3.5
рано през годината песнички
МУ.3.1
МУ.3.4
Игра за любим музикален стил с
МУ.3.5
упражнения по възпроизвеждане
МУ.3.6
МУ.3.10

63

64

32

79

33

82

34

84

35

87

36

89

37

92

38

94

39

97

Музикални минутки: изслушване
на 3 разностилни музикални
откъса Edward Grieg – Morning,
Стралджанска ръченица в изп. на
оркестър „Стралджа“, Крисия, Хасан
и Ибрахим – „Планетата на децата“
ФЕВРУАРИ
Запознаване с песничката „За
числата от 1 до 10“ по текст на
Теодора Вълева и музика на Милен
Апостолов
Разучаване на новата песничка.
Обръщане внимание и припомняне
на интонация, дикция, певческа
стойка, дишане, пеене с естествен
глас. Създаване умение да се започва
песента по зададен тон. Упражнения
и разяснения за постигане на
закръглен напевен тон и правилно
разпределен дъх
Децата разказват за любима песен
и емоциите, свързани с нея – с
упражнения за възпроизвеждане
Опити за елементарно композиране
на ритъм, проста мелодия.
Импровизация на танци. Игра в тази
връзка
Музикални минутки: музика на
народите: латино, руска, френска,
италианска
Децата разказват за любима песен
и емоциите, свързани с нея – с
упражнения за възпроизвеждане
Повторение на научената през
годината фолклорна песен.
Повторение на фолклорни музикални
инструменти

МУ.3.1
МУ.3.4
МУ.3.9
МУ.3.10

МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4

МУ.3.5
МУ.3.7
МУ.3.10
МУ.3.6
МУ.3.9
МУ.3.10
МУ.3.1
МУ.3.8
МУ.3.9
МУ.3.10
МУ.3.5
МУ.3.7
МУ.3.10
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4

40

99

Детски песнички за Баба Марта.

41

101

МАРТ
Преговор. Детски песнички за
майката

42

103

Преговор. Детски песнички за
майката

43

106

Музикални минутки: съвременна
музика. Танцови импровизации

44

108

Упражнения по танци

45

111

46

113

Свирене на детски музикални
инструменти
Музикални минутки: музика на
народите: африканска, индийска,
японска, арабска

47

116

Упражнения по танци

48

118

49

121

Опити за елементарно композиране
на ритъм, проста мелодия
АПРИЛ
Музикални минутки: съвременна
музика по избор на учителката.
Високи и ниски тонове

50

123

Упражнения по танци

МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4
МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.10
МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.10
МУ.3.6
МУ.3.1
МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.9
МУ.3.10
МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.10
МУ.3.6

МУ.3.1
МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.9
МУ.3.10
МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.10
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66

51

126

Музикални минутки: съвременна
музика по избор на учителката.
Високи и ниски тонове

52

128

53

131

54

133

55

136

56

138

Разучаване на „Приспивна песничка“
по стихове на Теодора Вълева и
музика на Брамс
Разучаване на новата песничка.
Обръщане внимание и припомняне
на интонация, дикция, певческа
стойка, дишане, пеене с естествен
глас. Създаване умение да се започва
песента по зададен тон. Упражнения
и разяснения за постигане на
закръглен напевен тон и правилно
разпределен дъх
Музикални минутки: съвременна
МУ.3.1
музика по избор на учителката.
МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.9
МУ.3.10
Импровизации на съвременни танци МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.10
Преговор. Занимания по избор
МУ.3.1
МУ.3.2
МУ.3.3
МУ.3.4
МУ.3.5
МУ.3.6
МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.9
МУ.3.10

МУ.3.1
МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.9
МУ.3.10
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4

57

139

58

141

59

144

60

146

МАЙ
Преговор. Занимания по избор

Репетиране на детски песнички за
тържеството по случай Деня на
доброто и Деня на Европа
Репетиране на детски песнички за
тържеството по случай Деня на
доброто и Деня на Европа
Репетиране на детски песнички за
тържеството по случай Деня на
доброто и Деня на Европа

МУ.3.1
МУ.3.2
МУ.3.3
МУ.3.4
МУ.3.5
МУ.3.6
МУ.3.7
МУ.3.8
МУ.3.9
МУ.3.10
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4
МУ.3.5
МУ.3.1
МУ.3.4
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ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ“
I. Общи цели на образователното направление (Наредба № 5)
Образователното направление „Конструиране и технологии“
включва както редица манипулативни и практически умения, така и
важни познавателни умения в подготовката на детето за училище.
Например работа със схематични изображения, разбиране, решаване
на проблеми, работа по малки проекти, пренос на знания и др. Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за
осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.
Обособена е и работата по първоначално запознаване с техниката
– инструменти, машини, които децата срещат и използват като
модели и играчки на транспортна и строителна техника и домашни
уреди. Децата са насочени да разбират ролята им в живота на
хората и някои правила за безопасност. Препоръчва се по-голям дял на
самостоятелността в конструктивно-техническата дейност, както
и работата по собствен замисъл, вкл. подбиране и комбиниране на
подходящи и разнообразни материали и инструменти.
Предложени са възможности за началното развитие на инициативността и предприемчивостта и дигиталната компетентност,
като се формират умения за работа в екип, планиране, представяне и осъществяване на идеи и малки проекти. Създават се условия за
първоначално запознаване с възможностите на информационните и
комуникационните технологии.
II. Очаквани резултати (Наредба № 5)
Конструиране и моделиране
КТ.3.1.
Изработва модел или изделие, като следва инструкции на
учителя, от снимки или технически рисунки
КТ.3.2.
Изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия,
като подбира и комбинира подходящи разнообразни
материали и инструменти
КТ.3.3.
Оценява по различни, предварително зададени критерии
собственоръчно направени модели и ги включва в игрови
дейности
Обработване на материали, съединяване и свързване
КТ.3.4.
Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и
текстилни материали при изработване на модел или
изделие
КТ.3.5.
Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени
материали по права, крива и начупена линия
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КТ.3.6.
КТ.3.7.

Сгъва хартия и картон по ориентири
Свързва, като използва допълнителни елементи, като
пластилин, кламер, сламка и др.
Грижи и инициативност
КТ.3.8.
Познава правила за запазване на дрехите чисти и
спретнати
КТ.3.9.
Облича се и се съблича самостоятелно
КТ.3.10.
Ползва самостоятелно прибори за хранене, сервира и
отсервира отделни ястия с помощта на възрастен
КТ.3.11.
Следва указания при подреждане и поддържане на реда,
чистотата и естетическия вид на занималнята
КТ.3.12.
Предлага идеи и участва в провеждането на малко
състезание, игра или дейност в детската градина
КТ.3.13.
Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност
Техника
КТ.3.14.
Различава превозните средства спрямо мястото на
придвижване
КТ.3.15.
Има представа за ролята на техниката в играчки с
батерии, светлини, звук, компютри и др.
КТ.3.16.
Различава устройства за комуникация и информация –
телефони

III. Насоки за учителя (Наредба № 5)
Дейностите за постигане на резултатите по това образователно направление са ориентирани към възпроизвеждане на последователно показани от учителя операции, дейности, движения, техники за
създаване на модел или макет. Практическата работа се насочва към
поетапно демонстрирани от учителя и представени чрез образец
указания за изработване на опростени изделия от познатата на детето среда – превозни средства, мебели и уреди, играчки, животни и др.
Учителят дава конкретни насоки към децата за самостоятелно
оформяне на елементи и обработване на хартия и картон.
Препоръчват се разнообразни упражнения в рязане по различни
линии. Децата започват да изрязват печатни разгъвки на различни
опростени изделия. Когато е възможно, трябва да започне и посистемното използване на информационните технологии предимно
за онагледяване на обучението или играта. Могат да се предложат
разнообразни дейности за различаване на устройства за комуникация
и информация. Учителите насочват своите усилия към изграждане
на среда за стимулиране на игрите като средство за обогатяване на
детския опит.
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Предвиждат се дейности за изработване на модели, макети,
изделия по указания, образци и технически рисунки. Предлага се работа
с популярни материали, като хартия и картон, текстил, отпадъчни
и природни материали. Формират се първоначални умения за рязане,
прегъване, залепване, свързване, украсяване и др., както и представи
за някои знаци и правила в конструирането и моделирането. Важно е
учителят да създава повече условия за работа по собствен замисъл
или обща идея в групата, например малък проект за украса, дрехи за
кукли, декори и др. Децата се насочват към по-активно участие в
процеса на малки проучвания, планиране и подбиране на материали и
инструменти в процеса на конструиране и моделиране.
Препоръчва се, където е възможно, и включването на мултимедия
за представяне на модели, изделия и отделни технологии за тяхното
изработване. Децата се включват в разнообразни дейности, в
които изпълняват поставените им задачи, стремят се към успех и
самоутвърждаване. Разширяват се уменията за оценка и самооценка,
като се добавят и критерии, предложени от детето.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум
една педагогическа ситуация седмично – за първа и втора възрастова
група, и в минимум две педагогически ситуации седмично – за
подготвителните групи.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА („Заедно“)
№
Учебен
занятие
ден

Съдържание
ОКТОМВРИ
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1
2
3

2
5
7

Да опознаем детската градина
Правилата в детската градина
Домашни животни

4
5

10
12

В кухнята на мама
Самолет

6

15

Пътни знаци

7

17

Кошничка за плодове

КТ.3.11
КТ.3.9
КТ.3.5
КТ.3.4
КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.1
КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.6

8

20

Аранжировка/украса от сухи клони и
листа

9

22

Шапка

10
11

25
27

12

30

13

32

14

35

15
16

37
40

17
18

42
45

19

47

20
21

50
52

22

55

23

57

КТ.3.1
КТ.3.2
КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.6

НОЕМВРИ
Пъзел от картина на български художник КТ.3.5
Къща с двор, ограда
КТ.3.1
КТ.3.2
КТ.3.3
Маска
КТ.3.5
КТ.3.6
Обемна картичка
КТ.3.5
КТ.3.6
Ред и чистота
КТ.3.8
КТ.3.11
КТ.3.13
Работа с текстилен материал
КТ.3.4
Разходка
КТ.3.9
КТ.3.12
КТ.3.13
Танграм
КТ.3.5
Геометрични фантазии
КТ.3.5
ДЕКЕМВРИ
Телефони – устройства за комуникация и КТ.3.16
информация
Лодка
КТ.3.5
Извънземни
КТ.3.5
КТ.3.6
Коледно дърво
КТ.3.2
КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.6
Украса за стаята
КТ.3.5
КТ.3.6

71

24

60

Сурвачка

КТ.3.2
КТ.3.3
КТ.3.4
КТ.3.5
ЯНУАРИ

72

25

62

Куче

26

65

Предупреждение за врата

27
28

67
70

Култура на хранене и сервиране
Снежен човек/заек/овца от памук

29

72

Робот

30

75

Фенер

31

77

Превозни средства

32
33

80
82

ФЕВРУАРИ
Какво е компютърът?
Крепост – конструиране

34

85

Мебели от картон

35

87

Играчки от нагъната хартия

36

90

Кръстовище

КТ.3.5
КТ.3.6
КТ.3.1
КТ.3.4
КТ.3.10
КТ.3.2
КТ.3.4
КТ.3.1
КТ.3.2
КТ.3.3
КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.7
КТ.3.1
КТ.3.5
КТ.3.6
КТ.3.14
КТ.3.16
КТ.3.1
КТ.3.2
КТ.3.3
КТ.3.5
КТ.3.6
КТ.3.2
КТ.3.5
КТ.3.6
КТ.3.1
КТ.3.2
КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.13

37

92

Рамка за снимки

38

95

Книжен град

39

97

Кутия за подарък

КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.1
КТ.3.2
КТ.3.4
КТ.3.12
КТ.3.13
КТ.3.1
КТ.3.4
КТ.3.5

МАРТ
40

100

Мартеници

41

101

Картина от макаронени изделия

42

104

Да направим забавен часовник

43
44

106
109

Украса за хапки
Колие или гривна от мъниста

45

111

Обемна картичка – къща

46

114

Пролетно чистене

47

116

Кукли за куклен театър

48

119

Обемна картичка – пролет

121

АПРИЛ
Букет от хартия

49

КТ.3.4
КТ.3.7
КТ.3.4
КТ.3.7
КТ.3.2
КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.13
КТ.3.5
КТ.3.4
КТ.3.7
КТ.3.5
КТ.3.6
КТ.3.4
КТ.3.8
КТ.3.11
КТ.3.12
КТ.3.13
КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.5
КТ.3.6
КТ.3.1
КТ.3.4
КТ.3.5
73

74

50

124

Играчка от пластмасова чаша

51

126

Моливник от различни по височина
цилиндри (рула от тоалетна хартия)

52

129

Ракета

53
54

131
134

Икебана
Великденски яйца

55

136

Да направим книжка

56

139

МАЙ
Жив телевизор

57

142

Сезоните

58
59

144
147

Техниката – звук, светлина и движение
Братята Кирил и Методий

КТ.3.1
КТ.3.3
КТ.3.5
КТ.3.2
КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.7
КТ.3.2
КТ.3.3
КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.7
КТ.3.4
КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.6
КТ.3.5
КТ.3.6
КТ.3.2
КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.12
КТ.3.13
КТ.3.2
КТ.3.4
КТ.3.5
КТ.3.13
КТ.3.15
КТ.3.2
КТ.3.4
КТ.3.5

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА“
I. Общи цели на образователното направление (Наредба № 5)
Целевата ориентация на стандарта по образователното
направление е комплексното развитие на детето от предучилищна
възраст: добро здравословно състояние, физическо развитие
и дееспособност; потребност, познавателна активност и
емоционална удовлетвореност от двигателната дейност; игрови и
комуникативни умения в игровата двигателна дейност. Дейностите
по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване
на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на
мотивация и увереност в собствените му възможности.
Очакваните резултати за това направление са: съответстващо
на възрастта ниво на двигателните способности и функционалните
възможности на организма; умения за комбиниране на приложните
движения и елементи от спортно-подготвителни игри в разнообразни
условия; познания за спортове, спортни съоръжения, пособия и
екипировка; положително отношение към двигателната активност,
здравословния начин на живот, спорта и туризма, като фактори за
обществен, фамилен и индивидуален просперитет.
II. Очаквани резултати (Наредба № 5)
Естествено приложна двигателна дейност
Ф.3.1.
Строява се от разпръснат строй в колона, редица, в
кръг и обратно. Придвижва се чрез ритмувано ходене по
предварително определен метричен размер
Ф.3.2.
Придвижва се чрез ходене в коридор над и между ниски
препятствия, в различно темпо, в зиг-заг и странично с
догонваща крачка, с високо повдигане на коленете
Ф.3.3.
Придвижва се чрез бягане в права посока и зиг-заг над и
между различни препятствия. Изпълнява насрещно бягане
единично и по двойки
Ф.3.4.
Изпълнява подскоци с ляв и десен крак. Скача от ниско на
високо, съчетано с отскачане от един и два крака. Скача
на дължина и височина със засилване, с въженце с два крака
на място
Ф.3.5.
Хвърля вертикално нагоре и опитва да лови малка гумена
топка (с една ръка, със смяна на ръцете), подава и лови
гумена топка по двойки
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Ф.3.6.

Катери се по висока катерушка или гимнастическа стена
със странично хоризонтално придвижване
Ф.3.7.
Придвижва се чрез лазене от лакътно-колянна опора и от
колянна опора с неголяма тежест на гърба и в комбинация
с провирване и прекатерване
Спортно-подготвителна двигателна дейност
Ф.3.8.
Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с
различни спортове – бадминтон, баскетбол, волейбол,
лека атлетика, спортна гимнастика, тенис, футбол,
хандбал и др.
Ф.3.9.
Съблюдава и изисква от другите спазването на правила и
норми на поведение в игровата дейност и проявява обща
солидарност към принципите на честната игра
Ф.3.10.
Различава положителното и отрицателното в
поведението на играчите в съревнователни условия и
игри
Физическа дееспособност
Ф.3.11.
Изпълнява двутактови физически упражнения с уред и
без уред, които да въздействат върху развитието на
всички мускулни групи. Използва естествено-приложните
движения за комплексно развиване на двигателните
качества с приоритет развитието на двигателните
качества гъвкавост и ловкост. Изпълнява закалителни
процедури
Ф.3.12.
Назовава двигателните качества бързина, сила,
издръжливост, гъвкавост и ловкост
Ф.3.13.
Изпълнява комбинации от двигателни действия в
подвижните игри
Ф.3.14.
Проявява двигателни умения и качества, определя
участието си в игрите по конкретни показатели –
точност, бързина, оригиналност, екипност
Ф.3.15.
Разбира значението на „честната игра“
III. Насоки за учителя (Наредба № 5)
От значение за реализация на целите и очакваните резултати
са потребностите на децата от успех и емоционалната
удовлетвореност от постиженията. Те изискват организация на
стимулираща образователна среда, изпълнение на двигателната
дейност чрез подражание, прояви на внимание, подкрепа и
сътрудничество, ориентация към резултата чрез игрова мотивация,
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ясно изразено и видимо одобрение. Учителите насочват своите
усилия към изграждане на среда за насърчаване на игровата двигателна
дейност като средство за стимулиране на двигателната активност
на детето.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум
три педагогически ситуации седмично за всяка възрастова група.
Очакваните резултати са разпределени в образователните ядра:
- „Естествено-приложна двигателна дейност“ за формиране на
двигателни умения и повишаване на физическата дееспособност;
- „Спортно-подготвителна двигателна дейност“ за овладяване
на елементи от два или три спорта (в зависимост от материалната
база), усъвършенстване на моториката и усвояване на знания за
спортове, спортни пособия, спортна и туристическа екипировка;
- „Физическа дееспособност“ за развитие на двигателните
качества и повишаване на равнището на физическата дееспособност;
- „Игрова двигателна дейност“ за усъвършенстване на
естествено-приложните движения, развитие на двигателните
качества, на уменията за изпълнение на елементи от спортните
игри, усвояване на социално-комуникативни умения за коопериране,
взаимодействие и работа в екип в различни подвижни игри, развитие
на игровата култура.
Образователното съдържание се реализира в педагогически
ситуации, свързани с образователните ядра „Естествено-приложна
двигателна дейност“ и „Спортно-подготвителна двигателна
дейност“, в утринното раздвижване, в подвижните игри и в
допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.
Допълнителна задължителна форма за стимулиране на
двигателната активност с оздравителен ефект е утринната
гимнастика, включваща дихателни и изправителни упражнения,
различни видове ходене, бягане с малка продължителност,
общоразвиващи упражнения и подвижни игри.
Други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
са подвижни и спортно-подготвителни игри, спортни празници,
разходки, излети и екскурзии.

