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            Настоящата програмна система очертава ясно подходите, стилът на работа, 
конкретизиране на дейностите и планиране на учебно-възпитателните взаимодействия 
запостигане на оптимална активност, творчество и изява на всяко дете. 
ЦЕЛ: Да се създадат: среда, условия и предпоставки за придобиване на компетентности на всяко 
дете и те да съответстват на интересите, правата, възможностите и възрастовите 
характеристики на децата. 
     Управлението на детската градина е  подчинено на действащите законови нормативни 
документи: чл.70, ал.1 от ЗПУО,  чл.29 , ал.4 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. 
 Съвременният етап на обществено развитие изисква съвременен тип мениджърско ръководство 
на детската градина, като се прилагат принципите на хуманизиране и демократизиране на 
управлението. Управлението се характеризира като процес на непрекъснато интегриране на 
наличните ресурси и задачите за постигане на определените цели.  
Необходим е стил на управленска гъвкавост и способност за своевременна адаптация към 
променящата се социална среда. Изключително важно е да се създава атмосфера на емпатия, 
сърдечност и уважение. 
ПОДХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 
В детска градина „Детски рай“ се прилага целевия подход  на управление, чрез който  да  се 
прогнозира, да  се определят целите, да планират  и да гарантират крайните резултати. Всички 
членове   работят за мотивиран, съпричастен  и ентусиазиран екип чрез личния си пример, 
толерантното си отношение и вътрешен заряд. 
Педагогическото взаимодействие на учителите  в детската градина се основава на  
на хуманно- личностния подход. 
Детето е във фокуса на педагогическия процес. Детската градина за него  е дом, където то се 
чувства  обичано, значимо и ценено. Любимо място, където  да  може да играе и  да опознава 
света, да  изразява пълноценно своите умения, да се развива, да твори и да успява. 
Използвайки личния опит на детето и неговите потенциални възможности и таланти, педагогът е 
този, който съдейства за цялостното разгръщане на личностните качества на всяко отделно дете. 
В този смисъл детето е не само обект, но и субект в процеса на развитие. 
Акцентирайки на формирането на  компетенциите на детето решаващи  са играта и игровата 
дейност, която съпътства  протичането на всички основни и допълнителни дейности  в 
организацията на деня. 
 Друг важен подход е ценностно -ориентирания подход. 



Той дава възможност на детето да се опре на своя опит и възможности, и да направи своята 
самоизява и себеизразяване. Ценността на всяка компетенция се разглежда през призмата на 
приемане на детето и неговото стимулиране за интегриране и изграждане на  самооценка и 
развитие на своята индивидуалност. 
Рефлексивния подход се реализира в детската градина чрез четири основни принципа: 
Принципа за активност, за съзнателност, за толерантност и демократичност. 
Прилагането на комуникативно-експресивния и креативния подходи е в отговор на 
предизвикателството да променим отношението на децата към знанието, да  провокираме 
тяхното любопитство за  учене чрез опита на другите и чрез собствения си опит. 
Ситуационният  подход  дава на  педагога свобода на избор за прилагане на принципите, 
разгръща неговата  инициатива и творчество и дава възможност за съобразяване  с  желанията 
на децата за  участията им  в различни идеи и проекти. 
ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация 
Педагогическата ситуация като основна форма се организира само в учебно време:периода на 
учебното време -15 септември до 31 май, а периода на неучебното време- 1 юни до 14 
септември. 

При провеждането на основните форми да се изисква прилагане на иновативност и 
ефективност. Педагогическите практики и организацията на образователния процес да е въз 
основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ  ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

Брой на педагогическите ситуации и образователните направления, за постигане на 

компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование. 

Образователно 
направление 

Първа група Втора група Трета група Четвърта 
група 

Български език 
и литература  
 

1+1 2+1 2+1 3+1 

Математика  
 

1+1 1+1 2+1 3 

Околен свят  
 

1+1 2 2+1 2+1 

Изобразително 
изкуство  
 

2 2 2 2+1 

Музика  
 

2 2 2 2 

Конструиране и 
технологии  
 

1+1 1+1 2 2 

Физическа 
култура 

3 3 3 3 

 
Общ брой 

 
11 + 4 
  

 
13 +3 

 
15 +3 

 
17 +3 

  



 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие  в детската градина се  организират от 
учителя съобразно интересите и потребностите на децата. 

