
Приложение № 1 към чл. 28, ал. 2, т. 1

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"

I. Общи цели на образователното направление.
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.

Образователно ядро Втора група

Свързана реч

Назовава някои роднински връзки в своето семейство 

Назовава имената на възрастните в детската градина

Разбира инструкции

Дава прости обяснения за своите действия

Участва в диалог

Описва играчка по зададени опори (цвят, големина, предназначение)

Речник
Назовава правилно предмети, лица, явления, събития

Използва базов речник (съществителни, прилагателни, глаголи, 
свързващи думи, местоимения)

Граматически правилна реч

Говори за лични събития в миналото и в бъдещето

Съставя въпросителни изречения

Звукова култура
Говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо



Възприемане на литературно 
произведение

Възприема гатанки, римушки, стихотворения, приказки

Определя ролята на героите от познати литературни произведения

Задава въпроси, свързани с художествен текст

Изразява отношението си към постъпките на даден герой

Пресъздаване на литературно 
произведение

Казва наизуст стихчета, гатанки и римушки и преразказва по дадени 
опори кратка приказка

Избира и играе роли на герои от познати литературни произведения

Ill. Насоки за учителя.
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-нататъшната 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 възрастова група, и в минимум три педагогически ситуации седмично 
- за четвърта възрастова група.



Приложение № 2 към чл. 28, ал. 2, т. 2 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "МАТЕМАТИКА"

I. Общи цели на образователното направление.
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.

Образователно ядро Втора група

Количествени отношения

Брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет

Определя реда на обект в редица от три предмета

Практически моделира числата до 5, като използва предмети

Сравнява две предметни групи (до пет предмета) и ги назовава: 
поравно,повече и по-малко

Измерване

Назовава и показва дължина на предмети, като използва дълъг, къс, по- 
дълъг, по-къс

Подрежда три предмета във възходящ и низходящ ред по височина

Пространствени
отношения

Определя мястото на предмет спрямо собственото си местоположение, 
като използва близо и далече

Ориентира се по основните посоки, като използва напред, назад, нагоре 
и надолу

Времеви отношения
Разпознава и назовава частите на денонощието: 

сутрин, обед, вечер, нощ



Разпознава и назовава годишните сезони

Ориентира се в последователността на събитията във времето, като 
използва в началото - после; по-рано - по-късно; преди - след това

Равнинни фигури

Разпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник

Дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, 
квадрат и триъгълник

Ill. Насоки за учителя.
Спецификата на предучилищната математическа подготовка е в това, че съдържанието и 

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 по-нататъшното 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 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.

Приложение № 3 към чл. 28, ал. 2, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.)

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ОКОЛЕН СВЯТ"

I. Общи цели на образователното направление.
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.

II. Очаквани резултати.

Образователно ядро Втора група

Самоутвърждаване и 
общуване с околните

Определя полово-ролевата принадлежност на членовете на семейството 
и на рода си

Описва собствените си преживявания и постъпките си

Назовава отговорности на близките си към него и свои отговорности към 
тях

Посочва съиграчи, като се съобразява с темата/замисъла

Има конкретни представи за деца с различия и съдейства на другите в 
процеса на самоутвърждаване

Създава приятелства

Изразява причини за това, което харесва и не харесва

Дава идеи за игра

Социална и здравословна 
среда

Разбира функциите и предназначението на предмети, които ползва 
ежедневно

Опитва емоционално да свърже желанията си с възможностите на 
другите за осигуряването им

Комбинира игрови средства и материали за постигане на игрови цели



Показва познаване на правилата на пресичане на улица

Назовава и спазва елементарни хигиенни правила и здравословен режим 
през деня

Има представа за професиите на своите родители и това, че работят, за 
да са полезни и да се грижат за семействата си

Културни и национални 
ценности

Отбелязва в календар на празниците рождени и именни дни на деца в 
групата

Определя националността си

Разпознава битова и празнична среда и показва готовност и умения да се 
включи в подготовката на честването на националния празник, на 
значими официални празници, както и на местни празници на общността

Сравнява предмети, които са част от фолклорната празнична среда, и 
използва поздрави при употребата им (мартеници, китки, венци, тояжки, 
маски и др.)

Светът на природата и 
неговото опазване

Описва диви и домашни животни (тяло и неговите части)

Познава основни жизнени потребности на животни от близката среда

Разбира необходимостта от грижи за растенията и животните

Различава плодове и зеленчуци, като ги класифицира в предметни игри 
по нагледни признаци

Проявява желание да се грижи за растенията в природния кът и на 
двора

Познава типични признаци на времето в природна местност и сезона 
(дъжд, сняг, град)

Разпознава Слънцето, Луната и звездите в природни картини

Ill. Насоки за учителя.
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.

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.