77

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА („Заедно“)
№
Учебен
занятие
ден

Съдържание
ОКТОМВРИ

78

1

1

2
3

3
5

4

6

5

8

6

10

7

11

8

13

9

15

10

16

11

18

12

20

13

21

14

23

Строяване в колона и в редица.
Престрояване
Подаване и ловене на топка
Тупкане на топка. Ритмично
тупкане на топка
Игри с топка

Ф.3.1
Ф.3.14
Ф.3.5

Ф.3.9
Ф.3.10
Ф.3.13
Ф.3.14
Бягане в права посока. Понятие за Ф.3.3
бързина и издръжливост
Изпълняване на двутактови
Ф.3.11
упражнения с различни пособия
Спортно-подготвителни игри
Ф.3.13
Ф.3.14
Подскоци
Ф.3.4
Ф.3.11
Прекатерване на гимнастическа Ф.3.7
пейка
Игри с катерене и скачане
Ф.3.4
Ф.3.6
Ф.3.13
Ф.3.14
Хвърляне на малка гумена топка в Ф.3.5
хоризонтална цел
Ходене между равномерно
Ф.3.2
поставени препятствия
Ф.3.7
Игри с хвърляне и преминаване
Ф.3.5
през препятствия
Ф.3.13
Ф.3.14
Развиване на двигателни умения и Ф.3.12
качества – гъвкавост, сила
Ф.3.14
Ф.3.11

НОЕМВРИ

15

25

16

26

17

28

18

30

19

31

20

33

21

35

22

36

23
24

38
40

25

41

26

43

Развиване на двигателни умения и Ф.3.11
качества – точност и ловкост
Ф.3.12
Различни подвижни игри
Ф.3.9
Ф.3.10
Ф.3.13
Ф.3.14
Спортно-подготвителни игри
Ф.3.8
Ф.3.11
Ф.3.13
Ф.3.14
Щафетни игри
Ф.3.8
Ф.3.13
Ф.3.14
Различни подвижни игри
Ф.3.9
Ф.3.10
Ф.3.13
Ф.3.14
Лазене от лакътно-колянна опора Ф.3.7
и от колянна опора с неголяма
тежест на гърба
Придвижване чрез ритмувано
Ф.3.2
ходене по зададен метричен
Ф.3.14
размер
Игри с лазене и равновесно ходене Ф.3.2
Ф.3.7
Ф.3.13
Ф.3.14
Бягане за бързина
Ф.3.3
Лазене от лакътно-колянна опора Ф.3.7
към ориентир. Комбинация с
провиране и прекатерване.
Игри с лазене и преодоляване на
Ф.3.7
различни препятствия
Ф.3.13
Ф.3.14
Развиване на двигателни умения и Ф.3.12
качества – равновесие и бързина Ф.3.14
Ф.3.11
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27

45

Строяване в кръг. Престрояване

Ф.3.1
Ф.3.14

ДЕКЕМВРИ

28

46

Игри за бързина, гъвкавост и
ловкост

29

48

30
31

50
51

Спортно-подготвителна
двигателна дейност
Запознаване с различни спортове
Подвижни игри (със сняг при
наличие)

32

53

33

55

34

56

35

58

36

60

Хвърляне на малка гумена топка
във вертикална цел
Подаване и ловене на гумена
топка над въже – по двойки
Спортно-подготвителни игри

Скок на дължина от място и със
засилване
Лазене с провиране и
прекатерване

Ф.3.8
Ф.3.13
Ф.3.14
Ф.3.11
Ф.3.12
Ф.3.8
Ф.3.11
Ф.3.13
Ф.3.14
Ф.3.5
Ф.3.5
Ф.3.8
Ф.3.11
Ф.3.13
Ф.3.14
Ф.3.4
Ф.3.7

ЯНУАРИ

80

37

61

Игри със скачане, лазене,
провиране, прекатерване

38

63

Скок от ниско на високо

39

65

Щафетни игри

40

66

Спортно-подготвителни игри

Ф.3.4
Ф.3.7
Ф.3.13
Ф.3.14
Ф.3.4
Ф.3.11
Ф.3.8
Ф.3.13
Ф.3.14
Ф.3.8
Ф.3.11
Ф.3.13
Ф.3.14

41

68

42

70

43

71

44

73

45

75

46

76

47

78

Скачане от ниско на високо и
обратно. Съчетано с отскачане
от един и два крака
Щафетни игри

Ф.3.4
Ф.3.11

Ф.3.8
Ф.3.13
Ф.3.14
Подвижни игри
Ф.3.9
Ф.3.10
Ф.3.13
Ф.3.14
Ф.3.2
Придвижване чрез ритмувано
Ф.3.14
ходене по зададен метричен
размер
Ф.3.11
Развиване на двигателни умения и Ф.3.11
качества – гъвкавост, сила
Ф.3.12
Общоразвиващи физически
Ф.3.11
упражнения
Равновесно ходене
Ф.3.2
ФЕВРУАРИ

48

80

49

81

50
51

83
85

52

86

53

88

54

90

Различни спортове и известни
спортисти

Ф.3.10
Ф.3.15
Допълнителна
форма
Спортни игри (според условията) Ф.3.8
Ф.3.9
Ф.3.10
Ф.3.13
Ф.3.14
Лазене в коридор
Ф.3.7
Търкаляне на топка с насочване
Ф.3.5
през врата
Игри (със сняг при наличие)
Ф.3.13
Ф.3.14
Странично ходене с догонваща
Ф.3.2
крачка
Подаване и ловене на гумена
Ф.3.5
топка по двойки
81

55

91

56

93

57
58

95
96

59

98

Изпълнение на комбинации от
двигателни действия
Изтегляне от лег и тилен лег

Ф.3.11
Ф.3.12
Ф.3.11
Ф.3.7
Бягане в коридор
Ф.3.3
Игри с противодействие и бягане Ф.3.3
в коридор
Ф.3.8
Ф.3.13
Ф.3.14
Бягане на зиг-заг между различни
Ф.3.3
препятствия
МАРТ

82

60

100

61

102

62

104

63

105

64

107

65

109

66

110

67

112

Подскоци с ляв и десен крак.
Физически упражнения
Бягане в коридор

Ф.3.4
Ф.3.11
Ф.3.3
Ф.3.8
Игри с търкаляне на топка и с
Ф.3.3
бягане
Ф.3.8
Ф.3.9
Ф.3.10
Ф.3.13
Ф.3.14
Игри с противодействие и
Ф.3.3
бягане на зиг-заг между различни
Ф.3.8
препятствия
Ф.3.9
Ф.3.10
Ф.3.13
Ф.3.14
Развиване на двигателни умения и Ф.3.3
качества – точност и ловкост
Ф.3.11
Развиване на двигателни умения и Ф.3.3
качества – равновесие и бързина Ф.3.11
Дихателни и успокоителни
Ф.3.13
упражнения и игри
Ф.3.14
Ходене между равномерно
Ф.3.2
и неравномерно поставени
препятствия

68
69

115

70

117

71

119

Спортен празник. Междинна
диагностика
Игри за равновесие и
престрояване
Скачане от ниско на високо и
обратно. Съчетано с отскачане
от един и два крака
Равновесно ходене по пейка

Ф.3.1
Ф.3.1
Ф.3.13
Ф.3.14
Ф.3.4

Ф.3.2

АПРИЛ

72

120

Игри със скачане и равновесно
ходене

Ф.3.4
Ф.3.9
Ф.3.10
Ф.3.13
Ф.3.14
Ф.3.1

73

122

74
75

124
125

76

127

77
78

129
130

79

132

80

134

Строяване в колона, редица, в
кръг. Престрояване
Скачане на височина със засилване Ф.3.4
Сюжетни подвижни игри с
Ф.3.8
елементи от лека атлетика
Ф.3.13
Ф.3.14
Скачане с въженце с два крака на Ф.3.4
място
Ф.3.11
Различни видове бягане
Ф.3.3
Възпитаване на игрови умения – Ф.3.9
точност, бързина, оригиналност, Ф.3.10
екипност, честна игра
Ф.3.14
Ф.3.15
Скачане на дължина от място и
Ф.3.4
със засилване
Катерене по висока катерушка
Ф.3.6
или гимнастическа стена със
странично хоризонтално
придвижване

83

81

135

Игри с катерене и престрояване

82

137

Странично бягане с подскоци

Ф.3.1
Ф.3.6
Ф.3.9
Ф.3.10
Ф.3.13
Ф.3.14
Ф.3.3
Ф.3.4

МАЙ

83

140

84

84

85

143

86

145

87

147

88

148

Вертикално хвърляне и ловене на
малка топка
Понятие за туризъм. Разходка,
излет или екскурзия
Странично бягане с подскоци
Вертикално хвърляне и ловене на
малка топка със смяна на ръцете
Насрещно бягане – единично и по
двойки
Разходка, излет или екскурзия

Ф.3.5
Допълнителна
форма
Ф.3.3
Ф.3.4
Ф.3.5
Ф.3.3
Допълнителна
форма

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН МЕСЕЧЕН ПЛАН ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЯДРА
Когато се попълват месечното разпределение по направления и
ядра и други учебни планове и конспекти, трябва да се има предвид,
че обучението при Наредба № 5 от 3 юни 2016. г. за предучилищното
образование не се провежда по точно зададена от МОН учебна
програма. Наредбата задава за всяко образователно направление
общи цели, очаквани резултати и насоки за учителя. Но тя дава
възможност за различни програмни системи и за допълнителни
иновативни продходи, които се приемат с решение на педагогическия
съвет. Зададените очаквани резултати представляват минимум
нови знания, т.е. те не навсякъде включват всички знания, придобити
през предходните години, както и творчески и иновативни подходи
на учителя за разширяване на минималните очаквани резултати в
зависимост от способностите и състоянието на децата. Понякога, за
да се развие обучение по някое от ядрата, се изискват допълнителни
знания, подкрепящи методическия подход на учителя. В този смисъл
формулираните по направления и ядра в Наредба № 5 от 3 юни 2016. г.
за предучилищното образование очаквани резултати не са в състояние
да опишат напълно и да илюстрират предвидените подходи, цели
и теми във всяка от педагогическите ситуации на която и да било
програмна система. Не се и изисква от учителите да използват само
формулировките в Наредба № 5 от 3. юни 2016. г. за предучилищното
образование. За улеснение ние сме посочили подходящите за всяка
тема формулировки. Препоръчваме тяхното допълване и обогатяване
лично от учителя.
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ОКТОМВРИ
Образователно
Образователно ядро
Очаквани резултати
направление
Български език и Свързана реч
Б.3.2. Разбира и взема участие в разговори, свързани с
литература
познати теми
Б.3.3. Проявява култура на речево общуване, като изслушва
събеседника
Б.3.4. Описва подробно даден предмет или явление
Речник
Б.3.5. Назовава правилно качества/характеристики и
недостатъци на лица, предмети, явления, събития, като
използва определения
Възприемане на
Б.3.14. Възприема кратки произведения от художествената
литературно
литература
произведение
Б.3.15. Описва според основните моменти в произведението
литературни герои
Б.3.16. Разпознава епизод от познато литературно
произведение
Пресъздаване на
Б.3.18. Изпълнява изразително конкретен художествен текст
литературно
произведение
Математика
Количествени
М.3.4. Подрежда две множества в зависимост от броя на
отношения
обектите в тях (до десет обекта)
Измерване
М.3.6. Назовава и показва широчината на предмет
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Пространствени
отношения

Околен свят

Самоутвърждаване и
общуване с околните

Културни и
национални ценности

Светът на
природата и
неговото опазване

М.3.10. Установява пространствени отношения между
обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки
спрямо всеки)
М.3.13. Ориентира се в двумерното пространство (по план,
в квадратна мрежа, лабиринт)
О.3.1. Изразява привързаност към деца и възрастни в
семейството и в близкото си обкръжение
О.3.2. Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи
от връстници
О.3.3. Разбира семейните отношения и мястото си в
семейството
О.3.6. Работи продуктивно в партньорство и екипност
О.3.7. Осъзнава различните чувства
О.3.8. Поддържа интереса към играта
О.3.15. Поздравява по повод на конкретен празник, като се
стреми да спазва обичаи в общността
О.3.17. Разбира и спазва основните елементи от протокола
на поведение при честване на националния празник, както и
на лични, фолклорни, официални празници
О.3.19. Описва начина на хранене на познати животни
О.3.20. Пресъздава чрез модели животни и
местообитаването им

87

Изобразително
изкуство

Музика

88

О.3.21. Посочва грижите, които трябва да се полагат за
растения и животни от близкото обкръжение
О.3.22. Има конкретни представи за сезонни плодове и
зеленчуци
О.3.23. Разбира нуждата на растенията от вода за
развитието им и ги полива
О.3.24. Сравнява картината на времето чрез
метеорологични промени в два сезона
Художествено
И.3.1. Разглежда и описва произведения на различните видове
възприемане
изобразителни изкуства
Изобразителни
И.3.3. Повтаря пунктирана линия в различни изображения на
материали и техники предмети, без да излиза от линията
И.3.4. Използва и съчетава различни изобразителни
материали (молив, пастел, бои)
И.3.5. Умее да апликира двуслойно
Изобразително
И.3.7. Композира пана, украса за празник, декори за театър
творчество
И.3.8. Умее да изобразява характерна поза или движение
Възприемане
МУ.3.1. Свързва всяко от две посочени познати музикални
произведения със съответното заглавие
МУ.3.2. Разпознава тембъра на тромпет и гайда в солово
изпълнение

Възпроизвеждане

Конструиране и
технологии

Елементи на
музикалната
изразност
Конструиране и
моделиране

Обработване
на материали,
съединяване и
свързване
Грижи и
инициативност

МУ.3.4. Различава ролите на певеца, на музиканта и на
слушателя
МУ.3.5. Пее до четири различни по тематика песни от
репертоара на детската градина
МУ.3.9. Отличава солово от оркестрово изпълнение

КТ.3.1. Изработва модел или изделие, като следва инструкции
на учителя, от снимки или технически рисунки
КТ.3.2. Изработва по образец и собствен замисъл модели и
изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни
материали и инструменти
КТ.3.4. Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и
текстилни материали при изработване на модел или изделие
КТ.3.5. Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени
материали по права, крива и начупена линия
КТ.3.6. Сгъва хартия и картон по ориентири
КТ.3.9. Облича се и се съблича самостоятелно
КТ.3.11. Следва указания при подреждане и поддържане на
реда, чистотата и естетическия вид на занималнята
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Физическа
култура
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Естествено-приложна Ф.3.1. Строява се от разпръснат строй в колона, редица,
двигателна дейност
в кръг и обратно. Придвижва се чрез ритмувано ходене по
предварително определен метричен размер
Ф.3.2. Придвижва се чрез ходене в коридор над и между ниски
препятствия, в различно темпо, в зиг-заг и странично с
догонваща крачка, с високо повдигане на коленете
Ф.3.3. Придвижва се чрез бягане в права посока и зиг-заг над
и между различни препятствия. Изпълнява насрещно бягане
единично и по двойки
Ф.3.4. Изпълнява подскоци с ляв и десен крак. Скача от ниско
на високо, съчетано с отскачане от един и два крака. Скача
на дължина и височина със засилване, с въженце с два крака на
място
Ф.3.5. Хвърля вертикално нагоре и опитва да лови малка
гумена топка (с една ръка, със смяна на ръцете), подава и
лови гумена топка по двойки
Ф.3.6. Катери се по висока катерушка или гимнастическа
стена със странично хоризонтално придвижване
Ф.3.7. Придвижва се чрез лазене от лакътно-колянна опора и
от колянна опора с неголяма тежест на гърба и в комбинация
с провирване и прекатерване
Спортно
Ф.3.9. Съблюдава и изисква от другите спазването на
подготвителна
правила и норми на поведение в игровата дейност и
двигателна дейност
проявява обща солидарност към принципите на честната
игра
Ф.3.10. Различава положителното и отрицателното в
поведението на играчите в съревнователни условия и игри

Физическа
дееспособност

Ф.3.11. Изпълнява двутактови физически упражнения с уред
и без уред, които да въздействат върху развитието на
всички мускулни групи. Използва естествено-приложните
движения за комплексно развиване на двигателните качества
с приоритет развитието на двигателните качества
гъвкавост и ловкост. Изпълнява закалителни процедури
Ф.3.12. Назовава двигателните качества бързина, сила,
издръжливост, гъвкавост и ловкост
Ф.3.13. Изпълнява комбинации от двигателни действия в
подвижните игри
Ф.3.14. Проявява двигателни умения и качества, определя
участието си в игрите по конкретни показатели – точност,
бързина, оригиналност, екипност
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Възприемане на
литературно
произведение

92

НОЕМВРИ
Б.3.1. Назовава държавата, града и улицата, на която живее
Б.3.2. Разбира и взема участие в разговори, свързани с
познати теми
Б.3.3. Проявява култура на речево общуване, като изслушва
събеседника
Б.3.5. Назовава правилно качества/характеристики и
недостатъци на лица, предмети, явления, събития, като
използва определения
Б.3.6. Използва ясен и правилен език за описване на познати
събития
Б.3.8. Използва прости разширени изречения
Б.3.9. Разбира разликата между дума и изречение
Б.3.10. Произнася правилно думи с фонетични и с
правоговорни особености
Б.3.13. Контролира координацията на ръката и окото, за да
развие фината моторика
Б.3.15. Описва според основните моменти в произведението
литературни герои
Б.3.16. Разпознава епизод от познато литературно
произведение
Б.3.17. Изразява отношението си към литературно
произведение и към постъпките на героите от него

Математика

Количествени
отношения

Околен свят

Самоутвърждаване и
общуване с околните

Социална и
здравословна среда

М.3.1. Брои до десет в прав ред
М.3.2. Определя реда на обект в редица от пет предмета
М.3.3. Определя броя на обекти до 5. и ги свързва със
съответната цифра на числото
М.3.4. Подрежда две множества в зависимост от броя на
обектите в тях (до десет обекта)
М.3.5. Подрежда редицата на числата до 5
О.3.1. Изразява привързаност към деца и възрастни в
семейството и в близкото си обкръжение
О.3.2. Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи
от връстници
О.3.3. Разбира семейните отношения и мястото си в
семейството
О.3.4. Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки
групи. Сравнява действията си с тези на другите и активно
взаимодейства с възрастни и връстници
О.3.5. Има конкретни представи за проява на доверие и
толерантност към другия
О.3.6. Работи продуктивно в партньорство и екипност
О.3.7. Осъзнава различните чувства
О.3.8. Поддържа интереса към играта
О.3.10. Обяснява адекватни норми на поведение спрямо
познати и непознати за него лица
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Изобразително
изкуство

Музика
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О.3.11. Обяснява диференцирано предназначение на игрови
съоръжения и материали за подвижни и щафетни игри
О.3.13. Познава правила за собствена защита на здравето и
за здравословно хранене
О.3.14. Има представа за професии от близкото му
обкръжение – образование, медицина, услуги и др.
Културни и
О.3.17. Разбира и спазва основните елементи от протокола
национални ценности на поведение при честване на националния празник, както и
на лични, фолклорни, официални празници
Художествено
И.3.1. Разглежда и описва произведения на различните видове
възприемане
изобразителни изкуства
Изобразителни
И.3.4. Използва и съчетава различни изобразителни
материали и техники материали (молив, пастел, бои)
И.3.5. Умее да апликира двуслойно
Изобразително
И.3.8. Умее да изобразява характерна поза или движение
творчество
И.3.9. Създава илюстрации по любими приказки
самостоятелно или в екип
И.3.10. Рисува фантазни образи по филми, приказки, по музика
и др.
Възприемане
МУ.3.1. Свързва всяко от две посочени познати музикални
произведения със съответното заглавие
МУ.3.3. Разпознава тембъра на тромпет и гайда в солово
изпълнение
МУ.3.4. Различава ролите на певеца, на музиканта и на
слушателя

Възпроизвеждане
Музика и игра

Конструиране и
технологии

Елементи на
музикалната
изразност
Конструиране и
моделиране

Обработване
на материали,
съединяване и
свързване
Грижи и
инициативност

МУ.3.5. Пее до четири различни по тематика песни от
репертоара на детската градина
МУ.3.7. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични
движения като елементи от танц
МУ.3.8. Импровизира танцови стъпки и движения на
маршова, хороводна и валсова музика, както и съвременни
танци
МУ.3.9. Отличава солово от оркестрово изпълнение

КТ.3.1. Изработва модел или изделие, като следва инструкции
на учителя, от снимки или технически рисунки
КТ.3.2. Изработва по образец и собствен замисъл модели и
изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни
материали и инструменти
КТ.3.3. Оценява по различни предварително зададени
критерии собственоръчно направени модели и ги включва в
игрови дейности
КТ.3.4. Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и
текстилни материали при изработване на модел или изделие
КТ.3.5. Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени
материали по права, крива и начупена линия
КТ.3.6. Сгъва хартия и картон по ориентири
КТ.3.8. Познава правила за запазване на дрехите чисти и
спретнати
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Физическа
култура
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КТ.3.9. Облича се и се съблича самостоятелно
КТ.3.11. Следва указания при подреждане и поддържане на
реда, чистотата и естетическия вид на занималнята
КТ.3.12. Предлага идеи и участва в провеждането на малко
състезание, игра или дейност в детската градина
КТ.3.13. Стреми се към сътрудничество при съвместна
дейност
Естествено-приложна Ф.3.1. Строява се от разпръснат строй в колона, редица,
в кръг и обратно. Придвижва се чрез ритмувано ходене по
двигателна дейност
предварително определен метричен размер
Ф.3.2. Придвижва се чрез ходене в коридор над и между ниски
препятствия, в различно темпо, в зиг-заг и странично с
догонваща крачка, с високо повдигане на коленете
Ф.3.3. Придвижва се чрез бягане в права посока и зиг-заг над
и между различни препятствия. Изпълнява насрещно бягане
единично и по двойки
Ф.3.7. Придвижва се чрез лазене от лакътно-колянна опора и
от колянна опора с неголяма тежест на гърба и в комбинация
с провиране и прекатерване
СпортноФ.3.8. Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с
подготвителна
различни спортове – бадминтон, баскетбол, волейбол, лека
двигателна дейност
атлетика, спортна гимнастика, тенис, футбол, хандбал и др.
Ф.3.9. Съблюдава и изисква от другите спазването на
правила и норми на поведение в игровата дейност и
проявява обща солидарност към принципите на честната
игра

Физическа
дееспособност

Ф.3.10. Различава положителното и отрицателното в
поведението на играчите в съревнователни условия и игри
Ф.3.11. Изпълнява двутактови физически упражнения с уред
и без уред, които да въздействат върху развитието на
всички мускулни групи. Използва естествено-приложните
движения за комплексно развиване на двигателните качества
с приоритет развитието на двигателните качества
гъвкавост и ловкост. Изпълнява закалителни процедури
Ф.3.12. Назовава двигателните качества бързина, сила,
издръжливост, гъвкавост и ловкост
Ф.3.13. Изпълнява комбинации от двигателни действия в
подвижните игри
Ф.3.14. Проявява двигателни умения и качества, определя
участието си в игрите по конкретни показатели – точност,
бързина, оригиналност, екипност
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ДЕКЕМВРИ
Б.3.2. Разбира и взема участие в разговори, свързани с
познати теми
Б.3.3. Проявява култура на речево общуване, като изслушва
събеседника
Б.3.6. Използва ясен и правилен език за описване на познати
събития
Б.3.7. Съгласува по род и число прилагателните и
съществителните
Б.3.13. Контролира координацията на ръката и окото, за да
развие фината моторика
Б.3.14. Възприема кратки произведения от художествената
литература
Б.3.15. Описва според основните моменти в произведението
литературни герои
Б.3.16. Разпознава епизод от познато литературно
произведение
Б.3.17. Изразява отношението си към литературно
произведение и към постъпките на героите от него
Б.3.18. Изпълнява изразително конкретен художествен текст
Б.3.19. Измисля игри по познати литературни произведения