Включват: спортни и културни дейности, разходки, тържества, празници, изложби, развлечения  

подвижни игри, музикално-подвижни игри,работа в малки екипи, работа в центрове по интереси: 

 Центрове по интереси- създаване на условия за развитие на индивидуалните желания, 
потребности и таланти на децата 
Учителите на групите по свое  желание и според интересите си да създадат такива или други 
центрове по интереси. 
Център "Цветни светове" 
Създадени условия за рисуване, апликиране, работа с природни материали, приложни техники и 
други 
Център „Приказно царство" 
Библиотека с книжки с приказки, играчки петрушки за игри драматизация, декори за познати 
приказки, костюми за театрализирани игри, аксесоари за приказни герои. 
Център „Колко ли е, чудно?!" 
Създадени условия за експерименти, игри, забавни опити с вода, с пясък и други материали от 
живата и нежива природа - като собствен опит и като показ от учителя 
Център .Мога сам...да си реша!" 
Решаване на логически задачи, игри за развитие на познавателните способности, решаване на 
задачи от пространствено ориентиране, работа в лабиринти, игри за развитие на комбинативното 
мислене, за развитие на въображението и вземане на решения, провеждане на обсъждания и 
работа в екип, изказване на мнение и отстояване на позиция. 
Център „Букви интересни- много са ми лесни!" 
Работа с дидактични игри по български език, оперативен материал от букви за съставяне на 
думи и срички, магнитна дъска, интерактивни играчки с функция за повторения товорещи кукли, 
книжки, папагали и прочие. 
Център „Майстор съм голям-всичко мога да си построя и да си направя сам!"- работа с най 
различни техники за конструиране и създаване на модели в създадена среда за работа с 
конструктори, пъзели, други конструктивни елементи развиващи 
конструктивното и творческо мислене 
Център „ Музикално вълшебство“- проучване на музикалните способности на децата, 
създаване на вокални групи , танцувални групи и групи за слушане на музика. 
Център „Най-обичам аз да тичам..!" 
Създадени условия за двигателна активност на децата 
Утринно раздвижване 
Двигателни комплекси с кърпички, тояжки, гирички, с ленти, кубчета и прочие уреди. 
Дихателни упражнения, изправителни упражнения, закалителни процедури, ходене по торбички с 
различно съдържание царевица, боб, леща, обли камъчета и прочие. 
Индивидуална работа с деца - с логопедични проблеми, с някакви обучителни трудности, с 
личностни потребности, за преодоляване на емоционален проблем, за изграждане на 
определена черта от характера на детето, за развиване на определен талант у детето и други. 
Посещения и разходки: разглеждане забележителностите на града, на Стария бряст, 
посещение на градския музей, на музея на сливенския бит, на къщата на Хаджи Димитър, на 
текстилния музей, на куклени представления в кукления театър и други. 
 Развлечения - създаване на условия за развлечения по желание на децата за тяхното 
щастливо пребиваване в детската градина. 



 
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – има разписани тематични 
разпределения, които са в електронен вариант и на хартиен носител, приети на Педагогически 
съвет и утвърдени от директора на детската градина. Темите, задачите и очакваните резултати  
са съобразени както с възрастовите така и с индивидуалните особености на децата в групата. 

 

 
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

Месец Тема Образователно направление и 

образователно ядро 

Очаквани резултати 

1 2 3 4 

Септември 

2 седмици 

Здравей, 

детска 

градина! 

БЕЛ 

Свързана реч  

Речник 

– назовава пълното си собствено име и 

възрастта си 

– използва общоприети изрази при 
запознаване; 

 

 

 Математика 

Количествени отношения 

– сравнява две групи с до три предмета по 

определен признак – цвят; 

 

 Околен свят 

Самоутвърждаване и общуване с 

околните  

– описва себе си, като назовава името си, 
посочва близките си и приятелите си; 

 

 Конструиране и технологии 

Конструиране и моделиране  
– конструира с еднородни конструктивни 
елементи; 

 Изобразително изкуство 

Изобразителни материали и техники  

– рисува хоризонтални, вертикални и 

наклонени линии с молив  и маслен 
пастел;  

– манипулира с пластичен материал – 

пластилин; 

 Музика- Възприемане, 
Възпроизвеждане, Музика и игра 

 

 
 

 

Създаване на интерес към музикалната 
дейност. 