Приложение № 4 към чл. 28, ал. 2, т. 4

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

I. Общи цели на образователното направление.
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.

Образователно ядро Втора група

Художествено възприемане
Познава и назовава видове изобразителни материали

Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби

Изобразителни материали и 
техники

Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване 
и откъсване

Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса на 
детски творби от областта на народното и приложното творчество

Моделира обемни образи и придава характерни детайли и особености, 
като използва различни пластични материали

Изобразително творчество Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на



пространството

Изобразява обекти чрез крива затворена линия и кръгла форма

Декорира свободно, като използва стилизирани образи

Умее да изгражда тематични рисунки по общ проект

III. Насоки за учителя.
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 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.

Приложение № 5 към чл. 28, ал. 2, т. 5 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "МУЗИКА"

I. Общи цели на образователното направление.
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 и 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.

Образователно ядро Втора група

Възприемане

Разпознава музикално произведение от посочени две познати 
произведения и го свързва правилно със заглавието му

Разпознава визуално музикалните инструменти пиано и цигулка

Разпознава по тембъра (звучността) цигулката и кавала в солово 
изпълнение

Характеризира звученето на музика, като използва едно-две 
определения

Възпроизвеждане
Възпроизвежда мелодия според индивидуалните си възможности

Свири подражателно на детски ударни музикални инструменти равни 
тонови трайности

Музика и игра

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

Отразява двигателно, според възможностите си, темпови промени на 
музика

Елементи на музикалната 
изразност

Разграничава високи и ниски тонове на основата на съпоставяне

Различава бързо-бавно в музика при съпоставяне

III. Насоки за учителя.
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 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.

Приложение № 6 към чл. 28, ал. 2, т. 6

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"

I. Общи цели на образователното направление.
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.

Образователно ядро Втора група

Конструиране и моделиране

Разбира и следва поетапно демонстрирани указания при създаване на 
модел

Изработва под указанията на учителя модел, като изрязва, сгъва и 
залепва елементи

Оценява по зададени 2-3 критерия изработени модели и ги включва в 
игрови дейности

Обработване на материали, 
съединяване и свързване

Различава хартия, текстилни и природни материали в различни 
изделия

Реже с ножица хартия по очертана права линия

Съединява отрязани с ножица елементи чрез залепване



Свързва чрез нанизване и промушване

Грижи и инициативност

Стреми се да пази, чисти и подрежда дрехите и обувките си по 
указание

Стреми се да облича и съблича дрехите си по указания

Подбира прибори за хранене

Подрежда местата за занимания, игра, сън и хранене с помощта на 
възрастен

Изслушва и избира едно от няколко възможни решения

Има представа за лично участие в общите дейности на групата

Техника

Сравнява пътнически, товарни и превозни средства

Има представа за устройства за информация и комуникация - 
телевизия,аудио- устройства

Ill. Насоки за учителя.
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 по-системното 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.

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.
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ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА"

I. Общи цели на образователното направление.
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.

Образователно ядро Втора група

Строява се един зад друг и един до друг по права линия, в кръг и 
обратно със и без захващане на ръцете. Придвижва се чрез ходене в 
общ темп и ритъм

Придвижва се чрез ходене в разпръснат строй, в колона с 
престрояване в кръг и обратно, със смяна на посоката

Естествено приложна
Придвижва се чрез бягане в разпръснат строй, в колона, със смяна на 
посоката и темпа. Бяга в права посока и зигзаг

двигателна дейност Изпълнява подскоци с придвижване напред. Скача в дълбочина - от 
ниско на високо.

Скача и прескача ниски препятствия с един и два крака

Хвърля с две ръце отдолу напред и отгоре напред гумена топка, с 
една ръка малка топка във вертикална цел и в далечина

Катери се по невисока катерушка и сяда върху нея. Свободно се 
прекатерва над уред с височина до 40 см.

Придвижва се от свита стояща опора от и към предварително 
определени ориентири в права посока, по гимнастическа пейка и се 
провира през обръчи

Спортно-подготвителна 
двигателна дейност

Изпълнява щафетни игри с елементи от различни спортове 
(бадминтон, баскетбол, волейбол, лека атлетика, спортна гимнастика, 
футбол, хандбал, тенис и др.)

Спазва основни изисквания и правила при изпълнение на елементи на 
различни спортове

Познава характерни различия между популярни спортове, както и 
местата и изискванията за провеждането им



Физическа дееспособност

Изпълнява физически упражнения без уред, които да въздействат 
върху развитието на всички мускулни групи и подпомагат развитието 
на по-слабите мускулни групи (коремни и странични)

Координира движенията си с тези на останалите участници при 
изпълнение на двигателна дейност

Изпълнява двигателни действия в подвижните игри с организиращ 
характер, за развитие на моториката и двигателните способности, 
музикално-двигателни, спортно-подготвителни, щафетни и други

Игрова двигателна дейност Разбира двигателни задачи и правила, стреми се към постижения и 
себедоказване

Играе с другите деца, като се грижи за своята безопасност и за 
безопасността на другите деца

III. Насоки за учителя.
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, 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.