Математика

Пространствени
отношения

Равнинни фигури

Околен свят

Самоутвърждаване и
общуване с околните

М.3.9. Определя мястото на предмети в пространството,
като използва съседство, вътре, вън
М.3.10. Установява пространствени отношения между
обекти (между два обекта; между повече обекти; на всеки
спрямо всеки)
М.3.11. Определя посоките нагоре, надолу, напред, назад,
наляво, надясно
М.3.12. Назовава части на собственото си тяло, като
определя лява/дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно ухо/око
М.3.13. Ориентира се в двумерното пространство (по план,
в квадратна мрежа, лабиринт)
М.3.17. Различава и назовава правоъгълник
М.3.18. Комбинира познати геометрични фигури
М.3.19. Продължава алгоритмични поредици от познати
геометрични фигури
О.3.2. Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи
от връстници
О.3.4. Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки
групи. Сравнява действията си с тези на другите и активно
взаимодейства с възрастни и връстници
О.3.5. Има конкретни представи за проява на доверие и
толерантност към другия
О.3.6. Работи продуктивно в партньорство и екипност
О.3.8. Поддържа интереса към играта
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Социална и
здравословна среда
Културни и
национални ценности

Изобразително
изкуство

100

О.3.10. Обяснява адекватни норми на поведение спрямо
познати и непознати за него лица
О.3.15. Поздравява по повод на конкретен празник, като се
стреми да спазва обичаи в общността
О.3.17. Разбира и спазва основните елементи от протокола
на поведение при честване на националния празник, както и
на лични, фолклорни, официални празници
О.3.18. Свързва традиционни ритуали със съответните
празници на общността (напр. Коледа, Великден и др.)
О.3.22. Има конкретни представи за сезонни плодове и
Светът на
природата и
зеленчуци
О.3.24. Сравнява картината на времето чрез
неговото опазване
метеорологични промени в два сезона
Художествено
И.3.2. Има представа за народни обичаи и свързаното с тях
възприемане
изобразително творчество
Изобразителни
И.3.4. Използва и съчетава различни изобразителни
материали и техники материали (молив, пастел, бои)
И.3.6. Изработва колажи от различни материали, маски,
елементи на украшения и предмети от бита
Изобразително
И.3.7. Композира пана, украса за празник, декори за театър
творчество
И.3.8. Умее да изобразява характерна поза или движение
И.3.9. Създава илюстрации по любими приказки
самостоятелно или в екип

Музика

Възприемане

Възпроизвеждане

Музика и игра

Конструиране и
технологии

Елементи на
музикалната
изразност
Конструиране и
моделиране

МУ.3.1. Свързва всяко от две посочени познати музикални
произведения със съответното заглавие
МУ.3.4. Различава ролите на певеца, на музиканта и на
слушателя
МУ.3.5. Пее до четири различни по тематика песни от
репертоара на детската градина
МУ.3.6. Използва детски музикални инструменти, за да
възпроизведе позната мелодия
МУ.3.7. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични
движения като елементи от танц
МУ.3.8. Импровизира танцови стъпки и движения на
маршова, хороводна и валсова музика, както и съвременни
танци
МУ.3.9. Отличава солово от оркестрово изпълнение

КТ.3.2. Изработва по образец и собствен замисъл модели и
изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни
материали и инструменти
КТ.3.3. Оценява по различни, предварително зададени
критерии собственоръчно направени модели и ги включва в
игрови дейности
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Обработване
на материали,
съединяване и
свързване

Физическа
култура
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КТ.3.4. Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и
текстилни материали при изработване на модел или изделие
КТ.3.5. Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени
материали по права, крива и начупена линия
КТ.3.6. Сгъва хартия и картон по ориентири
Техника
КТ.3.16. Различава устройства за комуникация и информация –
телефони
Естествено-приложна Ф.3.4. Изпълнява подскоци с ляв и десен крак. Скача от ниско
на високо, съчетано с отскачане от един и два крака. Скача
двигателна дейност
на дължина и височина със засилване, с въженце с два крака на
място
Ф.3.5. Хвърля вертикално нагоре и опитва да лови малка
гумена топка (с една ръка, със смяна на ръцете), подава и
лови гумена топка по двойки
Ф.3.7. Придвижва се чрез лазене от лакътно-колянна опора и
от колянна опора с неголяма тежест на гърба и в комбинация
с провиране и прекатерване
СпортноФ.3.8. Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с
подготвителна
различни спортове – бадминтон, баскетбол, волейбол, лека
двигателна дейност
атлетика, спортна гимнастика, тенис, футбол, хандбал и др.
Физическа
Ф.3.11. Изпълнява двутактови физически упражнения с уред
дееспособност
и без уред, които да въздействат върху развитието на
всички мускулни групи. Използва естествено-приложните
движения за комплексно развиване на двигателните качества
с приоритет развитието на двигателните качества
гъвкавост и ловкост. Изпълнява закалителни процедури

Ф.3.12. Назовава двигателните качества бързина, сила,
издръжливост, гъвкавост и ловкост
Ф.3.13. Изпълнява комбинации от двигателни действия в
подвижните игри
Ф.3.14. Проявява двигателни умения и качества, определя
участието си в игрите по конкретни показатели – точност,
бързина, оригиналност, екипност
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Български език и Свързана реч
литература

Речник
Граматически
правилна реч
Звукова култура

Възприемане на
литературно
произведение

Пресъздаване на
литературно
произведение
104

ЯНУАРИ
Б.3.2. Разбира и взема участие в разговори, свързани с
познати теми
Б.3.3. Проявява култура на речево общуване, като изслушва
събеседника
Б.3.6. Използва ясен и правилен език за описване на познати
събития
Б.3.9. Разбира разликата между дума и изречение
Б.3.10. Произнася правилно думи с фонетични и с
правоговорни особености
Б.3.11. Определя броя на звуковете в думата
Б.3.13. Контролира координацията на ръката и окото, за да
развие фината моторика
Б.3.14. Възприема кратки произведения от художествената
литература
Б.3.15. Описва според основните моменти в произведението
литературни герои
Б.3.16. Разпознава епизод от познато литературно
произведение
Б.3.17. Изразява отношението си към литературно
произведение и към постъпките на героите от него
Б.3.18. Изпълнява изразително конкретен художествен текст
Б.3.19. Измисля игри по познати литературни произведения

Математика

Количествени
отношения

Пространствени
отношения
Околен свят

Самоутвърждаване и
общуване с околните

Социална и
здравословна среда

М.3.1. Брои до десет в прав ред
М.3.2. Определя реда на обект в редица от пет предмета
М.3.3. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със
съответната цифра на числото
М.3.4. Подрежда две множества в зависимост от броя на
обектите в тях (до десет обекта)
М.3.5. Подрежда редицата на числата до 5
М.3.13. Ориентира се в двумерното пространство (по план,
в квадратна мрежа, лабиринт)
О.3.2. Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи
от връстници
О.3.5. Има конкретни представи за проява на доверие и
толерантност към другия
О.3.7. Осъзнава различните чувства
О.3.9. Разбира предназначението на обществени сгради в
близка среда (поликлиника, училище, поща, театър, парк,
лунапарк)
О.3.11. Обяснява диференцирано предназначение на игрови
съоръжения и материали за подвижни и щафетни игри
О.3.12. Показва познаване на правила за движение по улицата,
по коридора, на ескалатора
О.3.13. Познава правила за собствена защита на здравето и
за здравословно хранене
О.3.14. Има представа за професии от близкото му
обкръжение – образование, медицина, услуги и др.
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Изобразително
изкуство

Светът на
природата и
неговото опазване
Художествено
възприемане
Изобразителни
материали и техники
Изобразително
творчество

Музика

Възприемане

Възпроизвеждане

Музика и игра
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О.3.19. Описва начина на хранене на познати животни
О.3.21. Посочва грижите, които трябва да се полагат за
растения и животни от близкото обкръжение
И.3.2. Има представа за народни обичаи и свързаното с тях
изобразително творчество
И.3.4. Използва и съчетава различни изобразителни
материали (молив, пастел, бои)
И.3.5. Умее да апликира двуслойно
И.3.8. Умее да изобразява характерна поза или движение
И.3.9. Създава илюстрации по любими приказки
самостоятелно или в екип
МУ.3.1. Свързва всяко от две посочени познати музикални
произведения със съответното заглавие
МУ.3.4. Различава ролите на певеца, на музиканта и на
слушателя
МУ.3.5. Пее до четири различни по тематика песни от
репертоара на детската градина
МУ.3.6. Използва детски музикални инструменти, за да
възпроизведе позната мелодия
МУ.3.7. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични
движения като елементи от танц
МУ.3.8. Импровизира танцови стъпки и движения на
маршова, хороводна и валсова музика, както и съвременни
танци

Конструиране и
технологии

Физическа
култура

Елементи на
музикалната
изразност
Конструиране и
моделиране

МУ.3.9. Отличава солово от оркестрово изпълнение
МУ.3.10. Реагира на темпови промени (бавно-бързо) на
звучаща музика
КТ.3.1. Изработва модел или изделие, като следва инструкции
на учителя, от снимки или технически рисунки
КТ.3. 2. Изработва по образец и собствен замисъл модели и
изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни
материали и инструменти
КТ.3.3. Оценява по различни, предварително зададени
критерии собственоръчно направени модели и ги включва в
игрови дейности
Обработване
КТ.3.4. Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и
на материали,
текстилни материали при изработване на модел или изделие
съединяване и
КТ.3.5. Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени
свързване
материали по права, крива и начупена линия
КТ.3.6. Сгъва хартия и картон по ориентири
КТ.3.7. Свързва, като използва допълнителни елементи, като
пластилин, кламер, сламка и др.
Грижи и
КТ.3.10. Ползва самостоятелно прибори за хранене, сервира и
инициативност
отсервира отделни ястия с помощта на възрастен
Техника
КТ.3.14. Различава превозните средства спрямо мястото на
придвижване
Естествено-приложна Ф.3.2. Придвижва се чрез ходене в коридор над и между ниски
двигателна дейност
препятствия, в различно темпо, в зиг-заг и странично с
догонваща крачка, с високо повдигане на коленете
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Спортноподготвителна
двигателна дейност

Физическа
дееспособност
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Ф.3.4. Изпълнява подскоци с ляв и десен крак. Скача от ниско
на високо, съчетано с отскачане от един и два крака. Скача на
дължина и височина със засилване, с въженце с два крака на място
Ф.3.7. Придвижва се чрез лазене от лакътно-колянна опора и
от колянна опора с неголяма тежест на гърба и в комбинация
с провиране и прекатерване
Ф.3.8. Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с
различни спортове – бадминтон, баскетбол, волейбол, лека
атлетика, спортна гимнастика, тенис, футбол, хандбал и др.
Ф.3.9. Съблюдава и изисква от другите спазването на правила
и норми на поведение в игровата дейност и проявява обща
солидарност към принципите на честната игра
Ф.3.10. Различава положителното и отрицателното в
поведението на играчите в съревнователни условия и игри
Ф.3.11.Изпълнява двутактови физически упражнения с уред и
без уред, които да въздействат върху развитието на всички
мускулни групи. Използва естествено-приложните движения за
комплексно развиване на двигателните качества с приоритет
развитието на двигателните качества гъвкавост и ловкост.
Изпълнява закалителни процедури
Ф.3.12. Назовава двигателните качества бързина, сила,
издръжливост, гъвкавост и ловкост
Ф.3.13. Изпълнява комбинации от двигателни действия в
подвижните игри
Ф.3.14. Проявява двигателни умения и качества, определя
участието си в игрите по конкретни показатели – точност,
бързина, оригиналност, екипност

Български език и Речник
литература
Звукова култура

Възприемане на
литературно
произведение

Математика

Пресъздаване на
литературно
произведение
Количествени
отношения

Пространствени
отношения

ФЕВРУАРИ
Б.3.6. Използва ясен и правилен език за описване на познати
събития
Б.3.10. Произнася правилно думи с фонетични и с
правоговорни особености
Б.3.11. Определя броя на звуковете в думата
Б.3.14. Възприема кратки произведения от художествената
литература
Б.3.15. Описва според основните моменти в произведението
литературни герои
Б.3.18. Изпълнява изразително конкретен художествен текст

М.3.1. Брои до десет в прав ред
М.3.2. Определя реда на обект в редица от пет предмета
М.3.3. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със
съответната цифра на числото
М.3.4. Подрежда две множества в зависимост от броя на
обектите в тях (до десет обекта)
М.3.5. Подрежда редицата на числата до 5
М.3.13. Ориентира се в двумерното пространство (по план,
в квадратна мрежа, лабиринт)
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Околен свят

Самоутвърждаване и
общуване с околните

Социална и
здравословна среда

Културни и
национални ценности

Изобразително
изкуство
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Светът на
природата и
неговото опазване
Художествено
възприемане

О.3.5. Има конкретни представи за проява на доверие и
толерантност към другия
О.3.6. Работи продуктивно в партньорство и екипност
О.3.7. Осъзнава различните чувства
О.3.12. Показва познаване на правила за движение по улицата,
по коридора, на ескалатора
О.3.13. Познава правила за собствена защита на здравето и
за здравословно хранене
О.3.14. Има представа за професии от близкото му
обкръжение – образование, медицина, услуги и др.
О.3.15. Поздравява по повод на конкретен празник, като се
стреми да спазва обичаи в общността
О.3.16. Разпознава националния флаг
О.3.17. Разбира и спазва основните елементи от протокола
на поведение при честване на националния празник, както и
на лични, фолклорни, официални празници
О.3.18. Свързва традиционни ритуали със съответните
празници на общността (напр. Коледа, Великден и др.)
О.3.22. Има конкретни представи за сезонни плодове и
зеленчуци
И.3.1. Разглежда и описва произведения на различните видове
изобразителни изкуства

Изобразителни
И.3.4. Използва и съчетава различни изобразителни
материали и техники материали (молив, пастел, бои)
И.3.5. Умее да апликира двуслойно
И.3.6. Изработва колажи от различни материали, маски,
елементи на украшения и предмети от бита
Изобразително
И.3.7. Композира пана, украса за празник, декори за театър
творчество
И.3.8. Умее да изобразява характерна поза или движение
Музика

Възприемане

Възпроизвеждане

Музика и игра

Елементи на
музикалната
изразност

МУ.3.1. Свързва всяко от две посочени познати музикални
произведения със съответното заглавие
МУ.3.4. Различава ролите на певеца, на музиканта и на
слушателя
МУ.3.5. Пее до четири различни по тематика песни от
репертоара на детската градина
МУ.3.6. Използва детски музикални инструменти, за да
възпроизведе позната мелодия
МУ.3.7. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични
движения като елементи от танц
МУ.3.8. Импровизира танцови стъпки и движения на
маршова, хороводна и валсова музика, както и съвременни
танци
МУ.3.9. Отличава солово от оркестрово изпълнение
МУ.3.10. Реагира на темпови промени (бавно-бързо) на
звучаща музика
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Конструиране и
технологии

Конструиране и
моделиране

Обработване
на материали,
съединяване и
свързване
Грижи и
инициативност

Техника
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КТ.3.1. Изработва модел или изделие, като следва инструкции
на учителя, от снимки или технически рисунки
КТ.3.2. Изработва по образец и собствен замисъл модели и
изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни
материали и инструменти
КТ.3.3. Оценява по различни предварително зададени
критерии собственоръчно направени модели и ги включва в
игрови дейности
КТ.3.4. Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и
текстилни материали при изработване на модел или изделие
КТ.3.5. Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени
материали по права, крива и начупена линия
КТ.3.6. Сгъва хартия и картон по ориентири
КТ.3.12. Предлага идеи и участва в провеждането на малко
състезание, игра или дейност в детската градина
КТ.3.13. Стреми се към сътрудничество при съвместна
дейност
КТ.3.15. Има представа за ролята на техниката в играчки с
батерии, светлини, звук, компютри и др.

Физическа
култура

Естествено-приложна Ф.3.2. Придвижва се чрез ходене в коридор над и между ниски
двигателна дейност
препятствия, в различно темпо, в зиг-заг и странично с
догонваща крачка, с високо повдигане на коленете
Ф.3.3. Придвижва се чрез бягане в права посока и зиг-заг над
и между различни препятствия. Изпълнява насрещно бягане
единично и по двойки
Ф.3.5. Хвърля вертикално нагоре и опитва да лови малка
гумена топка (с една ръка, със смяна на ръцете), подава и
лови гумена топка по двойки

Спортноподготвителна
двигателна дейност

Ф.3.7. Придвижва се чрез лазене от лакътно-колянна опора и
от колянна опора с неголяма тежест на гърба и в комбинация
с провиране и прекатерване
Ф.3.8. Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с
различни спортове – бадминтон, баскетбол, волейбол, лека
атлетика, спортна гимнастика, тенис, футбол, хандбал и др.
Ф.3.9. Съблюдава и изисква от другите спазването на правила
и норми на поведение в игровата дейност и проявява обща
солидарност към принципите на честната игра
Ф.3.10. Различава положителното и отрицателното в
поведението на играчите в съревнователни условия и игри
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Физическа
дееспособност

114

Ф.3.11. Изпълнява двутактови физически упражнения с уред
и без уред, които да въздействат върху развитието на
всички мускулни групи. Използва естествено-приложните
движения за комплексно развиване на двигателните качества
с приоритет развитието на двигателните качества
гъвкавост и ловкост. Изпълнява закалителни процедури
Ф.3.12. Назовава двигателните качества бързина, сила,
издръжливост, гъвкавост и ловкост
Ф.3.13. Изпълнява комбинации от двигателни действия в
подвижните игри
Ф.3.14. Проявява двигателни умения и качества, определя
участието си в игрите по конкретни показатели – точност,
бързина, оригиналност, екипност
Ф.3.15. Разбира значението на „честната игра“
Допълнителна форма

Български език и Речник
литература
Звукова култура

Възприемане на
литературно
произведение

Математика

Пресъздаване на
литературно
произведение
Количествени
отношения

Времеви отношения

МАРТ
Б.3.6. Използва ясен и правилен език за описване на познати
събития
Б.3.11. Определя броя на звуковете в думата
Б.3.13. Контролира координацията на ръката и окото, за да
развие фината моторика
Б.3.14. Възприема кратки произведения от художествената
литература
Б.3.15. Описва според основните моменти в произведението
литературни герои
Б.3.18. Изпълнява изразително конкретен художествен текст

М.3.1. Брои до десет в прав ред
М.3.2. Определя реда на обект в редица от пет предмета
М.3.3. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със
съответната цифра на числото
М.3.4. Подрежда две множества в зависимост от броя на
обектите в тях (до десет обекта)
М.3.5. Подрежда редицата на числата до 5
М.3.13. Ориентира се в двумерното пространство (по план,
в квадратна мрежа, лабиринт)
М.3.14. Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес,
утре)
М.3.15. Ориентира се в последователността на сезоните
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Околен свят

Самоутвърждаване и
общуване с околните

О.3.1. Изразява привързаност към деца и възрастни в
семейството и в близкото си обкръжение
О.3.3. Разбира семейните отношения и мястото си в
семейството

Социална и
здравословна среда

О.3.12. Показва познаване на правила за движение по улицата,
по коридора, на ескалатора
О.3.14. Има представа за професии от близкото му
обкръжение – образование, медицина, услуги и др.