 Физическа култура 

Игрова двигателна дейност  
– изпълнява естествено-приложни 
движения в подвижни игри; 

– включва се в различни двигателни 

дейности; 

Октомври 

5 седмици 

 

Пъстра 
есен  

БЕЛ  

Речник  

Възприемане на художествено 

произведение 
 

-познава и назовава имената на играчки и 
предмети от  близкото обкръжение;  

- запознаване с литературно произведение 

 

 Математика 

Количествени  отношения  
 

 

– формира умения да различава едно и 

много; 
– определя принадлежност или 

непринадлежност на даден предмет към 

група; 
 

 Околен свят 

Светът на природата и неговото 
опазване  

– назовава и разпознава плодове и 

зеленчуци;  
 

  

 

 Конструиране и технологии  
Грижи и инициативност 

Конструиране и моделиране  

– има представа за изискванията за 
чистота; 

 

– възпроизвежда показана от учителя 
последователност за създаване на модел;  

 Изобразително изкуство 

Изобразителни материали и техники 
 

 

 

– рисува хоризонтални, вертикални и 

наклонени линии с разредени  моливи и 
флумастери; 

– манипулира с пластичен материал – 

пластилин; 
разточва, извива и слепва пластичен 

материали;  

 Музика-Възпроизвеждане Пее до три научени кратки песни. 

 Физическа култура 

Естествено-приложна двигателна 
– има емоционална удовлетвореност от 
изпълненията на различни движения; 



дейност  

 

– изпълнява естествено-приложни 

движения в подвижни игри; 

 

Ноември 

4 седмици 

 

Заедно се 

забавлявам

е 

БЕЛ  

Възприемане на литературно 

произведение  
Речник  

 

 

– назовава основни герои в литературното 

произведение; 

 
– произнася думите правилно в 

описанието на играчката; 

– слухово възприема, повтаря и изговаря 
правилно думите в речта; 

 Математика 

 Количествени отношения 
Пространствени отношения 

– Сравнява две предметни групи 

и ги назовава:толкова-колкото 
– Определя мястото на предмет –

горе,долу,отпред,отзад 

 Околен свят 

Социална и здравословна среда  
Светът на природата и неговото 

опазване 

– познава средства за хигиена и начини за 

използването им; 
– назовава домашни животни и техните 

малки – коте, куче, пиленце и др.; 

 Конструиране и технологии  

Конструиране и моделиране 

– възпроизвежда показана от учителя 

последователност за създаване на модел 

 Изобразително изкуство 

Изобразителни материали и техники 

– рисува хоризонтални, вертикални и 

наклонени линии с моливи и флумастери;  
 

 Музика-Музика и игра 

 
 

Изграждане на начални умения за 

ритмично движение в кръг и редица- 
марш. 

 Физическа култура 

Естествено-приложна двигателна 
дейност  

Игрова двигателна дейност  

 

– придвижва се чрез бягане в различни 

посоки– редувано  с ходене; 
– изпълнява естествено-приложни 

движения в подвижните игри 

Декември 

4 седмици 

 

Добре 

дошъл, 

Дядо 

Коледа! 

БЕЛ 

Възприемане на литературно 

произведение 

– възприема кратки приказки  

 Математика 

Времеви отношения  
РФФ 

– има представа за годишните сезони; 

 
– има представа за кръг; 

 Околен свят 

Светът на природата и неговото 

опазване  

Културни и национални ценности  

 
– назовава домашни животни и техните 

малки; 

 
–назовава празници ; 

 Конструиране и технологии  

Обработване на материали, 
съединяване и свързване  

Конструиране и моделиране  

– има представа за материала хартия; 

 
– промушва конци през отвор; 

 

 Изобразително изкуство 

Изобразителни материали и техники   

Художествено възприемане  

– ритмично рисува хоризонтални и 
вертикални и наклонени линии с 

разредени темперни бои 

 
 познава и назовава обекти и характерните 

им признаци; 

 

 Музика-Възпроизвеждане 
 

Натрупване и активизиране на артистични 
и вокални умения. 