Културни и
национални ценности

О.3.15. Поздравява по повод на конкретен празник, като се
стреми да спазва обичаи в общността
О.3.17. Разбира и спазва основните елементи от протокола
на поведение при честване на националния празник, както и
на лични, фолклорни, официални празници
О.3.21. Посочва грижите, които трябва да се полагат за
растения и животни от близкото обкръжение
О.3.22. Има конкретни представи за сезонни плодове и
зеленчуци
О.3.23. Разбира нуждата на растенията от вода за
развитието им и ги полива
О.3.24. Сравнява картината на времето чрез
метеорологични промени в два сезона
И.3.2. Има представа за народни обичаи и свързаното с тях
изобразително творчество

Светът на
природата и
неговото опазване

Изобразително
изкуство
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Художествено
възприемане

Музика

Изобразителни
И.3.4. Използва и съчетава различни изобразителни
материали и техники материали (молив, пастел, бои)
И.3.5. Умее да апликира двуслойно
И.3.6. Изработва колажи от различни материали, маски,
елементи на украшения и предмети от бита
Изобразително
И.3.7. Композира пана, украса за празник, декори за театър
творчество
И.3.9. Създава илюстрации по любими приказки
самостоятелно или в екип
И.3.10. Рисува фантазни образи по филми, приказки, по музика
и др.
Възприемане
МУ.3.1. Свързва всяко от две посочени познати музикални
произведения със съответното заглавие
МУ.3.4. Различава ролите на певеца, на музиканта и на
слушателя
Възпроизвеждане
МУ.3.5. Пее до четири различни по тематика песни от
репертоара на детската градина
МУ.3.6. Използва детски музикални инструменти, за да
възпроизведе позната мелодия
Музика и игра
МУ.3.7. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични
движения като елементи от танц
МУ.3.8. Импровизира танцови стъпки и движения на
маршова, хороводна и валсова музика, както и съвременни
танци
Елементи на
МУ.3.9. Отличава солово от оркестрово изпълнение
музикалната
МУ.3.10. Реагира на темпови промени (бавно-бързо) на
изразност
звучаща музика
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Конструиране и
технологии

Конструиране и
моделиране
Обработване
на материали,
съединяване и
свързване

Грижи и
инициативност

Физическа
култура
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КТ.3.2. Изработва по образец и собствен замисъл модели и
изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни
материали и инструменти
КТ.3.4. Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и
текстилни материали при изработване на модел или изделие
КТ.3.5. Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени
материали по права, крива и начупена линия
КТ.3.6. Сгъва хартия и картон по ориентири
КТ.3.7. Свързва, като използва допълнителни елементи, като
пластилин, кламер, сламка и др.
КТ.3.8. Познава правила за запазване на дрехите чисти и
спретнати
КТ.3.11. Следва указания при подреждане и поддържане на
реда, чистотата и естетическия вид на занималнята
КТ.3.12. Предлага идеи и участва в провеждането на малко
състезание, игра или дейност в детската градина
КТ.3.13. Стреми се към сътрудничество при съвместна
дейност

Естествено-приложна Ф.3.1. Строява се от разпръснат строй в колона, редица,
двигателна дейност
в кръг и обратно. Придвижва се чрез ритмувано ходене по
предварително определен метричен размер
Ф.3.2. Придвижва се чрез ходене в коридор над и между ниски
препятствия, в различно темпо, в зиг-заг и странично с
догонваща крачка, с високо повдигане на коленете

Спортноподготвителна
двигателна дейност

Физическа
дееспособност

Ф.3.3. Придвижва се чрез бягане в права посока и зиг-заг над
и между различни препятствия. Изпълнява насрещно бягане
единично и по двойки
Ф.3.4. Изпълнява подскоци с ляв и десен крак. Скача от ниско
на високо, съчетано с отскачане от един и два крака. Скача
на дължина и височина със засилване, с въженце с два крака на
място
Ф.3.8. Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с
различни спортове – бадминтон, баскетбол, волейбол, лека
атлетика, спортна гимнастика, тенис, футбол, хандбал и др.
Ф.3.9. Съблюдава и изисква от другите спазването на правила
и норми на поведение в игровата дейност и проявява обща
солидарност към принципите на честната игра
Ф.3.10. Различава положителното и отрицателното в
поведението на играчите в съревнователни условия и игри
Ф.3.11. Изпълнява двутактови физически упражнения с уред
и без уред, които да въздействат върху развитието на
всички мускулни групи. Използва естествено-приложните
движения за комплексно развиване на двигателните качества
с приоритет развитието на двигателните качества
гъвкавост и ловкост. Изпълнява закалителни процедури
Ф.3.13. Изпълнява комбинации от двигателни действия в
подвижните игри
Ф.3.14. Проявява двигателни умения и качества, определя
участието си в игрите по конкретни показатели – точност,
бързина, оригиналност, екипност
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Български език и Свързана реч
литература

Математика

Граматически
правилна реч
Звукова култура

Б.3.8. Използва прости разширени изречения

Възприемане на
литературно
произведение

Б.3.14. Възприема кратки произведения от художествената
литература
Б.3.15. Описва според основните моменти в произведението
литературни герои
Б.3.18. Изпълнява изразително конкретен художествен текст
Б.3.19. Измисля игри по познати литературни произведения

Пресъздаване на
литературно
произведение
Измерване

Времеви отношения
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АПРИЛ
Б.3.2. Разбира и взема участие в разговори, свързани с
познати теми
Б.3.4. Описва подробно даден предмет или явление

Б.3.12. Разпознава и използва информация, поставена на
стените (имена, дати)
Б.3.13. Контролира координацията на ръката и окото, за да
развие фината моторика

М.3.6. Назовава и показва широчината на предмет
М.3.8. Измерва дължина, като използва „лентичка“ или друг
предмет
М.3.14. Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес,
утре)
М.3.15. Ориентира се в последователността на сезоните
М.3.16. Разбира информацията, която съдържа календара

Околен свят

Самоутвърждаване и
общуване с околните

Социална и
здравословна среда
Културни и
национални ценности

Светът на
природата и
неговото опазване

О.3.2. Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи
от връстници
О.3.3. Разбира семейните отношения и мястото си в
семейството
О.3.4. Изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки
групи. Сравнява действията си с тези на другите и активно
взаимодейства с възрастни и връстници
О.3.5. Има конкретни представи за проява на доверие и
толерантност към другия
О.3.7. Осъзнава различните чувства
О.3.13. Познава правила за собствена защита на здравето и
за здравословно хранене
О.3.15. Поздравява по повод на конкретен празник, като се
стреми да спазва обичаи в общността
О.3.17. Разбира и спазва основните елементи от протокола
на поведение при честване на националния празник, както и
на лични, фолклорни, официални празници
О.3.18. Свързва традиционни ритуали със съответните
празници на общността (напр. Коледа, Великден и др.)
О.3.21. Посочва грижите, които трябва да се полагат за
растения и животни от близкото обкръжение
О.3.24. Сравнява картината на времето чрез
метеорологични промени в два сезона
О.3.25. Познава някои правила за безопасност при поледица,
буря, наводнение, силен снеговалеж и пожар
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Изобразително
изкуство

Музика

122

Изобразителни
И.3.4. Използва и съчетава различни изобразителни
материали и техники материали (молив, пастел, бои)
И.3.5. Умее да апликира двуслойно
И.3.6. Изработва колажи от различни материали, маски,
елементи на украшения и предмети от бита
Изобразително
И.3.7. Композира пана, украса за празник, декори за театър
творчество
И.3.8. Умее да изобразява характерна поза или движение
И.3.10. Рисува фантазни образи по филми, приказки, по музика
и др.
Възприемане
МУ.3.1. Свързва всяко от две посочени познати музикални
произведения със съответното заглавие
МУ.3.2. Разпознава визуално музикалните инструменти
тромпет и гайда
МУ.3.3. Разпознава тембъра на тромпет и гайда в солово
изпълнение
МУ.3.4. Различава ролите на певеца, на музиканта и на
слушателя
Възпроизвеждане
МУ.3.5. Пее до четири различни по тематика песни от
репертоара на детската градина
Музика и игра
МУ.3.7. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични
движения като елементи от танц
МУ.3.8. Импровизира танцови стъпки и движения на
маршова, хороводна и валсова музика, както и съвременни
танци

Конструиране и
технологии

Физическа
култура

Елементи на
музикалната
изразност
Конструиране и
моделиране

МУ.3.9. Отличава солово от оркестрово изпълнение
МУ.3.10. Реагира на темпови промени (бавно-бързо) на
звучаща музика
КТ.3.1. Изработва модел или изделие, като следва инструкции
на учителя, от снимки или технически рисунки
КТ.3.2. Изработва по образец и собствен замисъл модели и
изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни
материали и инструменти
КТ.3.3. Оценява по различни предварително зададени
критерии собственоръчно направени модели и ги включва в
игрови дейности
Обработване
КТ.3.4. Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и
на материали,
текстилни материали при изработване на модел или изделие
съединяване и
КТ.3.5. Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени
свързване
материали по права, крива и начупена линия
КТ.3.6. Сгъва хартия и картон по ориентири
КТ.3.7. Свързва, като използва допълнителни елементи, като
пластилин, кламер, сламка и др.
Естествено-приложна Ф.3.1. Строява се от разпръснат строй в колона, редица,
двигателна дейност
в кръг и обратно. Придвижва се чрез ритмувано ходене по
предварително определен метричен размер
Ф.3.3. Придвижва се чрез бягане в права посока и зиг-заг над
и между различни препятствия. Изпълнява насрещно бягане
единично и по двойки
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Спортноподготвителна
двигателна дейност

Физическа
дееспособност

Ф.3.4. Изпълнява подскоци с ляв и десен крак. Скача от ниско
на високо, съчетано с отскачане от един и два крака. Скача
на дължина и височина със засилване, с въженце с два крака на
място
Ф.3.6. Катери се по висока катерушка или гимнастическа
стена със странично хоризонтално придвижване
Ф.3.8. Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с
различни спортове – бадминтон, баскетбол, волейбол, лека
атлетика, спортна гимнастика, тенис, футбол, хандбал и др.
Ф.3.9. Съблюдава и изисква от другите спазването на правила
и норми на поведение в игровата дейност и проявява обща
солидарност към принципите на честната игра
Ф.3.10. Различава положителното и отрицателното в
поведението на играчите в съревнователни условия и игри
Ф.3.11. Изпълнява двутактови физически упражнения с уред
и без уред, които да въздействат върху развитието на
всички мускулни групи. Използва естествено-приложните
движения за комплексно развиване на двигателните качества
с приоритет развитието на двигателните качества
гъвкавост и ловкост. Изпълнява закалителни процедури
Ф.3.13. Изпълнява комбинации от двигателни действия в
подвижните игри
Ф.3.14. Проявява двигателни умения и качества, определя
участието си в игрите по конкретни показатели – точност,
бързина, оригиналност, екипност
Ф.3.15. Разбира значението на „честната игра“
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Български език и Възприемане на
литература
литературно
произведение
Пресъздаване на
литературно
произведение
Математика
Количествени
отношения

Измерване

Пространствени
отношения

МАЙ
Б.3.14. Възприема кратки произведения от художествената
литература
Б.3.18. Изпълнява изразително конкретен художествен текст

М.3.1. Брои до десет в прав ред
М.3.2. Определя реда на обект в редица от пет предмета
М.3.3. Определя броя на обекти до 5 и ги свързва със
съответната цифра на числото
М.3.4. Подрежда две множества в зависимост от броя на
обектите в тях (до десет обекта)
М.3.5. Подрежда редицата на числата до 5
М.3.6. Назовава и показва широчината на предмет
М.3.7. Подрежда пет предмета във възходящ и низходящ ред
по височина или дължина
М.3.8. Измерва дължина, като използва „лентичка“ или друг
предмет
М.3.13. Ориентира се в двумерното пространство (по план,
в квадратна мрежа, лабиринт)
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Времеви отношения

Околен свят

Изобразително
изкуство

126

М.3.14. Разбира редуването на три денонощия (вчера, днес,
утре)
М.3.15. Ориентира се в последователността на сезоните
М.3.16. Разбира информацията, която съдържа календара
Самоутвърждаване и О.3.1. Изразява привързаност към деца и възрастни в
общуване с околните семейството и в близкото си обкръжение
О.3.2. Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи
от връстници
О.3.3. Разбира семейните отношения и мястото си в
семейството
Социална и
О.3.13. Познава правила за собствена защита на здравето и
здравословна среда
за здравословно хранене
Културни и
О.3.15. Поздравява по повод на конкретен празник, като се
национални ценности стреми да спазва обичаи в общността
О.3.17. Разбира и спазва основните елементи от протокола
на поведение при честване на националния празник, както и
на лични, фолклорни, официални празници
Изобразителни
И.3.4. Използва и съчетава различни изобразителни
материали и техники материали (молив, пастел, бои)
И.3.5. Умее да апликира двуслойно
И.3.6. Изработва колажи от различни материали, маски,
елементи на украшения и предмети от бита

Музика

Изобразително
творчество

И.3.7. Композира пана, украса за празник, декори за театър
И.3.8. Умее да изобразява характерна поза или движение

Възприемане

МУ.3.1. Свързва всяко от две посочени познати музикални
произведения със съответното заглавие
МУ.3.2. Разпознава визуално музикалните инструменти
тромпет и гайда
МУ.3.3. Разпознава тембъра на тромпет и гайда в солово
изпълнение
МУ.3.4. Различава ролите на певеца, на музиканта и на
слушателя
МУ.3.5. Пее до четири различни по тематика песни от
репертоара на детската градина
МУ.3.6. Използва детски музикални инструменти, за да
възпроизведе позната мелодия
МУ.3.7. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични
движения като елементи от танц
МУ.3.8. Импровизира танцови стъпки и движения на
маршова, хороводна и валсова музика, както и съвременни
танци
МУ.3.9. Отличава солово от оркестрово изпълнение
МУ.3.10. Реагира на темпови промени (бавно-бързо) на
звучаща музика
КТ.3.2. Изработва по образец и собствен замисъл модели и
изделия, като подбира и комбинира подходящи разнообразни
материали и инструменти

Възпроизвеждане

Музика и игра

Конструиране и
технологии

Елементи на
музикалната
изразност
Конструиране и
моделиране
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Обработване
на материали,
съединяване и
свързване
Грижи и
инициативност

Физическа
култура
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КТ.3.4. Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и
текстилни материали при изработване на модел или изделие
КТ.3.5. Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени
материали по права, крива и начупена линия
КТ.3.12. Предлага идеи и участва в провеждането на малко
състезание, игра или дейност в детската градина
КТ.3.13. Стреми се към сътрудничество при съвместна
дейност
Техника
КТ.3.15. Има представа за ролята на техниката в играчки с
батерии, светлини, звук, компютри и др.
Естествено-приложна Ф.3.3. Придвижва се чрез бягане в права посока и зиг-заг над
двигателна дейност
и между различни препятствия. Изпълнява насрещно бягане
единично и по двойки
Ф.3.4. Изпълнява подскоци с ляв и десен крак. Скача от ниско
на високо, съчетано с отскачане от един и два крака. Скача
на дължина и височина със засилване, с въженце с два крака на
място
Ф.3.5. Хвърля вертикално нагоре и опитва да лови малка
гумена топка (с една ръка, със смяна на ръцете), подава и
лови гумена топка по двойки
СпортноДопълнителна форма
подготвителна
двигателна дейност
Физическа
Допълнителна форма
дееспособност

Диагностика
Думата „диагноза“ идва от старогръцки и означава установявам, разпознавам. Счита се, че понятието „педагогическа диагностика“ е предложено от Ингенкамп през 1968 г. по аналогия с медицинската и психологическата диагностика (Роршах през 1924 г.). Тя е
процес, в хода на който, спазвайки необходимите научни критерии
за качество, учителят изследва учениците и съобщава за получените резултати с цел определяне на успехи и пропуски в обучението,
прогнозиране на бъдещите резултати, планиране на по-нататъшния
учебен процес и подобряване на учебната среда. В България книги,
свързани с диагностиката на децата в предучилищна възраст, са издавани от Георги Бижков, Иван П. Иванов, Пламен Калчев, Дина Батоева,
Троян Попкочев, Е. Драголова, М. Терзиева, Фелиянка Стоянова, Теодор
Попов, Ели Драголова и др.
Кратка педагогическа и психологическа диагностика в 3-та подготвителна група се извършва в процеса на обучението, в началото и
в края на учебната година. Резултатите от диагностиката се вписват от 23-та до 58-ма страница на дневника на подготвителната
група (образец, издаден от МОН през 2015 г.). Резултатите могат да
се нанасят успоредно и в изготвени от учителя или от автора на
програмната система допълнителни специализирани диагностични
персонални картони (или подробно разработено детско портфолио),
които предоставят повече място, по-структурирани критерии и
възможност за следене на детето през цялата година.
Децата в 3-та подготвителна група, които не са посещавали
детска градина до този момент, също участват във входната диагностика с цел изясняване на знанията и възможностите им към дадения момент.
Един ефективен подход е диагностиката да се провежда в групи
от 4 до 6 деца, като задачите се обсъждат (и решават, където е възможно) общо, а учителят след поредната задача преценява и записва
оценка за всяко от децата. Незаетите могат да работят по преговора с помощник-учителя или с втори учител.
Работа в по-голяма група и в писмен вид в повечето случаи също
е подходяща за проверяване на наученото до момента.
Програмна система „Заедно“ предоставя за 3-та подготвителна група входна диагностика, поместена в познавателната книжка –
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част 1. Тя се състои от 17 задачи, разпределени в последните 4 присъствени дни от месец септември. Не всички педагогически и психологически характеристики могат да бъдат обхванати в книжката и
в писмени задачи. В предходните 2 – 3 дена учителят по собствена
преценка може да проведе и по-специфична диагностика по български
език и литература, конструиране и технологии, музика и физическа
култура. Препоръчваме оценка на три степени:
за най-добро справяне – 2 точки,
за средно справяне – 1 точка, и
за най-слабо – 0 точки.
Крайната оценка от писмените задачи във входното ниво се
формира по следния критерий:
за 0 – 10 точки – най-слабо представяне,
за 11 – 21 точки – средно представяне,
за 22 – 34 точки – най-добро представяне.
Това е ориентировъчна скала, въз основа на която учителят след
провеждането на всички форми на диагностика съставя по-прецизно
индивидуална оценка на всяко дете.
За 3-та подготвителна група предоставяме изходна диагностика, част от която е поместена накрая (в последните 4 присъствени
дни преди 28 май вкл.) на познавателната книжка – част 2. За изходното ниво се използват още задачите от учебни дни 131, 132, 133, 136,
137, 139, 140 и 143. Изходното ниво се състои от 28 задачи. В последните две седмици на май учителят по собствена преценка може да
проведе допълнителна по-специфична диагностика по български език и
литература, конструиране и технологии, музика и физическа култура.
Крайната оценка от писмените задачи в изходното ниво се формира по следния критерий:
за 0 – 18 точки – най-слабо представяне,
за 19 – 38 точки – средно представяне,
за 39 – 56 точки – най-добро представяне.
Това е ориентировъчна скала, въз основа на която учителят след
провеждането на всички форми на диагностика съставя по-прецизно
индивидуална оценка на всяко дете.
Съществуват множество методики за оценка на възможните
грешки и за анализиране на всички детайли, свързани с диагностичния
процес и изводите от получените резултати. Планът за развитие на
програмна система „Заедно“ включва следващи издания специално по
тази нелека и важна тематика.
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Теоретична справка
Основното различие между психологическата и педагогическата
диагностика:
• първата установява, измерва и диагностицира индивидуалното развитие и различието между отделните лица;
• 
втората установява постигнатите учебно-възпитателни
резултати в зависимост от поставените цели, изучаваното
съдържание, прилаганите методи и подходи.
Терминът „педагогическа диагностика» се използва и в смисъл:
• измерване (като процес);
• теория (методология);
• педагогическа практика, свързана с установяването на резултатите от педагогическия процес.
Ингелкамп различава:
• педагогическа диагностика в широк смисъл, обхващаща всички
диагностични задачи в образователната система;
• педагогическа диагностика в тесен смисъл, насочена към планирането и контрола на учебния процес и познанието.
Диагностичен процес:
• организационен етап;
• определяне на целите, задачите, предмета и обекта;
• разработване на диагностичната стратегия:
1. концепция
2. критерии и показатели
3. диагностични методи
4. организационен план;
• провеждане на диагностичния процес;
• количествен и качествен анализ на резултатите;
• използване на резултатите в педагогическата практика и интеграцията им в теорията.
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Методи за диагностика:
• 
стандартизирани, обективни, формализирани – дидактически тестове във всички варианти и модификации;
• нестандартизирани, субективни, неформализирани – неформални тестове, методи на устно и писмено изпитване, наблюдение, педагогическа характеристика, самооценка и взаимна оценка на учениците;
• комбинирани методи – олимпиади, състезания.
Трудността да се установят и да се използват адекватни критерии за диагностика на учебните постижения се дължи на това, че
оценката се дава едновременно най-малко от три позиции:
• социална – ориентир – средната оценка на групата;
• индивидуална – ориентир – досегашните постижения на обучаемия;
• съдържателна – ориентир – учебните стандарти.
Изисквания към оценяването:
• Обективност: сходни форми, еднакви критерии, без лично отношение.
• Етичност: зачитане на правата, достойнството и различността.
• Прозрачност: кого, кога и как ще оценяваме.
• Отговорност: да отчитаме ефекта върху оценявания и институцията.
• Адекватност: изпитните форми да са адекватни на целите
на оценяването.
Разработени са системи от цели на обучението, известни под
наименованието таксономии. Педагогическа таксономия – създаване
на стройна система от педагогически цели, разпределени по категории и йерархични нива. Те позволяват:
• правилно да се определят и степенуват целите и задачите на
обучението;
• разностранно планиране на дейностите в процеса на обучението;
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•

да се обособяват познавателните структури в обучението;
• да се формулират проблеми и да се поставят задачи пред обучаемите;
• да се подбират оценъчни инструменти, адекватни на поставяните цели;
• по резултатите от обучението и изпитаните от обучаемите трудности да се коригира процеса на обучение.
За първи път задачата за изграждане на схема за структуриране на педагогическите цели е поставена в САЩ. След края на Втората световна война група педагози и психолози, членове на Комитета
по приемните изпити в колежите, ръководена от Бенджамин Блум,
провежда многогодишно изследване, за да разработи общи начини и
правила за формулиране и подреждане на педагогическите цели. През
1956 г. излиза първата част на книгата «Таксономия на педагогическите цели», съдържаща описание на целите в познавателната (когнитивната, от лат. cognitio – познание, изучаване, осъзнаване) област.
Тази система на целите получава широка международна известност.
Използва се за планиране на обучението и оценка на резултатите от
него, служи за надежден инструмент при експериментална проверка
на нов учебен материал.
През 1999 – 2001 г. Андерсон и Красвол публикуват обновена версия на таксономията на Блум, като уточняват и развиват някои моменти. Съставят описание на мисловните операции, влизащи в състава на всяко ниво.
Процес
Пояснение
Помнене – Извличане на необходимата информация от паметта
Познаване

Отговори на въпроси от типа „правилнонеправилно”
Избор на обект между редица, подобни на него
Припомняне
Изброяване на факти, събития, явления
Разбиране – представяне на собствено мнение за изучавания
материал
Интерпретация Преразказ на някаква информация със собствени
думи
Привеждане на
Търсене и обяснение на примери, потвърждаващи
примери
факти, събития, явления
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Класификация
Обобщение

Разпределяне на информацията по групи
Извеждане на общи характеристики, признаци и
т.н.
Умозаключение
Анализ на информация, представена в някаква
форма и представяне на изводи
Сравнение
Провеждане на сравнителен анализ на явления и
процеси
Обяснение
Използване на диаграми, схеми за представяне
на информация
Прилагане – използване на процедура
Изпълнение
Изпълнение на експеримент
Прилагане
Внедряване на експеримента
Анализиране – отделяне от понятието на няколко части и
описване на това как тези части са свързани с цялото
Диференциация

Съставяне на списък на най-важните факти
Категоризиране на фактите и разработване на
схеми и диаграми
Организация
Съставяне на схеми и диаграми, показващи
мястото на явлението, процеса в неговото
обкръжение
Оценяване – разсъждения на база критерии и стандарти
Проверка

Проверка на логиката и аргументите. Намиране
на критерии
Критика
Намиране на най-добрия метод и доказателства
Търсене на аргументи за и против
Създаване – съединяване на части с цел създаване на нещо ново.
Определяне на компонентите на новата структура
Генериране

Планиране
Производство
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Съставяне на списък от критерии
Използване на няколко хипотези за обясняване на
явлението, процеса
Създаване на алтернативни хипотези, базирани
на критерии
Създаване на план-график за реализиране на
идеята
Реализиране на идеята

През следващите десетилетия Кратуол и колектив създават
втората част на таксономията (в афективната област – емоционално-ценностна). Има се предвид, че  обучението трябва да развива
не само интелекта и мисленето, но и чувствата, нагласите и ценностните системи. Таксономията класифицира равнищата на анализ
и конструиране на обучението:
• получаване (приемане);
• отговаряне;
• оценяване;
• организиране;
• характеризиране чрез ценност или ценностен комплекс.

През 2000 г. Роберт Марцано, известен изследовател в областта
на образованието, разработва „Нова таксономия на образователните цели”. Кенет Мур предлага Психомоторна таксономия, като постулира три нейни равнища: подражание, сръчност и точност. Освен
споменатите съществуват още таксономии на опита, операционални и смесени таксономии.
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СЦЕНАРИЙ
за ролева игра
по приказката „Аладин и вълшебната лампа“, адаптация по
„Хиляда и една нощ“
Брой занятия – 10
Действащи лица:
Мъже Бащата – бедният шивач
		
Аладин – неговият син
		
Чичото от Мавритания – злият магьосник
		
Приятелите от улицата
		
Джуджето от пещерата, което излиза от пръстена
		
Великанът, който излиза от лампата
Жени Майката
Разказвач – Поради сложността на ролята най-добре е тя да се изпълнява от учителката.
Общ брой на действащите лица – 6 индивидуални образа и група
приятели от улицата.
ОСНОВНИ ЕТАПИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙСТВИЕТО:
Начална ситуация:
Време-пространствено определение: „имало едно време“.
Състав на семейството: Бащата, майката, Аладин.
Благополучие преди завръзката: Семейството живее щастливо.
Момчето расте под грижите на родителите си.
Първа завръзка: Аладин не иска да поеме занаята на баща си и затова
бащата се разболява от мъка и умира.
Втора завръзка и среща с вредителя: Един ден на улицата се появява
непознат чужденец, който се представя за брат на бащата, живеещ в Мавритания.
Чужденецът печели доверие: Аладин става търговец.
Излизане от дома: Аладин и чужденецът на път към Изтока.
Изпитание: Аладин в подземието със съкровища.
Вредителство: Магьосникът затръшва плочата и затваря Аладин.
Първа развръзка: Пред Аладин се появява джуджето и го освобождава
от подземието.
Втора развръзка: Аладин се връща у дома и носи лампата, майката
решава да я продаде, за да спечели малко пари за ядене, но преди
това трябва да я почисти. Докато я търка, се появява великанът.
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Награда и финал: Великанът доставя пълна маса с храна и така Аладин
и майка му заживяват безгрижно.
ИЛЮСТРАЦИИ
Илюстрациите трябва да позволят конструиране на сюжета.
Ето защо са необходими:
1.	
Начална ситуация и първа завръзка – Бащата шие в дюкяна,
а Аладин играе на улицата.
2.	Втора завръзка и среща с вредителя – Чужденецът говори с
Аладин на улицата.
3.	Вредителят печели доверие – Аладин седи в отрупан с платове и дрехи дюкян.
4.	Изпитание – Аладин и чужденецът край огъня – чужденецът
му подава пръстена.
5.	Развитие на действието – Аладин в подземието със съкровища – намира лампата.
6.	Вредителство – Магьосникът затръшва плочата и затваря
Аладин.
7.	Първа развръзка – Пред Аладин се появява джуджето.
8.	Втора развръзка, награда и финал – Аладин, майката и великанът, който носи отрупана масичка.
ПРОТИЧАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА
Първо занятие
По време на първото занятие се извършва подготовка и се осигурява необходимата мотивация. В случая мотивацията трябва да
е свързана с личния живот на децата, на които трябва да им стане
ясно, че приказните истории разказват за неща, които са близо до нас,
част са от нашето всекидневие и че поуката от приказката е важна
за нашия собствен живот. По отношение на приказката „Аладин“ мотивацията трябва да се свърже с нуждата да се слушат родителите,
както и с опасностите, които дебнат децата в големия свят, и как
те трябва да се държат при среща с непознати.
Задаване на въпроси:
– Обичаш ли да четеш приказки? Ако да, то какви? – Децата
трябва да опишат какви приказки харесват и защо.
– Обичаш ли майка си и баща си? А слушаш ли ги? – Децата трябва да отговорят какви са отношенията им с родителите.
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– Какво работи баща ти? – Децата съобщават какви са професиите на родителите им.
– Какъв искаш да станеш, като пораснеш? Искаш ли да работиш
това, което прави баща ти? – Децата споделят своите желания.
– Ако не искаш да станеш такъв, какъвто е баща ти, защо? –
Децата трябва да мотивират нежеланието си да поемат професията на бащата. Например, че тази професия не им е интересна, а
искат нещо по-вълнуващо.
– Как мислиш, всички хора около нас добри ли са, или не? – Децата
разсъждават по въпроса, но с помощта на преподавателя трябва да
стигнат до извода, че има различни хора и че някои не са чак толкова
добри.
– Какво ще стане, ако вървиш по улицата и те срещне някой
непознат човек? – Децата разсъждават по въпроса, но накрая с помощта на преподавателя трябва да стигнат до извода, че има опасност да им се случи нещо лошо.
– Понякога хората, за да ти се харесат, ти правят подаръци.
Винаги ли човекът, който ти подарява нещо, е добър? – Децата разсъждават по въпроса, но накрая с помощта на преподавателя трябва
да стигнат до извода, че невинаги този, който ти прави подаръци, го
прави само от добро сърце. Има и такива хора, които искат да спечелят доверието ти, за да ти направят после нещо лошо.
– Какво трябва да правиш, за да не ти се случва нищо лошо? –
Децата трябва да стигнат до извода, че е добре да не се доверяват
на непознати хора.
– Ако случайно ти се е случило нещо лошо, разбра ли защо? Ако
втори път ти се случи нещо подобно, ще бъдеш ли по-предпазлив? –
Децата трябва да стигнат до извода, че човек трябва да се учи от
грешките си.
– Ако на улицата те срещне непознат човек и те заговори, какво
ще направиш? – Децата вероятно ще отговорят, че родителите им
са им казвали да не говорят с непознати хора.
– А ти винаги ли слушаш родителите си? Не се ли случва понякога
да забравиш какво са ти казали и да заговориш с непознат? А ако непознатият ти подари нещо примамливо? – Децата изказват различни предположения, но накрая с помощта на преподавателя трябва да
стигнат до извода, че не бива да се поддават на изкушенията, защото рискуват да им се случи нещо лошо.
В края на занятието преподавателят обещава на децата, че
следващия път ще им прочете приказка, в която се разказва как едно
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момче среща непознат човек, който се преструва на негов чичо и му
прави подаръци, за да го използва.
Второ занятие
Четене на текста на глас според дадените тук указания
Действието в приказката се развива принципно на три места
– в родната къща на Аладин и семейството му, по пътя на Изток и в
подземието. Родната къща, дюкянът на бащата и улицата в града са
усвоени културни пространства, но пътят на Изток е пълен с опасности и води към изпитания, той е символ на дивото пространство.
Подземието, от своя страна, е символ на ада, където има съкровища,
събрани от предишните поколения, там е царството на смъртта.
В културното пространство властват установените закони на нормалния човешки живот. Дивото пространство обаче и особено подземното царство са пространства на изпитанията, които трябва
да преодолеем. Децата трябва да осъзнаят символичния смисъл на
различните пространства, което не може да се случи, ако не разберат важността на преходите от едно място към друго. За да стане
това, преминаването на границата трябва да се извърши колкото
се може по-отчетливо. Най-добре е това да става физически – с преместване на цялата група.
За целта разделяме помещението, в което се чете приказката,
на три отделни зони. Едната зона ще бъде родната къща. Тя трябва
да се „построи“ в единия край на помещението. В срещуположния край
ще се помести подземието. По средата им е дивото пространство
на пътя, което трябва да бъде прекосено, за да се стигне от културното пространство до преизподнята, която обаче, освен място на
изпитанията и вредителството, е и място на вълшебствата.
Четенето на приказката се извършва във всяко от така очертаните символични пространства. Най-напред започваме в ъгъла, представящ дома. Когато действието се премести в дивото пространство, цялата група, подканена от учителката, тръгва по „пътя“ и спира за почивка пред входа на подземието. Накрая, когато действието
протича в подземието, групата също се премества там. Местейки
се от място на място, децата ще осъзнаят по-добре промените в
пространствената организация на приказния сюжет и ще запомнят,
че определени моменти от действието се случват на строго определени места. Това важи най-вече за неусвоените междинни пространства, както и за пространството на изпитанията и дебнещите опас139

ности, които обаче са и място на вълшебствата и необикновените
възможности – съкровища, вълшебен пръстен, вълшебна лампа.
АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА ЛАМПА
(четене с отмерен ритъм)
Имало едно време в един град на Изток един беден шивач.
Неговият син Аладин обаче не искал да става и той шивач. И понеже
това много ядосвало бащата, един ден той умрял от мъка. Тогава
Аладин бил вече на петнайсет години.
(ритъмът се ускорява, а гласът на четеца става напрегнат)
Един ден, докато Аладин си седял с приятелите на улицата, покрай тях минал един чужденец. Спрял се и казал на Аладин:
(четецът имитира гласа на чужденеца)
– Аз съм брат на баща ти, твоят чичо. Идвам от Мавритания,
за да ви видя и да ви погостувам.
(четене с отмерен ритъм)
Завел Аладин чичо си вкъщи, посрещнала ги майка му и веднага
сложила масата. След вечеря започнала да се оплаква от Аладин. Тогава
чичото рекъл, че иска да им помогне. Купил един дюкян на пазара, напълнил го със скъпи платове и облекла и ето че Аладин станал търговец.
(ритъмът се ускорява, а гласът на четеца става напрегнат)
Чичото от Мавритания всъщност бил един зъл магьосник. Един
ден той рекъл на Аладин:
(четецът имитира гласа на чужденеца)
– Утре ще тръгнем на дълъг път към Изтока.
(четене с отмерен ритъм)
Вървели те много дни и стигнали в една непозната страна.
Спрели да пренощуват. Аладин започнал да събира сухи дърва, за да
запалят огън. (интонацията става тревожна) Но докато палел огъня,
магьосникът тихичко си мърморел някакви вълшебни думи. Земята се
разтресла и със силен гръм се разтворила. Показала се една каменна
плоча с желязна халка. Тогава магьосникът казал на Аладин:
(четецът имитира гласа на чужденеца)
– Повдигни тази плоча и влез вътре. Там ще намериш една пътека, която води към чудна градина. По средата на градината ще видиш един дворец. А в залата на двореца, на стената виси една лампа.
Трябва да вземеш лампата и да ми я донесеш. На връщане можеш да си
вземеш всичко, което ти хареса. Ето ти един пръстен. Ако те сполети беда, завърти го на пръста си и ще се спасиш.
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(четене с отмерен ритъм)
Аладин влязъл в дупката и намерил всичко това, което му бил
описал магьосникът. Взел лампата и на връщане напълнил джобовете
си с много скъпоценни камъни. (интонацията става тревожна) Щом се
върнал до изхода, магьосникът протегнал ръка и поискал да му подаде
лампата. Но Аладин не му я дал. Тогава магьосникът се ядосал и затръшнал каменната плоча.
(четене с отмерен ритъм)
Седнал Аладин да плаче и плакал цели три дни. Тогава се сетил
за пръстена. Завъртял го на пръста си и в миг едно джудже застанало
пред него. Поклонило се на Аладин и рекло:
(четецът имитира гласа на джуджето)
– Какво желаеш, господарю?
(четене с отмерен ритъм)
Аладин отвърнал:
(четецът имитира гласа на Аладин)
– Искам да изляза на белия свят. Изкарай ме оттук!
(четене с отмерен ритъм)
Едва успял да издума желанието си, и се намерил на свобода.
Веднага тръгнал към къщи. Уморен и гладен се добрал до дома и веднага поискал да яде. Но майката нямала никакви пари, затова поискала
да продаде лампата. Но лампата била стара и мръсна, затова се заела
да я почисти. Едва я потъркала и изведнъж пред тях се появил един
великан.
(четецът имитира гласа на великана)
– Какво желаеш, господарю? Аз съм твой верен слуга.
От уплаха майката паднала в несвяст.
(четене с отмерен ритъм)
Аладин обаче не се уплашил, а казал на великана от лампата.
(четецът имитира гласа на Аладин)
– Донеси ни нещо вкусничко за ядене!
(четене, в което да личи радост от това, което се съобщава)
Великанът изчезнал, а на негово място се появила една масичка,
отрупана с най-разкошни лакомства. Яли и пили Аладин и майка му и
оттогава вече нямали никакви грижи.
След като приказката е прочетена, четецът произнася следната словесна формула:
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Имало едно време
един цар –
на земята господар.
Под прозорците на царя,
в градинката на господаря,
хвръкнало едно петле.
То запляскало с криле,
извисило глас,
жалостно запяло:
„Нека да започне
приказката отначало!“
В края на занятието преподавателят съобщава на децата, че
в техния комплект има по един лист с рамка на картина. Вкъщи те
трябва да нарисуват на този лист онази сцена от приказката, която
им е харесала най-много. Ако не са запомнили добре историята, може
да помолят някой от родителите, бабата или дядото, по-голям брат
или сестра да им прочетат приказката отново.
Трето и четвърто занятие
Повторно четене на текста с изпълнение на различни задачи.
При изпълнението на задачите се провежда своеобразен кастинг за
определяне кое дете каква роля ще изпълнява. Критериите за това са
свързани с нагласите на децата, проличали си по начина, по който са
изпълнявали задачите.
Дейности:
Въпроси, задавани след прочитането на всеки епизод.
Въпросите са свързани преди всичко с характеристиките на персонажите и сцените (например какви дрехи носи главният герой), за да се
приучват децата да внимават и за детайлите, а не само да следят
основните събития на историята.
Вярно или грешно. Преподавателят задава на децата въпроси и
дава отговори. Децата трябва да отговорят дали отговорът е верен, или не. Тази игра също приучва към следене на детайлите.
Игра на детектив. Всяко от децата получава задача да следи
определен персонаж от историята. В края на четенето всяко от децата трябва да е в състояние да даде основните данни за „своя“ персонаж – име, външност, облекло, братя или сестри, какво прави и т.н.
Осъзнаване на чувствата. Преподавателят разпространява
картончета, на които са изобразени различни типови реакции на оп142

ределени възлови сцени от историята – ужас, умиление, сълзи, радост
и др. Децата трябва да отговорят кое от изображенията отговаря
на тяхното душевно състояние при прочита на съответния момент
от историята.
Разсъждения. Преподавателят задава въпроси, насочени към проверка на способността на децата да се идентифицират с персонажите. Въпросите са от типа „Страдаше ли и ти от предателството
на приятеля“ или „Защо му беше нужно на героя да лъже, нямаше ли да
е по-добре да каже истината?“
Показване на илюстрациите. След като се прочете една страница, на децата се показват илюстрациите, като детайлите се отбелязват специално. (Най-добре е илюстрацията да се прожектира
на екран, за да я виждат всички и да може да се коментира.)
Задаване на въпроси. Без да прекалява, четецът от време на
време трябва да спира и да пита децата какво според тях ще се случи
по-нататък. Става дума всъщност за изваждане наяве на един процес
по реконструиране на събитията, които всяко едно от децата разгръща мислено в процеса на четенето.
Допускане на нарочни грешки при четенето. След прочитането на всеки епизод от историята четецът се връща назад и прочита
отново вече прочетения текст, нарочно допускайки грешки, променяйки например важни детайли, местата, където се развива действието, имената на персонажите. Децата са предупредени да внимават
за това. Когато разпознаят грешката, трябва да извикат „Сбърка!“,
да кажат в какво се състои грешката и да възстановят правилната
дума.
За да улесним работата, ще отбелязваме на съответните
места какво трябва да се направи.
Преди да започне четенето, преподавателят поръчва на три
деца от групата да бъдат „детективи“ – всяко от тях ще внимава за
един от следните персонажи: Аладин, чичото от Мавритания, майката. След прочитането на приказката „детективите“ трябва да отговорят на следните въпроси: Кой е бил „техният“ персонаж? Каква
е неговата характеристика – добър, лош, злосторник, помагач? Обща
характеристика – възраст, облекло, как изглежда. Какво е вършил по
време на действието? Какво се случва с него накрая – получава награда
или наказание?
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АЛАДИН И ВЪЛШЕБНАТА ЛАМПА
Имало едно време в един град на Изток един беден шивач.
Неговият син Аладин обаче не искал да става и той шивач. И понеже
това много ядосвало бащата, един ден той умрял от мъка. Тогава
Аладин бил вече на петнайсет години.
(Тук преподавателят спира и обявява, че ще прочете въведението още
веднъж, но с грешка. Предупреждава децата да внимават къде ще сгреши. След това прочита текста, като вместо „Неговият син Аладин не
искал да става и той шивач“ прочита: „Неговият син Аладин много искал и той да стане шивач. Когато децата осъзнаят грешката, трябва
да извикат „Сбърка!“. Тогава преподавателят пита дали ако Аладин иска
да стане шивач, бащата ще умре от мъка. Децата трябва да отговорят отрицателно. Тогава преподавателят пита дали приказката ще
продължи така, ако бащата е жив и може да се грижи за семейството и
да възпитава сина си.)
Един ден докато Аладин си седял с приятелите на улицата, покрай тях минал един чужденец. Спрял се и казал на Аладин:
(Тук преподавателят спира и задава на децата въпроса какво е правел
Аладин, когато чужденецът спира до него. Упражнение за внимание към
детайлите.)
– Аз съм брат на баща ти, твоят чичо. Идвам от Мавритания,
за да ви видя и да ви погостувам.
(Тук преподавателят спира и задава на децата въпроса знаят ли къде
е Мавритания. Когато те отговорят отрицателно, преподавателят
обяснява, че Мавритания е в Африка, т.е. много далече. След това преподавателят пита децата дали ако чичото живееше по-близо, Аладин
щеше да го познава и тогава магьосникът не би могъл да го излъже.
Упражнение за ориентиране на действието в пространството, както и
за обясняване на причинно-следствени връзки.)
Завел Аладин чичо си вкъщи, посрещнала ги майка му и веднага
сложила масата. След вечеря започнала да се оплаква от Аладин. Тогава
чичото рекъл, че иска да им помогне. Купил един дюкян на пазара, напълнил го със скъпи платове и облекла и ето че Аладин станал търговец.
(Тук преподавателят спира и задава на децата въпроса защо лъжливият
чичо дава на Аладин и майка му много пари и така Аладин успява да стане търговец. С помощта на преподавателя децата трябва да стигнат
до извода, че по този начин магьосникът иска да спечели доверието на
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Аладин и майка му, за да ги измами по-късно. След това преподавателят и децата коментират възможността на тях самите да им се случи
нещо подобно – непознат човек да им даде нещо хубаво, за да го приемат и да му се доверят, а след това да им направи нещо лошо.)
Чичото от Мавритания всъщност бил един зъл магьосник. Един
ден той рекъл на Аладин.
(Тук преподавателят спира и задава на децата въпроса какво означава
думата „всъщност“. С помощта на преподавателя те трябва да стигнат до извода, че употребяваме тази дума, когато искаме да кажем,
че нещо изглежда по един начин, например много красиво или добро, но
иначе не е такова. След това преподавателят и децата коментират
проблема с разминаването между видимо и същност и че това често
се среща в живота – някой да изглежда добър, а всъщност да е лош.
Преподавателят подканва децата да дадат примери от своя опит и
дали им се е случвало да се срещнат с такова противоречие – например
някой сладкиш да изглежда много вкусен, но когато го опиташ, да се окаже, че не е така.)
– Утре ще тръгнем на дълъг път към Изтока.
(Тук преподавателят спира и пита децата защо двамата трябва да
тръгнат на Изток. Предупреждава ги, че обяснението ще дойде по-нататък в приказката, затова трябва да внимават. Упражнение за осъзнаване на причинно-следствените връзки, движещи действието.)
Край на трето занятие
В края на занятието преподавателят пита „детективите“
дали внимават за „своите“ персонажи.
Четвъртото занятие започва на същото място, където е завършило предходното. Още в началото обаче преподавателят съобщава, че това тук е било мястото, където живее Аладин и където са
се случили разказаните до момента събития. Тъй като героите тръгват на път, то и децата ще трябва да ги следват, за да видят къде
ще се случат следващите събития. В началото преподавателят чете,
докато групата се премества. Когато героите спират за почивка, и
групата спира пред входа на подземието.
Вървели те много дни и стигнали в една непозната страна.
Спрели да пренощуват. Аладин започнал да събира сухи дърва, за да
запалят огън. Но докато палел огъня, магьосникът тихичко си мърморел някакви вълшебни думи. (Тук преподавателят спира и пита деца145

та защо магьосникът мърмори вълшебни думи. Децата с помощта
на преподавателя трябва да стигнат до извода, че така той прави
заклинания, водещи до вълшебства.) Земята се разтресла и със силен
гръм се разтворила. Показала се една каменна плоча с желязна халка.
(Тук четенето отново се прекъсва, за да може да се изкоментира и потвърди изводът, направен при предишния коментар. Упражнения за осъзнаване на причинно-следствени връзки в развитието на историята.)
Тогава магьосникът казал на Аладин:
– Повдигни тази плоча и влез вътре. Там ще намериш една пътека, която води към чудна градина. По средата на градината ще видиш един дворец. А в залата на двореца, на стената виси една лампа.
Трябва да вземеш лампата и да ми я донесеш. На връщане можеш да си
вземеш всичко, което ти хареса. Ето ти един пръстен. Ако те сполети беда, завърти го на пръста си и ще се спасиш.
(Тук преподавателят спира и пита къде се намира дворецът. Децата
трябва да отговорят, че е в средата на градината. Упражнение за
внимание към детайлите. След това пита защо магьосникът дава на
Аладин пръстен. Децата трябва да отговорят, че пръстенът ще спаси
Аладин, ако го сполети беда. Упражнение за осъзнаване на причинно-следствени връзки.)
Аладин влязъл в дупката и намерил всичко това, което му бил
описал магьосникът. Взел лампата и на връщане напълнил джобовете
си с много скъпоценни камъни. Щом се върнал до изхода, магьосникът
протегнал ръка и поискал да му подаде лампата. Но Аладин не му я дал.
Тогава магьосникът се ядосал и затръшнал каменната плоча.
(Тук преподавателят спира и пита защо Аладин не е дал лампата на магьосника. С помощта на преподавателя трябва да се проведе дискусия
по въпроса дали Аладин се е досетил, че ако даде лампата на чужденеца,
той няма да затвори Аладин в подземието, за да не се налага да дели с
него. Упражнение за осъзнаване мотивите на човешките постъпки. След
това преподавателят пита защо магьосникът първо дава на Аладин
пръстен, за да му помогне в беда, а след това го затваря в подземието.
Не се ли досеща, че Аладин ще успее да се спаси с помощта на пръстена?
Упражнение за осъзнаване на вътрешните противоречия в мотивите на
човешките постъпки и в причинно-следствените връзки, движещи историята. След това преподавателят пита дали децата се досещат какво
ще се случи по-нататък. Те трябва да отговорят, че отначало Аладин
ще се уплаши, а после ще се сети за пръстена и ще се спаси.)
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Седнал Аладин да плаче и плакал цели три дни. Тогава се сетил
за пръстена. Завъртял го на пръста си и в миг едно джудже застанало
пред него. Поклонило се на Аладин и рекло:
– Какво желаеш, господарю?
Аладин отвърнал:
– Искам да изляза на белия свят. Изкарай ме оттук!
(Тук преподавателят спира и пита децата дали тяхното предположение
се е сбъднало. Те трябва да отговорят утвърдително. След това ги подканя да предположат какво ще се случи по-нататък.)
Едва успял да издума желанието си, и се намерил на свобода.
Веднага тръгнал към къщи. Уморен и гладен се добрал до дома и веднага поискал да яде. Но майката нямала никакви пари, затова поискала
да продаде лампата. (Тук преподавателят спира и пита защо майката иска да продаде лампата. Упражнение за осъзнаване на причинноследствени връзки.) Но лампата била стара и мръсна, затова се заела
да я почисти. (Отново се коментира защо майката решава да почисти лампата. Децата трябва да отговорят най-напред, че лампата е
мръсна и стара. После преподавателят ги пита дали ако лампата е
стара и мръсна, майката ще успее да вземе за нея толкова пари, колкото, ако тя е нова и блестяща. С помощта на преподавателя децата
трябва да стигнат до извода, че чистейки лампата, майката се стреми да я продаде възможно по-изгодно. Упражнение за осъзнаване мотивите на човешките постъпки.) Едва я потъркала и изведнъж пред тях
се появил един великан.
– Какво желаеш, господарю? Аз съм твой верен слуга.
От уплаха майката паднала в несвяст.
Аладин обаче не се уплашил, а казал на великана от лампата.
– Донеси ни нещо вкусничко за ядене!
(Тук преподавателят спира и пита децата защо майката се изплашва,
а Аладин не. Децата трябва да се досетят, че той вече има опит с джуджето и затова поредното вълшебство не може да го учуди. Упражнение
за осъзнаване на зависимостта между отделните епизоди на действието.)
Великанът изчезнал, а на негово място се появила една масичка,
отрупана с най-разкошни лакомства. Яли и пили Аладин и майка му и
оттогава вече нямали никакви грижи.
След края на занятието преподавателят отново произнася словесната формула:
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Имало едно време
един цар –
на земята господар.
Под прозорците на царя,
в градинката на господаря,
хвръкнало едно петле.
То запляскало с криле,
извисило глас,
жалостно запяло:
„Нека да започне
приказката отначало!“
Накрая преподавателят пита дали децата са се зарадвали от
щастливия край на приказката. Те ще отговорят утвърдително, но
преподавателят ги пита дали приказката би завършила щастливо,
ако Аладин не се беше досетил, че магьосникът му мисли нещо лошо
и му беше дал лампата. След това отново се коментира, че децата
не бива да вярват на непознати, дори и когато им правят подаръци.
В края на занятието „детективите“ докладват за резултата
от своите наблюдения, т.е. описват кои са техните персонажи, как
изглеждат, какво вършат, как се отнасят помежду си.
По време на занятието преподавателят си води бележки за поведението на децата по време на извършване на различните дейности. В резултат на тяхната активност ще се определи кой каква роля
ще играе.
Пето занятие
Подготовка за разиграването на сюжета. Разпределение на ролите, поставяне на конкретни задачи, свързани с всяка от ролите,
обсъждане на проблеми и възникнали недоразумения.
В началото на занятието преподавателят съобщава на децата,
че този ден ще избират изпълнители на ролите. Съобщава им кои са
тези роли и прави уговорката, че те ще се изпълняват от онези деца,
които са се показали най-усърдни по време на предходните занятия.
След това преподавателят представя основните характеристики на персонажите. Това, което е най-важно за Аладин, е способността му да се досеща, макар и със закъснение за намеренията на злия
магьосник, и да си взима поука от преживяното изпитание. Затова
неговата роля ще се изпълни от онова момченце, което по време на
предишните занятия е показало най-голяма способност да стига до
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верния отговор – дори и когато в някой момент сбърка, бързо се поправя и се вслушва в разумните аргументи.
Ролята на майката ще се изпълни от това момиченце, което е
дало най-много правилни отговори – тя е по-възрастна и следователно по-мъдра от Аладин.
Ролята на магьосника ще се повери на онова момченце, което
е отговорило правилно на въпроса за привидността и същността,
защото то трябва да се превъплъти в образа на лош човек. Трябва да
му се обясни, че макар и ролята му да е на лош човек, то не е такова.
Избрано е да играе тази роля, защото най-добре умее да се преструва,
т.е. на преден план се изтъква артистичното превъплъщение.
Останалите роли се разпределят между останалите деца.
Тъй като ролите в тази приказка са малко, възможно е да се определят и дубльори, като всеки епизод се изиграва по няколко пъти с
различни изпълнители. Така повече деца ще получат възможността
лично да участват в играта.
След като изпълнителите са определени, преподавателят пита
всяко от децата дали разбира какъв е неговият персонаж и дали иска
да си уточни нещо. Занятието минава в обсъждания и уточнявания на
задачите.
Шесто и седмо занятие
Разиграване на сюжета
Задачата на това упражнение не е да се изгради цялостно театрално представление, а да се изиграят възловите епизоди по време
на протичащия разказ на четеца. Също така не е необходимо да се
заучават определени точно зафиксирани реплики. По-важно е децата
сами да измислят репликите си, осъзнавайки какво се случва.
Шесто занятие
Първи епизод. Разказвачът разказва началната ситуация. Аладин
не иска да стане шивач като баща си и затова бащата умира от мъка.
Децата разиграват следната сценка: бащата вика Аладин, за да го
учи на занаят, но момчето не иска и предпочита да играе. Бащата се
ядосва, ляга и умира.
Втори епизод. Разказвачът разказва за това как един ден, докато Аладин играе с приятели на улицата, край тях минава един чужденец и спира до момчето. Казва на Аладин, че е брат на баща му, който
живее в Мавритания. Децата разиграват сценката.
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Трети епизод. Разказвачът разказва, че Аладин и фалшивият чичо
отиват в дома на майката. Майката веднага слага масата и гощава
гостенина. След вечеря започва да се оплаква от Аладин, че е непослушен и не иска да работи, а само играе. Тогава чичото казва, че иска да
помогне на Аладин. Купува магазин на момчето и го напълва със стока.
Така Аладин става търговец. Децата разиграват сценката.
Четвърти епизод. Разказвачът съобщава как един ден магьосникът казва на Аладин, че трябва да заминат на Изток, като мотивира
искането си с нуждата да се намери по-хубава стока за магазина, каквато няма в другите дюкяни. Децата разиграват сценката.
Седмо занятие
Пети епизод. Разказвачът разказва за пътуването на Аладин и
магьосника. На едно място спират за почивка. Докато Аладин събира
дърва и пали огън, магьосникът мърмори вълшебни заклинания и прави магия. Земята се разтърсва и се появява входът на подземието.
Децата разиграват сценката.
Шести епизод. Магьосникът дава указания на Аладин как да слезе
в подземието, накъде на върви, какво да направи. Накрая му дава пръстена, за да се спаси в случай на нужда. Децата разиграват сценката.
Седми епизод. Аладин е в подземието. Върви по пътя, описан му
от магьосника, и намира лампата на стената. Взима я и се връща към
входа на подземието. Там магьосникът иска Аладин да му даде лампата, но момчето отказва. Тогава магьосникът се ядосва, блъска Аладин
в подземието и затваря вратата. Децата разиграват сценката.
Осми епизод. Аладин е в подземието. Отначало е много уплашен
и плаче цели три дни. В един момент обаче се успокоява и се сеща за
пръстена, който му е дал магьосникът. Завърта го и се появява джуджето, което го пита какво иска. Аладин отговоря, че иска отново
да излезе на белия свят. Вратата на подземието се отваря и Аладин е
спасен. Децата разиграват сценката.
Девети епизод. Аладин се връща у дома при майка си. Много е
гладен и затова я моли да му приготви нещо за ядене. Но понеже майката е бедна, вкъщи няма нищо за ядене. Тогава тя решава да продаде лампата, която Аладин е донесъл. Но за да я продаде по-изгодно,
решава да я почисти. Когато започва да я търка, изниква един великан и я пита какво желае. Майката се уплашва и пада на земята. Но
Аладин, който вече има опит с джуджето и вълшебните предмети,
не се страхува, а казва на великана да им донесе нещо вкусно за ядене.
Великанът веднага изчезва и се връща с масичка, пълна с лакомства.
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Разказвачът заключава, че от този ден насетне Аладин и майка му
нямали повече грижи. Децата разиграват сценката.
Осмо, девето и десето занятие
Заключителни игри. Дейности, затвърждаващи впечатленията
от четенето и разиграването – подреждане на историята, разпознаване на местата и героите, определяне на чувствата и отношенията към героите и т.н.
Дейности:
Подреждане на историята. Децата разполагат със серия картинки, изобразяващи основните моменти в развитието на сюжета.
Те трябва да ги подредят върху наличното в комплекта табло по
реда, в който тези моменти са се появявали, и по този начин да изградят историята. Таблото изобразява различните сцени в тяхното
естествено местонахождение. По този начин децата се научават да
правят връзка между развитието на действието и обкръжаващата
това действие среда.
Къде се случва? На децата се показват изображения на характерни места от сюжета на приказката. Те трябва да кажат най-важното
нещо, което се е случило на това място. Същото може да се направи и
с характерни предмети, присъстващи в историята. Децата трябва
да отговорят къде и кога този предмет се е появил.
Има или няма. На децата се прочита списък с неща, за които се
предполага, че присъстват в историята. Те трябва да отговоря дали
всяко нещо действително присъства, или не. Същото може да се направи и с имената на персонажите. Дава се дълъг списък от собствени
имена, от които децата избират онези, които са били участници в
историята.
Да изберем герои. Ако в историята има повече персонажи, може
да се предложи на децата да изиграят ролята на режисьори в театрално представление. Те трябва да поставят пиеса върху конкретната
история, но имат ограничени възможности да платят на актьорите.
Могат да наемат само петима. И затова трябва да изберат измежду
всички налични роли само онези пет, без които историята не би могла
да се случи.
Да характеризираме героя. Преподавателят показва на децата
изображението на всеки от героите и след това им предлага думи,
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характеризиращи съответния персонаж. Децата трябва да изберат
думата, която най-добре изразява същността на персонажа. Може да
им се предложи да изберат и друга дума, която също има отношение
към характеристиката на персонажа, но не е чак толкова точна, колкото избраната.
Да напишем писмо. На децата се предлага да измислят писмо до
най-лошия персонаж в книгата. В него те трябва да изразят отношението си към неговите постъпки и да го посъветват как трябва да се
постъпва в тези обстоятелства.
Да си представим, че се е случило с мен. Прочита се някой момент от историята, където героят върши нещо особено важно или
взема някакво решение. След това децата се питат как всеки от тях
би постъпил в подобни обстоятелства и какво решение би взел.
Да измислим ново заглавие. На децата се предлага да измислят
ново заглавие на приказката, което изразява това, което те смятат
за най-важно в нея.
Да променим нещо. Питаме децата дали бихме променили нещо
в приказката – кое и защо.
Да измислим нов финал. Предлага се на децата да измислят нов
финал на историята, защото този им се вижда нереалистичен, неудовлетворителен, неотговарящ на емоционалните им очаквания или др.
След това се коментират предложенията, като в хода на коментара
се анализира и какво точно иска да внуши съществуващият финал, с
други думи – да се експлицира поуката.
Осмо занятие
По време на това занятие ще се изпълняват дейности, насочени
към способността на децата да следят развитието на историята.
Децата разполагат със серия от картинки, изобразяващи възловите сцени в развитието на сюжета. Те трябва да ги разгледат и
след това да ги подредят върху табло по реда, по който сцените се
случват в развитието на сюжета. Накрая преподавателят проверява как са се справили децата. Ако някъде са допуснати грешки, детето, което е поставило епизода на погрешно място, трябва да обясни
защо според него този епизод е поставен там. В разговора с преподавателя трябва да се изясни, че истинската поредност е друга, което
следва от логиката в развитието на сюжета.
В хода на обсъждането се коментира и мястото, където се е
случил всеки от епизодите поотделно. Преподавателят пита защо
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именно там. Когато се коментират вълшебствата, трябва да стане
ясно, че те се случват по пътя и в подземието, т.е. на място, където
не действат обичайните закони на живота.
Преподавателят прочита списък с предмети и случки. Децата
трябва да отговорят дали съответният елемент присъства в историята. Един подобен списък би могъл да съдържа: лампа, пръстен,
платове, сладкиши, скъпоценни камъни, планина, море, дърва за огън, дворец, цветя, работилница, ножица, пещера, площад, ловец, хотел, сняг,
питка, рози, бухал, пушка, война и др.
Девето занятие
По време на това занятие ще се изпълняват дейности, насочени
към изразяване и осъзнаване на емоционалните реакции към случващото се – отношение към героите, отношение към възлови събития,
активна реакция.
Да изберем герои. На децата се предлага да изиграят ролята
на режисьори в театрално представление. Те трябва да поставят
пиеса върху конкретната история, но имат ограничени възможности
да платят на актьорите. Могат да наемат само трима. И затова
трябва да изберат измежду всички налични роли само онези три, без
които историята не би могла да се случи.
Да характеризираме героя. Децата разполагат с рисунки на основните герои. Преподавателят прочита списък с определения към
всеки от героите и децата трябва да изберат онези от тях, които
отговарят най-пълно на тяхната характеристика. В повечето случаи
определенията ще бъдат повече от едно. Децата трябва да определят кое от тези определения подхожда напълно на героя, кое – само
отчасти, и кое изобщо не подхожда.
Аладин: Добър, непослушен, послушен, иска да стане шивач, иска да
зарадва баща си, никак не му се играе, разглезен, може да си извади поука, досетлив, търси само забавления, може да го измамиш,
като му подариш нещо хубаво, и др.
Майката: Добра, загрижена, винаги иска да направи добро, мързелива,
никога не греши, не се грижи за семейството, мъдра, страхлива
и др.
Магьосникът: Добър, лош, хитър, глупав, умее да се преструва, иска
да достави радост на другите, грижи се само за себе си, мързелив
и др.
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Да напишем писмо. На децата се предлага да измислят писмо до лошия магьосник. В него те трябва да изразят отношението си
към неговите постъпки и да му кажат, че никога няма да се хващат на неговите хитрости.
Десето занятие
По време на това занятие ще се изпълняват дейности, показващи отношението на децата към различните герои, осъзнаване на
собствената готовност да се постъпва по определен начин, осъзнаване на поуката, внушавана от историята.
Преподавателят прочита епизода, в който злият магьосник се
представя за чичото от Мавритания. След това се коментира дали е
възможно само по външността на човека да познаем кой е лош и кой
е добър. Затова най-добре е да избягваме общуването с непознати.
След това преподавателят прочита епизода, в който фалшивият чичо прави Аладин търговец. Групата коментира колко лесно
някой може да ни измами, давайки ни нещо хубаво. Затова трябва да
внимаваме и да не се подмамваме от подаръци, направени от непознати, защото в този живот никой не прави такова нещо просто
така. Винаги има и скрита цел.
На децата се предлага да измислят ново заглавие на приказката,
така че то да изрази това, което те смятат за най-важното в нея.
На децата се предлага да променят нещо в историята – кое и
защо.
На децата се предлага да измислят нов финал на историята. Ако
те кажат, че този, с който тя завършва, си е добър – да обяснят защо
смятат така. В хода на обсъждането трябва да се подчертае поуката – човек трябва да внимава с кого си има работа. Ако обаче все пак
веднъж се е подмамил и е сторил грешка, трябва да си вземе поука и
повече да не повтаря тази грешка.
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СЦЕНАРИЙ
за ролева игра
по руската народна приказка „Маша и Мечокът“
Брой занятия – 10
Действащи лица: Мъже Мечокът
		Дядото
		
Селските кучета
Жени Маша
		Бабата
		
Група селски момичета
Разказвач – Поради сложността на ролята най-добре е тя да се
изпълнява от учителката
Общ брой на действащите лица – 4 индивидуални образа, група
кучета и група селски момичета.
ОСНОВНИ ЕТАПИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙСТВИЕТО:
Начална ситуация:
Време-пространствено определение: „имало едно време“.
Състав на семейството: Бабата, Дядото, Маша.
Благополучие преди завръзката: Семейството живее щастливо.
Маша расте под грижите на баба си и дядо си.
Излизане от дома: Маша моли да я пуснат в гората.
Първа завръзка: Маша се загубва в гората.
Втора завръзка: Маша намира къщичката на Мечока.
Вредителство: Мечокът не пуска Маша да излиза и я оставя при
себе си като слугиня.
Изпитание: Маша търси изход и го намира.
Първо надхитряне: Маша се скрива в коша.
Второ надхитряне: Мечокът на път в гората, а Маша не му
дава да бърка в коша.
Награда и финал. Завръщане у дома.
ИЛЮСТРАЦИИ
Илюстрациите трябва да позволят конструиране на сюжета.
Ето защо са необходими:
1. Начална ситуация: Бабата, дядото и Маша.
2. Излизане от дома: Маша моли да я пуснат в гората.
3. Първа завръзка: Маша се загубва в гората.
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4. Втора завръзка: Маша пред къщичката на Мечока.
5. Вредителство: Маша вари каша.
6. Изпитание: Маша мисли.
7. Първо надхитряне: Маша се скрива в коша.
8. Второ надхитряне: Мечокът на път в гората, а Маша вика
от коша.
9. Награда и финал. Завръщане у дома – кучетата гонят Мечока,
който бяга към гората, а бабата и дядото прегръщат Маша.
ПРОТИЧАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА
Първо занятие
По време на първото занятие се извършва подготовка и се
осигурява необходимата мотивация. В случая мотивацията трябва
да е свързана с личния живот на децата, на които трябва да им стане
ясно, че приказните истории разказват за неща, които са близо до
нас, част са от нашето всекидневие и че поуката от приказката е
важна за нашия собствен живот. По отношение на приказката „Маша
и Мечокът“ мотивацията трябва да се свърже с вероятността
детето да се изгуби, отдалечавайки се по време на разходка или при
посещение на магазин от родителите си, или от групата деца в
детската градина.
Задаване на въпроси:
– Обичаш ли да четеш приказки? Ако да, то какви? – Децата
трябва да опишат какви приказки харесват и защо.
– Обичаш ли майка си и баща си? А слушаш ли ги? – Децата трябва
да отговорят какви са отношенията им с родителите.
– Какво най-често правиш заедно с родителите си? – Децата
съобщават какви са обичайните им занятия с родителите – играят,
разхождат се, ходят на излети, четат приказки, помагат вкъщи и др.
– Знаеш ли къде живееш? Ако излезеш извън къщи, можеш ли да се
върнеш самичък/самичка? – Децата споделят.
– Случва ли се, когато излезеш на разходка с мама и татко или баба
и дядо, да се отдалечиш от тях и да се загубиш? – Децата споделят.
– Какво правиш, когато се загубиш? Плачеш ли? Или се опитваш
да намериш родителите си, или да се върнеш сам в къщи? – Децата
споделят различни начини за справяне със ситуацията.
– Какво ще стане, ако се загубиш и не можеш нито да намериш
родителите си, нито да се върнеш сам вкъщи? – Децата разсъждават
по въпроса, но накрая с помощта на преподавателя трябва да
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стигнат до извода, че трябва да се успокоят и да намерят разумно
решение – да попитат някого, да намерят полицай или служител в
мола например, за да го помолят да намери родителите му или да ги
заведе вкъщи и др.
– Някои деца, от страх да не се загубят, не смеят да правят
нищо. Мислиш ли, че постъпват правилно? – Децата разсъждават по
въпроса, но накрая с помощта на преподавателя трябва да стигнат
до извода, че човек трябва да е любопитен и да прави много неща,
защото само така ще опознае света. Но трябва да е и внимателен,
за да не се загуби.
– Ако някой път си се загубил, разбра ли защо? Ако втори път ти
се случи, ще бъдеш ли по-предпазлив? – Децата трябва да стигнат до
извода, че човек трябва да се учи от грешките си.
– Има анимационно филмче за Маша и Мечока. Гледал ли си някоя
серия? А хареса ли ти? – Децата ще отговорят дали са гледали и
дали им е харесало. Може в някое от предварителните занятия
преподавателят специално да им покаже някоя от сериите на
филмчето.
– Знаеш ли, че филмчето за Маша и Мечока е направено по стара
народна приказка? А искаш ли да я чуеш? – Децата споделят дали
знаят за народната приказка и вероятно ще поискат да я чуят.
В края на занятието преподавателят обещава на децата,
че следващият път ще им прочете народната приказка за Маша и
Мечока.
Второ занятие
Четене на текста на глас според дадените тук указания
Действието в приказката се развива принципно на три места –
в селото, където се намира къщата на бабата и дядото, в гората и
в къщичката на Мечока. Родната къща и селото са усвоени културни
пространства, но гората, макар и пълна с много плодове и гъби, крие
много опасности и най-вече опасността да се загубиш и да не можеш
да намериш пътя за дома. Тя е символ на дивото пространство.
Къщичката на Мечока, от своя страна, също е част от дивото
пространство, макар и да прилича на човешки дом – в нея се готви,
спи и живее, също като в домовете на хората. Но все пак това не е
човешко жилище, а жилище на див звяр. В него човешкото дете може
да бъде само слугинче.
В културното пространство властват установените закони на
нормалния човешки живот. Дивото пространство обаче и особено
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къщичката на Мечока са пространства на изпитанията, които
трябва да посрещнем. Децата трябва да осъзнаят символичния
смисъл на различните пространства, което не може да се случи, ако
не разберат важността на преходите от едно пространство към
друго. За да стане това, преминаването на границата трябва да се
извърши колкото се може по-отчетливо. Най-добре е това да става
физически – по време на четенето цялата група се премества от
едно място към друго.
За целта разделяме помещението, в което се чете приказката,
на три отделни зони. Едната зона ще бъде родната къща. Тя трябва
да се „построи“ в единия край на помещението. В срещуположния
край ще се помести къщичката на Мечока. По средата им е дивото
пространство на гората, което трябва да бъде прекосено, за да се
стигне от културното пространство до жилището на звяра. Къщата
на Мечока е мястото, където се извършва вредителството и където
Маша е държана насила, но това е и място на изпитанията, в което
човек може да покаже изобретателността и хитростта си.
Четенето на приказката се извършва във всяко от така
очертаните символични пространства. Най-напред започваме в
ъгъла, представящ дома на бабата и дядото. Когато действието
се премести в дивото пространство, цялата група, подканена от
учителката, тръгва из „гората“ и започва заедно с Маша да бере горски
плодове и гъби. След това действието се премества в къщичката на
Мечока и групата също отива там. След това се минава по обратния
път – излиза се от къщичката на Мечока, минава се през гората и се
стига до селото, където е къщата на бабата и дядото. Местейки
се от място на място, децата ще осъзнаят по-добре промените в
пространствената организация на приказния сюжет и ще запомнят, че
определени моменти от действието се случват на строго определени
места. Това важи най-вече за неусвоените междинни пространства,
както и за пространството на изпитанията и дебнещите опасности,
които обаче са и местата, в които човек може да покаже своята
съобразителност и ум.
МАША И МЕЧОКЪТ
(четене с отмерен ритъм)
Имало едно време баба и дядо. Те си имали внучка Машенка.
Един ден момичетата от селото решили да идат в гората –
гъби и ягоди да наберат. Повикали и Машенка.
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(четецът имитира гласа на Маша)
– Дядо, бабо – примолила се Машенка. – Пуснете ме да ида в
гората с момичетата. Гъби и ягоди да набера.
(четене с отмерен ритъм)
А дядото и бабата отвърнали:
(четецът имитира гласа на дядото)
– Иди, Машенка, но внимавай! Не се отделяй от другарките, за
да не се изгубиш!
(четене с отмерен ритъм, който обаче постепенно се ускорява, а гласът
на четеца става напрегнат)
Отишли децата в гората, започнали да берат гъби и ягоди. А
Машенка – дърво след дърво, храстче след храстче – отделила се от
момичетата. Разбрала, че се е загубила, и започнала да ги вика, но
никой не я чул, никой не отговорил.
Тръгнала Маша из гората. Ходила, ходила и съвсем се изгубила.
По едно време видяла една къщичка. Почукала Маша на вратата,
но никой не се обадил. Тогава блъснала вратата и тя се отворила.
Влязла Маша в къщичката, седнала на пейката под прозореца. Седяла
и мислела.
(четецът имитира гласа на Маша)
„Кой ли живее тук? И защо ли го няма?“
(четене с отмерен ритъм)
А в тази къщичка живеел един голям мечок. Само че по това
време бил в гората.
Върнал се вечерта Мечокът и видял Машенка. Много се зарадвал.
(четецът имитира гласа на Мечока)
– Аха – рекъл той, – вече няма да те пусна да си идеш. Ще живееш
с мен, дружинка да ми бъдеш. Ще палиш печката, каша ще вариш, с
каша ще ме храниш.
(четене с отмерен ритъм)
Тъгувала Маша за баба си и дядо си, но нищо не можела да направи.
Заживяла в къщичката при Мечока. А той по цял ден ходел по гората,
но на Машенка забранявал да излиза без него.
(четецът имитира гласа на Мечока)
– Ако избягаш – казвал той, – ще те намеря и ще те изям!
(четене с отмерен ритъм, който обаче постепенно се ускорява, а гласът
на четеца придобива въпросителни интонации)
Започнала Маша да мисли как да избяга от Мечока. Наоколо гора
– не знае накъде да тръгне, няма кого да попита.
(в гласа на четеца се чувства радост и възхищение)
159

Мислила, мислила и накрая измислила.
(четене с отмерен ритъм)
Един ден Мечокът се върнал от гората, а Маша му рекла:
(четецът имитира гласа на Маша)
– Мечо, пусни ме да ида до село поне за един ден. Да видя баба и
дядо, подаръци да им занеса.
(четецът имитира гласа на Мечока)
– Няма да те пусна – отвърнал Мечокът. – Ти ще се загубиш в
гората. Дай подаръците. Аз ще ги занеса.
(четене с подходяща динамика, изразяваща трескавата деятелност
на Маша)
А Маша само това и чакала. Изпекла тя пирожки, намерила един
голям кош и рекла на Мечока:
(четецът имитира гласа на Маша)
– Ще сложа пирожките в този кош, а ти ще ги отнесеш на баба
и дядо. Но помни – не отваряй коша и не яж от пирожките. Аз ще се
покача на дъба и ще те гледам!
(четецът имитира гласа на Мечока)
– Добре – отвърнал Мечокът. – Дай коша.
(четене с нормален ритъм)
Тогава Маша му рекла:
(четецът имитира гласа на Маша)
– Я излез на двора и виж дали не вали дъжд!
(четене с подходяща динамика, изразяваща напрегнатостта на
момента)
Едва Мечокът излязъл на двора, Машенка скочила в коша и сложила
над главата си чинията с пирожките.
А Мечокът се върнал в стаята и що да види – кошът вече бил
готов и го чакал. Метнал го тогава на гърба си и тръгнал към селото.
(четене с отмерен ритъм)
Вървял Мечокът сред елхите, заобикалял брезите, в долчинки се
спускал, на хълмчета се изкачвал. Вървял, вървял, пък се уморил. Спрял
на една полянка и си рекъл:
(четецът имитира гласа на Мечока)
– Я да седна на това пънче и да изям една пирожка!
(четене с отмерен ритъм)
Но Машенка извикала от коша:
(четецът имитира гласа на Маша, който звучи сърдито и заповеднически)
– Виждам, виждам! Недей да сядаш на пънчето, не смей да ядеш
от пирожките! Носи ги на баба и на дядо!
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(четецът имитира гласа на Мечока, изразяващ учудване)
– Брей, че е оката – рекъл си Мечокът. – Всичко вижда!
(четене с отмерен ритъм)
После вдигнал коша и пак тръгнал през гората. Вървял, вървял,
пък се спрял и си рекъл:
(четецът имитира гласа на Мечока)
– Я да седна на това пънче и да изям една пирожка!
(четене с подходяща динамика)
А Машенка пак извикала от коша:
(четецът имитира гласа на Маша, който звучи сърдито и
заповеднически)
– Виждам, виждам! Недей да сядаш на пънчето, не смей да ядеш
от пирожките! Носи ги на баба и на дядо!
(четене с подходяща динамика)
Мечокът много се учудил:
(четецът имитира гласа на Мечока, изразяващ силно учудване)
– Виж я ти каква била хитра! Нависоко се е качила, надалече
вижда!
(четене с отмерен ритъм)
Станал и бързо тръгнал през гората.
Стигнал Мечокът до селото и намерил къщата, в която живеели
бабата и дядото. Заудрял с всичка сила по вратата и викнал:
(четецът имитира гласа на Мечока)
– Чук-чук-чук! Отворете, добри хора! Донесъл съм ви подаръци
от Машенка.
(четене с подходяща динамика)
Но кучетата като подушили Мечока залаяли и се втурнали към
него. Прииждали от всички дворове.
Мечокът се изплашил, оставил коша пред вратата и хукнал към
гората.
Излезли тогава бабата и дядото и що да видят – пред вратата
стои голям кош.
(четецът имитира гласа на бабата)
– Какво ли има в тоя кош? – рекла бабата. А дядото отворил
капака и погледнал вътре.
(гласът на четеца звучи радостно и тържествено)
Сам на очите си не повярвал – в коша седяла Машенка. Жива
и здрава. Зарадвали се бабата и дядото. Запрегръщали и зацелували
Машенка, умница я наричали.
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След като приказката е прочетена, четецът произнася следната
словесна формула:
Имало едно време
един цар –
на земята господар.
Под прозорците на царя,
в градинката на господаря,
хвръкнало едно петле.
То запляскало с криле,
извисило глас,
жалостно запяло:
„Нека да започне
приказката отначало!“
В края на занятието преподавателят съобщава на децата, че в
техния комплект има по един лист с рамка на картина. Вкъщи те
трябва да нарисуват на този лист онази сцена от приказката, която
им е харесала най-много. Ако не са запомнили добре историята, може
да помолят някой от родителите, бабата или дядото, по-голям брат
или сестра, да им прочетат приказката отново.
Трето и четвърто занятие
Повторно четене на текста с изпълнение на различни задачи.
При изпълнението на задачите се провежда своеобразен кастинг за
определяне кое дете каква роля ще изпълнява. Критериите за това са
свързани с нагласите на децата, проличали си по начина, по който са
изпълнявали задачите.
Дейности:
Въпроси, задавани след прочитането на всеки епизод.
Въпросите са свързани преди всичко с характеристиките на
персонажите и сцените (например какви дрехи носи главният герой),
за да се приучват децата да внимават и за детайлите, а не само да
следят основните събития на историята.
Вярно или грешно. Преподавателят задава на децата въпроси
и дава отговори. Децата трябва да отговорят дали отговорът е
верен, или не. Тази игра също приучва към следене на детайлите.
Игра на детектив. Всяко от децата получава задача да следи
определен персонаж от историята. В края на четенето всяко от
децата трябва да е в състояние да даде основните данни за „своя“
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персонаж – име, външност, облекло, братя или сестри, какво прави и
т.н.
Осъзнаване на чувствата. Преподавателят разпространява
сред децата картончета, върху които са изобразени различни
типови реакции на определени възлови сцени от историята – ужас,
умиление, сълзи, радост и др. Децата трябва да отговорят кое
от изображенията отговаря на тяхното душевно състояние при
прочита на съответния момент от историята.
Разсъждения. Преподавателят задава въпроси, насочени
към проверка на способността на децата да се идентифицират
с персонажите. Въпросите са от типа „Страдаше ли и ти от
предателството на приятеля“ или „Защо му беше нужно на героя да
лъже, нямаше ли да е по-добре да каже истината?“
Показване на илюстрациите. След като се прочете една
страница, на децата се показват илюстрациите, като детайлите се
отбелязват специално. (Най-добре е илюстрацията да се прожектира
на екран, за да я виждат всички и да може да се коментира.)
Задаване на въпроси. Без да прекалява, четецът от време на
време трябва да спира и да пита децата какво според тях ще се случи
по-нататък. Става дума всъщност за изваждане наяве на един процес
по реконструиране на събитията, които всяко едно от децата
разгръща мислено в процеса на четенето.
Допускане на нарочни грешки при четенето. След прочитането
на всеки епизод от историята четецът се връща назад и прочита
отново вече прочетения текст, нарочно допускайки грешки,
променяйки например важни детайли, местата, където се развива
действието, имената на персонажите. Децата са предупредени да
внимават за това. Когато разпознаят грешката, трябва да извикат
„Сбърка!“, да кажат в какво се състои грешката и да възстановят
правилната дума.
За да улесним работата, ще отбелязваме на съответните
места какво трябва да се направи.
Преди да започне четенето, преподавателят поръчва на
четири деца от групата да бъдат „детективи“ – всяко от тях ще
внимава за един от следните персонажи: Маша, Мечокът, бабата,
дядото. След прочитането на приказката, „детективите“ трябва да
отговорят на следните въпроси: Кой е бил „техният“ персонаж? Каква
е неговата характеристика – добър, лош, злосторник, помагач? Обща
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характеристика – възраст, облекло, как изглежда. Какво е вършил по
време на действието? Какво се случва с него накрая – получава награда
или наказание?
МАША И МЕЧОКЪТ
Имало едно време баба и дядо. Те си имали внучка Машенка.
Един ден момичетата от селото решили да идат в гората –
гъби и ягоди да наберат. Повикали и Машенка.
(Тук преподавателят спира и пита децата какво ще правят момичетата в гората. Разглеждане на илюстрацията и коментиране на изображението. Упражнение за внимание към детайлите.)
– Дядо, бабо – примолила се Машенка. – Пуснете ме да ида в
гората с момичетата. Гъби и ягоди да набера.
А дядото и бабата отвърнали:
– Иди, Машенка, но внимавай! Не се отделяй от другарките, за
да не се изгубиш!
(Тук преподавателят спира и обявява, че ще прочете въведението отново, но с грешка. Децата трябва да внимават къде е грешката и да
извикат „Сбърка!“. След това преподавателят прочита пасажа, като
вместо „Не се отделяй от другарките, за да не се загубиш!“, прочита:
„И гледай да вървиш самичка, за да набереш повече гъби и ягоди!“. Тогава
преподавателят пита децата прави ли са бабата и дядото да казват
това на Маша и дали приказката ще продължи по същия начин. Упражнение за осъзнаване мотивите на човешкото поведение и за осъзнаване
вътрешната логика на действието.)
Отишли децата в гората, започнали да берат гъби и ягоди. А
Машенка – дърво след дърво, храстче след храстче – отделила се от
момичетата. Разбрала, че се е загубила и започнала да ги вика, но никой
не я чул, никой не отговорил.
(Тук преподавателят спира и пита децата защо Маша се е загубила.
Децата разсъждават и с помощта на преподавателя трябва да стигнат
до извода, че Маша така се е увлякла в събирането на гъби и ягоди, че е
престанала да забелязва всичко останало. Упражнение за осъзнаване на
мотивите на човешките постъпки. След това преподавателят пита
не би ли било по-добре, ако Маша, събирайки гъби и ягоди, все пак беше
внимавала къде са другарките є. Децата разсъждават и с помощта на
преподавателя трябва да стигнат до извода, че колкото и да е интересно
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това, което правим, все пак трябва да внимаваме и за другите неща
около себе си. Упражнение за формиране на поведенчески нагласи.)
Тръгнала Маша из гората. Ходила, ходила и съвсем се изгубила.
(Тук преподавателят спира и пита децата как самите те биха се почувствали, ако бяха на мястото на Маша. Биха ли се изплашили? Как ще
постъпят? Упражнение за идентификация с героя и за подлагане на проверка на собствената готовност за действие и емоционална реакция в
сходни обстоятелства.)
По едно време видяла една къщичка. Почукала Маша на вратата,
но никой не се обадил. Тогава блъснала вратата и тя се отворила.
Влязла Маша в къщичката, седнала на пейката под прозореца. Седяла
и мислела.
(Тук преподавателят спира и пита децата дали смятат, че Маша се е
спасила, намирайки къщичка. Децата разсъждават и изказват различни
предположение. Целта е с помощта на преподавателя да стигнат до
извода, че тази къщичка е в гората, а не в селото, значи е на диво място.
А хората не живеят по диви места. Това значи, че в къщата може да
има нещо опасно. Упражнение за осъзнаване символното значение на
мястото.)
„Кой ли живее тук? И защо ли го няма?“
(Тук преподавателят кара децата да направят предположения кой ли
живее в тази къщичка. Тъй като това е второто четене на приказката,
те трябва да си спомнят, че в къщичката живее един голям мечок. Упражнение за стимулиране запомнянето на сюжета.)
А в тази къщичка живеел един голям мечок. Само че по това
време бил в гората.
Край на трето занятие
В края на занятието преподавателят пита „детективите“
дали внимават за „своите“ персонажи.
Четвъртото занятие започва на същото място, където е
завършило предходното – в къщичката на Мечока.
Върнал се вечерта Мечокът и видял Машенка. Много се зарадвал.
– Аха – рекъл той, – вече няма да те пусна да си идеш. Ще живееш
с мен, дружинка да ми бъдеш. Ще палиш печката, каша ще вариш, с
каша ще ме храниш.
(Тук преподавателят спира и пита децата защо Мечокът иска да задържи Маша при себе си. Децата разсъждават и с помощта на преподава165

теля трябва да стигнат до извода, че макар да е див звяр, Мечокът все
пак е живо същество и има нужда от някой друг, за да се чувства добре.
Разсъждението може да продължи с изясняване ролята на другите в нашия живот – те ни помагат, те ни обичат, те се грижат за нас и ние се
грижим за тях. С други думи, другите са това, от което всяко живо същество има нужда, за да види себе си отстрани и да общува. Упражнение
за осъзнаване на мотивите за човешките постъпки и за изграждане на
базови идеи за човешкия живот. След това преподавателят пита защо
според Мечока Маша трябва да пали печката, да вари каша и да го храни. Не може ли той сам да върши тези неща? Децата разсъждават и с
помощта на преподавателя трябва да стигнат до извода, че някога се е
вярвало, че мъжете и жените трябва да изпълняват строго определени
дейности – подържането на дома е било женска работа, докато събирането на храна от гората – мъжка. Упражнение за осъзнаване на базови
поведенчески модели.)
Тъгувала Маша за баба си и дядо си, но нищо не можела да направи.
Заживяла в къщичката при Мечока. А той по цял ден ходел по гората,
но на Машенка забранявал да излиза без него.
(Тук преподавателят спира и пита децата защо Маша не можела да
направи нищо. Децата разсъждават и с помощта на преподавателя
трябва да стигнат до извода, че без да знае пътя към селото, тя не може
да стигне до него. Пък и Мечокът е по-силен от нея и когато открие,
че е избягала, може да я настигне. След това преподавателят пита
децата какъв според тях е начинът Маша да се спаси. Те разсъждават и с
помощта на преподавателя трябва да стигнат до извода, че след като
тя не знае пътя и е по-слаба от Мечока, трябва да го победи с хитрост
– той да є покаже пътя и да не я гони по пътя към селото. Упражнение за
осъзнаване на възможните алтернативи в развитието на действието и
проследяване на неговата вътрешна логика.)
– Ако избягаш – казвал той, – ще те намеря и ще те изям!
Започнала Маша да мисли как да избяга от Мечока. Наоколо гора
– не знае накъде да тръгне, няма кого да попита.
Мислила, мислила и накрая измислила.
(Тук преподавателят спира и пита децата как Маша е намерила начин
да се спаси. Те отговарят, че дълго е мислила. Тук е мястото за коментиране на важността на мисленето в човешкия живот – всяко нещо
трябва да се прави, след като добре сме го обмислили. Упражнение за
развиване на базови поведенчески модели.)
Един ден Мечокът се върнал от гората, а Маша му рекла:
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– Мечо, пусни ме да ида до село поне за един ден. Да видя баба и
дядо, подаръци да им занеса.
– Няма да те пусна – отвърнал Мечокът. – Ти ще се загубиш в
гората. Дай подаръците. Аз ще ги занеса.
(Тук преподавателят спира и пита децата защо Мечокът се съгласява да
занесе подаръци на бабата и дядото, макар че не иска да пусне Маша. Децата разсъждават и с помощта на преподавателя трябва да стигнат
до извода, че Мечокът разбира нуждата от общуване с близките хора,
които трябва да знаят, че си жив, за да не се тревожат, а също така и
да им се оказва уважение чрез подаръци, с които им доказваш, че мислиш
за тях и не си ги забравил. Това са неща, които са задължителни за всички човешки същества и Мечокът ги спазва. Упражнение за осъзнаване на
базови поведенчески модели и културни норми.)
А Маша само това и чакала. Изпекла тя пирожки, намерила един
голям кош и рекла на Мечока:
– Ще сложа пирожките в този кош, а ти ще ги отнесеш на баба
и дядо. Но помни – не отваряй коша и не яж от пирожките. Аз ще се
покача на дъба и ще те гледам!
– Добре – отвърнал Мечокът. – Дай коша.
(Тук преподавателят спира и пита децата защо Мечокът се съгласява с
условията на Маша – да не отваря коша и да не яде от пирожките. Децата разсъждават и с помощта на преподавателя трябва да стигнат
до извода, че Мечокът осъзнава, че щом той поставя условия на Маша,
редно е и тя да му поставя на него. С други думи, отношенията трябва да са равноправни. Упражнение за осъзнаване на базови поведенчески
модели.)
Тогава Маша му рекла:
– Я излез на двора и виж дали не вали дъжд!
Едва Мечокът излязъл на двора, Машенка скочила в коша и сложила
над главата си чинията с пирожките.
А Мечокът се върнал в стаята и що да види – кошът вече бил
готов и го чакал. Метнал го тогава на гърба си и тръгнал към селото.
(Тук преподавателят спира и пита децата защо Маша кара Мечока да
излезе на двора. Децата трябва да отговорят, че само така ще успее
да го отдалечи, докато се скрие в коша. Упражнение за осъзнаване на
причинно-следствените връзки в развитието на действието.)
Вървял Мечокът сред елхите, заобикалял брезите, в долчинки се
спускал, на хълмчета се изкачвал. Вървял, вървял, пък се уморил. Спрял
на една полянка и си рекъл:
– Я да седна на това пънче и да изям една пирожка!
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(Тук преподавателят пита децата дали Мечокът е прав да яде от пирожките, след като е обещал на Маша да не го прави. Децата трябва да
отговорят, че не е прав. Тогава преподавателят обяснява, че Мечокът
го осъзнава и затова се чувства виновен, когато Маша му извиква, че
вижда. Тук преподавателят подтиква децата да поразсъждават по въпроса дали трябва да спазваме обещанията си и правилата за поведение
само когато ни виждат, или винаги. Упражнение за формиране на базови
поведенчески модели.)
Но Машенка извикала от коша:
– Виждам, виждам! Недей да сядаш на пънчето, не смей да ядеш
от пирожките! Носи ги на баба и на дядо!
– Брей, че е оката – рекъл си Мечокът. – Всичко вижда!
(Тук преподавателят спира и пита децата дали знаят значението на
думата „оката“. След това им помага да осъзнаят, че тази дума се е
образувала от думата „око“, т.е. „окат“ е човек, който вижда добре.
Упражнение за овладяване на лексикалното богатство на езика, както и
за осъзнаване на механизмите за словообразуване.)
После вдигнал коша и пак тръгнал през гората. Вървял, вървял,
пък се спрял и си рекъл:
– Я да седна на това пънче и да изям една пирожка!
А Машенка пак извикала от коша:
– Виждам, виждам! Недей да сядаш на пънчето, не смей да ядеш
от пирожките! Носи ги на баба и на дядо!
(Преподавателят пита децата защо Мечокът пак се опитва да наруши
уговорката с Маша, макар че веднъж е бил хванат. Децата отговарят,
че навярно се надява, че тя няма да го види. Преподавателят им напомня, че не е важно дали те виждат, или не, след като си обещал нещо.
Децата трябва да стигнат до извода, че Мечокът не е истински честен,
след като се опитва да измами Маша, надявайки се, че тя не го вижда.
Истински честният човек спазва обещанията, които е дал, независимо
от обстоятелствата. Упражнение за осъзнаване на базови поведенчески
модели и човешки ценности.)
Мечокът много се учудил:
– Виж я ти каква била хитра! Нависоко се е качила, надалече
вижда!
Станал и бързо тръгнал през гората.
Стигнал Мечокът до селото и намерил къщата, в която живеели
бабата и дядото. Заудрял с всичка сила по вратата и викнал:
– Чук-чук-чук! Отворете, добри хора! Донесъл съм ви подаръци
от Машенка.
168

Но кучетата, като подушили Мечока, залаяли и се втурнали към
него. Прииждали от всички дворове.
(Тук преподавателят пита децата защо кучетата лаят срещу Мечока.
Те трябва да отговорят, че той е див звяр и мястото му не е в селото,
където живеят хората. С помощта на преподавателя децата трябва
да стигнат до извода, че има места, където живеят хора и други – където живеят дивите животни. Упражнение за осъзнаване на пространствената символика.)
Мечокът се изплашил, оставил коша пред вратата и хукнал към
гората.
Излезли тогава бабата и дядото и що да видят – пред вратата
стои голям кош.
– Какво ли има в тоя кош? – рекла бабата. А дядото отворил
капака и погледнал вътре.
Сам на очите си не повярвал – в коша седяла Машенка. Жива
и здрава. Зарадвали се бабата и дядото. Запрегръщали и зацелували
Машенка, умница я наричали.
(Тук преподавателят пита децата дали са доволни, че приказката завършва щастливо. Те трябва да отговорят положително. Тогава преподавателят ги пита дали според тях приказката би завършила щастливо, ако Маша е жива, но е в къщичката на Мечока. С помощта на преподавателя те трябва да стигнат до извода, че щастието е да живееш с
близките си, а не само да си жив. Упражнение за осъзнаване на чувствата
и за овладяване на базови поведенчески модели и човешки ценности.)
След края на занятието преподавателят отново произнася
словесната формула:
Имало едно време
един цар –
на земята господар.
Под прозорците на царя,
в градинката на господаря,
хвръкнало едно петле.
То запляскало с криле,
извисило глас,
жалостно запяло:
„Нека да започне
приказката отначало!“
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В края на занятието „детективите“ докладват за резултата
от своите наблюдения, т.е. описват кои са техните персонажи, как
изглеждат, какво вършат, как се отнасят помежду си.
По време на занятието преподавателят си води бележки за
поведението на децата по време на извършване на различните
дейности. В резултат на тяхната активност ще се определи кой
каква роля ще играе.
Пето занятие
Подготовка за разиграването на сюжета. Разпределение на
ролите, поставяне на конкретни задачи, свързани с всяка от ролите,
обсъждане на проблеми и възникнали недоразумения.
В началото на занятието преподавателят съобщава на децата,
че този ден ще избират изпълнители на ролите. Съобщава им кои са
тези роли и прави уговорката, че те ще се изпълняват от онези деца,
които са се показали най-усърдни по време на предходните занятия.
След това преподавателят представя основните характеристики на персонажите. Това, което е най-важно за Маша, е нейната
досетливост. Затова нейната роля ще се изпълни от онова момиченце, което по време на предишните занятия е показало най-голяма способност да стига до верния отговор.
Ролите на бабата и дядото ще се изпълнят от онова момиченце
и момченце, които са дали най-много правилни отговори – те са повъзрастни и следователно по-мъдри.
Ролята на Мечока ще се повери на онова момченце, което е
отговорило правилно на въпроса кой е честен човек. Трябва да му се
обясни, че е избрано да играе тази роля, защото най-добре разбира, че
дадените обещания трябва да се изпълняват.
Останалите роли се разпределят между останалите деца.
Тъй като ролите в тази приказка са малко, възможно е да се
определят и дубльори, като всеки епизод се изиграва по няколко пъти
с различни изпълнители. Така повече деца ще получат възможността
лично да участват в играта.
След като изпълнителите са определени, преподавателят пита
всяко от децата дали разбира какъв е неговият персонаж и дали иска
да си уточни нещо. Занятието минава в обсъждания и уточнявания на
задачите.
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Шесто и седмо занятие
Разиграване на сюжета
Задачата на това упражнение не е да се изгради цялостно
театрално представление, а да се изиграят възловите епизоди по
време на протичащия разказ на разказвача. Също така не е необходимо
да се заучават определени точно зафиксирани реплики. По-важно е
децата сами да измислят репликите си, осъзнавайки какво се случва.
Шесто занятие
Първи епизод. Разказвачът разказва началната ситуация. Имало
едно време на село баба и дядо. С тях живеела и тяхната внучка Маша.
Един ден момичетата от селото решили да отидат в гората, за
да берат гъби и ягоди. Повикали и Маша. Тя изтичала при баба си и
дядо си и ги помолила да я пуснат да отиде с момичетата в гората.
Дядото є разрешил, но я предупредил да не изпуска своите приятелки
от погледа си, за да не се загуби. Децата изиграват сценката.
Втори епизод. Разказвачът разказва как Маша отишла със своите
приятелки в гората и започнала да бере гъби и ягоди. Но се увлякла
и притичвайки от храст към храст и от дърво към дърво, съвсем
забравила за другите момичета. В един момент разбрала, че е самичка
в гората. Започнала да вика, но никой не се обадил. Тогава разбрала, че
се е загубила. Децата разиграват сценката.
Трети епизод. Разказвачът разказва как Маша тичала из гората
и търсела пътя за селото, но не могла да го намери. Не щеш ли,
когато излязла на една полянка, видяла под един огромен дъб да стои
малка къщичка. Зарадвала се, че е намерила къде да отиде и влязла
в къщичката. Седнала на пейката под прозореца и започнала да се
оглежда наоколо. Чудела се кой ли живее в тази къщичка и защо ли го
няма. Децата разиграват сценката.
Четвърти епизод. Разказвачът съобщава, че Маша седяла на
пейката, докато се стъмни. Тогава отвън се чул шум и в къщичката
влязъл нейният стопанин. Това бил един голям мечок. Когато видял
момиченцето, Мечокът много се зарадвал. Казал на Маша, че от този
ден нататък тя ще живее с него, за да му бъде другарче, ще се грижи
за къщата, ще пали печката, ще вари каша и ще го храни с нея. После
є казал, че не бива да излиза от къщичката. Ако поиска да избяга, той
ще я намери и ще я изяде. Децата разиграват сценката.
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Седмо занятие
Пети епизод. Разказвачът разказва как от този ден нататък
Маша заживяла с Мечока. Всяка сутрин той ставал и отивал в гората,
за да търси храна, а Маша се заемала с къщната работа. Метяла пода,
палела печката, варяла каша и чакала Мечока да се върне. Било є много
мъчно за баба є и дядо є, но не можела да направи нищо. Не знаела къде
се намира къщичката, не знаела пътя за селото, а и наоколо нямало
никого, когото да попита. Но непрекъснато мислела какво да направи,
за да се спаси. Мислила, мислила и на края измислила. Една вечер, когато
Мечокът се прибрал от гората, Маша го помолила да я пусне поне за
един ден да иде в селото, за да види баба си и дядо си, за да им каже,
че е жива и да им занесе подаръци. Мечокът обаче не є разрешил. Все
пак є обещал, че той ще отиде до селото и ще занесе подаръците.
Децата разиграват сценката.
Шести епизод. Маша много се зарадвала. Опекла много пирожки,
намерила един голям кош и казала на Мечока, че в този кош ще сложи
пирожките, които той да занесе на баба є и дядо є Казала му обаче, че
ще се качи на дъба и ще го гледа какво прави. Не бивало да бърка в коша
и да яде от пирожките. После му рекла да излезе на двора, за да види
дали не вали дъжд. Щом Мечокът излязъл през вратата, Маша бързо
скочила в коша и сложила чинията с пирожките на главата си. Когато
Мечокът се върнал в къщичката, намерил коша вече готов. Метнал
го на гърба си и тръгнал през гората към селото. Децата разиграват
сценката.
Седми епизод. Мечокът дълго вървял сред елхите, заобикалял
брезите, в долчинки се спускал, на хълмчета се изкачвал. Вървял,
вървял, пък се уморил. Спрял на една полянка и поискал да седне на
едно пънче и да изяде една пирожка, за да се подкрепи. Тогава Маша
му извикала от коша да не сяда и да не смее да яде от пирожките.
Мечокът много се учудил, че момиченцето го е видяло и е разбрало
какво иска да направи. Грабнал коша и тръгнал пак през гората. Вървял,
вървял, пък се уморил. Стигнал до друга полянка и пак поискал да седне
на едно пънче и да изяде една пирожка, но Маша пак се обадила от
коша да не сяда и да не смее да яде от пирожките. Мечокът си рекъл,
че тя е много хитра и вижда всичко, вдигнал пак коша и тръгнал към
селото. Децата разиграват сценката.
Осми епизод. Най-сетне Мечокът стигнал до селото. Намерил
къщичката на бабата и дядото, оставил коша пред вратата и
почукал. Извикал да му отворят, защото носи подаръци от Маша.
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В това време обаче селските кучета го надушили, втурнали се към
него, залаяли го и Мечокът много се уплашил. Изоставил коша на прага,
хукнал към гората и бързо се скрил между дърветата. По това време
вратата се отворила и на прага излезли бабата и дядото. Видели
коша, оставен на прага, и много се учудили. Бабата се запитала какво
ли има в този кош, а дядото отворил капака. Не щеш ли, отвътре
изскочила Маша и започнала весело да подскача. Бабата и дядото се
зарадвали много, зацелували внучката си и я заразпитвали къде е била,
как се е върнала при тях. Маша им разказала всичко, а бабата и дядото
я похвалили, че е голяма умница. Децата разиграват сценката.
Осмо, девето и десето занятие
Заключителни игри. Дейности, затвърждаващи впечатленията
от четенето и разиграването – подреждане на историята,
разпознаване на местата и героите, определяне на чувствата и
отношенията към героите и т.н.
Дейности:
Подреждане на историята. Децата разполагат със серия
картинки, изобразяващи основните моменти в развитието на
сюжета. Те трябва да ги подредят върху наличното в комплекта
табло по реда, в който тези моменти са се появявали, и по този
начин да изградят историята. Таблото изобразява различните сцени
в тяхното естествено местонахождение. По този начин децата
се научават да правят връзка между развитието на действието и
обкръжаващата това действие среда.
Къде се случва? На децата се показват изображения на характерни
места от сюжета на приказката. Те трябва да кажат най-важното
нещо, което се е случило на това място. Същото може да се направи и
с характерни предмети, присъстващи в историята. Децата трябва
да отговорят къде и кога този предмет се е появил.
Има или няма. На децата се прочита списък с неща, за които
се предполага, че присъстват в историята. Те трябва да отговорят
дали всяко нещо действително присъства, или не. Същото може
да се направи и с имената на персонажите. Дава се дълъг списък от
собствени имена, от които децата избират онези, които са били
участници в историята.
Да изберем герои. Ако в историята има повече персонажи,
може да се предложи на децата да изиграят ролята на режисьори
в театрално представление. Те трябва да поставят пиеса върху
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конкретната история, но имат ограничени възможности да платят
на актьорите. Могат да наемат само петима. И затова трябва
да изберат измежду всички налични роли само онези пет, без които
историята не би могла да се случи.
Да характеризираме героя. Преподавателят показва на децата
изображението на всеки от героите и след това им предлага думи,
характеризиращи съответния персонаж. Децата трябва да изберат
думата, която най-добре изразява същността на персонажа. Може да
им се предложи да изберат и друга дума, която също има отношение
към характеристиката на персонажа, но не е чак толкова точна,
колкото избраната.
Да напишем писмо. На децата се предлага да измислят писмо до
Мечока. В него те трябва да изразят отношението си към неговите
постъпки и да го посъветват как трябва да се постъпва в тези
обстоятелства.
Да си представим, че се е случило с мен. Прочита се моментът
със загубването на Маша в гората. След това децата се питат как
всеки от тях би постъпил в подобни обстоятелства и какво решение
би взел.
Да измислим ново заглавие. На децата се предлага да измислят
ново заглавие на приказката, което изразява това, което те смятат
за най-важно в нея.
Да променим нещо. Питаме децата дали бихме променили нещо
в приказката – кое и защо.
Да измислим нов финал. Предлага се на децата да измислят
нов финал на историята, защото този им се вижда нереалистичен,
неудовлетворителен, неотговарящ на емоционалните им очаквания
или др. След това се коментират предложенията, като в хода на
коментара се анализира и какво точно иска да внуши съществуващият
финал, с други думи – да се експлицира поуката.
Осмо занятие
По време на това занятие ще се изпълняват дейности, насочени
към способността на децата да следят развитието на историята.
Децата разполагат със серия от картинки, изобразяващи
възловите сцени в развитието на сюжета. Те трябва да ги разгледат
и след това да ги подредят върху табло по реда, по който сцените се
случват в развитието на сюжета. Накрая преподавателят проверява
как са се справили децата. Ако някъде са допуснати грешки, детето,
което е поставило епизода на погрешно място, трябва да обясни защо
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според него този епизод е сложен там. В разговора с преподавателя
трябва да се изясни, че истинската поредност е друга, което следва
от логиката в развитието на сюжета.
В хода на обсъждането се коментира и мястото, където се е
случил всеки от епизодите поотделно. Преподавателят пита защо
именно там.
Преподавателят прочита списък с предмети и случки. Децата
трябва да отговорят дали този елемент присъства в историята.
Един подобен списък би могъл да съдържа: гъби, ягоди, цветя, храсти,
река, планина, море, къщичка, дворец, птици, град, ножица, пещера,
кош, печка, тенджера, вода, пирожки, долчинки, бухал, хълмчета, кучета,
лисици, жаби и др.
Девето занятие
По време на това занятие ще се изпълняват дейности,
насочени към изразяване и осъзнаване на емоционалните реакции към
случващото се – отношение към героите, отношение към възлови
събития, активна реакция.
Да изберем герои. На децата се предлага да изиграят ролята
на режисьори в театрално представление. Те трябва да поставят
пиеса върху конкретната история, но имат ограничени възможности
да платят на актьорите. Могат да наемат само четирима. И затова
трябва да изберат измежду всички налични роли само онези четири,
без които историята не би могла да се случи.
Да характеризираме героя. Децата разполагат с рисунки на
основните герои. Преподавателят прочита списък с определения
към всеки от героите и децата трябва да изберат онези от тях,
които отговарят най-пълно на тяхната характеристика. В повечето
случаи определенията ще бъдат повече от едно. Децата трябва да
определят кое от тези определения е подхожда напълно на героя, кое
– само отчасти, и кое изобщо не подхожда.
Маша:Добра, непослушна, послушна, иска позволение от баба си
и дядо си, върши всичко на своя глава, иска само да си играе, увлича
се в брането на гъби и ягоди, забравя какво са є казали, помни какво
са є казали, досетлива, търси само забавления, съвестно изпълнява
задълженията си, мързелива, умна, глупава, не знае какво да направи и
др.
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Бабата и дядото:Добри, загрижени, не се интересуват какво
прави внучка им, мързеливи, мъдри, никога не грешат, не се грижат за
Маша, страхливи и др.
Мечокът: Добър, лош, хитър, глупав, не разбира какво става,
всичко разбира, иска да си има другарче, предпочита да живее сам в
гората, мързелив, силен, слаб, уважава желанието на Маша, див звяр,
кротък и др.
Да напишем писмо. На децата се предлага да измислят писмо до
Мечока. В него те трябва да изразят отношението си към неговите
постъпки и да му кажат, че не бива насила да държи Маша в къщичката
си, защото баба є и дядо є ще се тревожат.
Десето занятие
По време на това занятие ще се изпълняват дейности, показващи отношението на децата към различните герои, осъзнаване на
собствената готовност да се постъпва по определен начин, осъзнаване на поуката, внушавана от историята.
Преподавателят прочита епизода, в който Маша се загубва в
гората. След това децата коментират как биха постъпили в такава
ситуация.
След това преподавателят прочита епизода, в който Маша
успява да накара Мечока да я занесе в село, скрита в коша. След това
се коментира досетливостта на Маша и умението є да намира изход
от трудното положение, в което е попаднала. Преподавателят пита
децата те как биха постъпили в такива обстоятелства.
На децата се предлага да измислят ново заглавие на приказката,
така че то да изрази това, което те смятат за най-важното в нея.
На децата се предлага да променят нещо в историята – кое и
защо.
На децата се предлага да измислят нов финал на историята. Ако
те кажат, че този, с който тя завършва, си е добър – да обяснят
защо смятат така. В хода на обсъждането трябва да се подчертае
поуката – човек не трябва да се отказва и да изпада в отчаяние, а да
търси изход. Само така ще може да преодолее трудностите.
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