 Физическа култура 

Естествено-приложна двигателна 

дейност   

 

– подскача с два крака на място и с 

придвижване 
 

 

Януари Любими БЕЛ  -назовава отделни характеристики на 



4 седмици 

 

снежни  

игри 

 
 

Свързана реч  

Речник 

играчките 

-произнася думите правилно 

 

 Математика 

Количествени отношения  
Времеви отношения 

 

– различава и назовава количества от 

предмети с числата едно и две; 
– разпознава и назовава ден и нощ; 

 

 
  

 Околен свят 

Социална и здравословна среда  
 

– познава средства за хигиена и начини на 

използването им;   

 Конструиране и технологии  

Грижи и инициативност 

 

– има представа за изискванията за 

безопасност и чистото 

 Изобразително изкуство 

Изобразителни материали и техники  

 

– апликира образ,като използва готови 

изрязани форми; 

 Музика- Възприемане 

 
Формиране на елементарни представи за 
динамичен слух (бързо-бавно). 

 

 Физическа култура 

Игрова двигателна дейност  

 

– изпълнява естествено-приложни 
движения в подвижните игри  

Февруари 

4 седмици 

 

Навън е 

зима! 
 

 

 
 

БЕЛ 

Звукова култура  
Възприемане на литературно 

произведение 

 

– изговаря отчетливо думи в общия поток 
на речта;  

 

– назовава основния герой в литературно 
произведение; 

 Математика 

Количествени отношения  
РФ 

– сравнява две предметни групи/до три 

предмета/; 
– избира назованата фигура 

 Околен свят 

Светът на природата и неговото 

опазване  
 

– назовава в природни картини 

метеорологичното време,като 

слънчево,дъждовно и снежно  
 

 Конструиране и технологии  

Конструиране и моделиране 
 

– сгъва,залепва и нанизва с помощта на 

учителя елементи за създаването на модел; 

 Изобразително изкуство 

Изобразителни материали и техники  

Художествено възприемане  

-манипулира с пластичен материал 

-познава и назовава обекти при 

разглеждането на картини 

 Музика-Възприемане Запознаване визуално и слухово с 

музикалните инструменти акордеон и 

тъпан. 

 Физическа култура 

Физическа дееспособност 

– изпълнява физически упражнения без 

уред,които въздействат върху развитието 

на всички мускулни групи; 
 

Март 

4  седмици 

 

Празници 

през  

пролетта 
 

БЕЛ 

Пресъздаване на литературно 

произведение  
Граматически правилна реч 

– наизустява според възможностите си 

цяло стихотворение;  

– образува правилно единствено и 
множествено число на думите; 

 

 

 Математика 

Времеви отношения  

Количествени отношения 

-разпознава и назовава ден и нощ; 

-различава едно и много 

 Околен свят 

Светът на природата и неговото 

опазване 

Социална и здравословна среда 
 

- назовава в природни картини 
метеорологичното време,като   

слънчево,дъждовно,снежно 

- познава професии,свързани с грижите на 
децата в детската градина 

 Конструиране и технологии 

Обработване на материали, 
съединяване и свързване  

– има представа за материала хартия; 

 Изобразително изкуство 

Художествено възприемане 
 

 

познава и назовава обекти при 

разглеждането на картини,илюстрации и 
произведения на нар.творчество 

 

 
 

 



 

 Музика-Музика и игра Изпълнение на движения свързани с 

тематичното съдържание за месеца. 

 Физическа култура 

Естествено-приложна двигателна 

дейност  

Физическа дееспособност 
 

придвижва се чрез свободно лазене от 
колянна опора в зигзаг; 

 

включва се в организирана двигателна 
дейност 

 

Април 

4 седмици 

 

Цветна 
пролет 

БЕЛ 

Свързана реч 

Речник 

–разбира и употребява стандартни 
думи,използвани в 

комуникацията/поздрави,извинения,благо

дарности/; 
- произнася думите правилно 

 Математика 

Равнинни фигури 
Количествени отношения  

 

 

– добива представа за кръг,квадрат и 
триъгълник; 

– брои до три;  

 

 Околен свят 

Светът на природата и неговото 

опазване 

Културни и национални ценности  

 
– назовава в пр.картини мет.време 

– назовава празници; 

  

 Конструиране и технологии 

Обработване на материали, 

съединяване и свързване  
Конструиране и моделиране  

 

– къса хартия на ленти;  

– сгъва и залепва с помощта на учителя 
елементи за създаването на модел; 

 

  
 

 Изобразително изкуство 

Изобразителни материали и  

техники  
 

– ритмично рисува хоризонтални и 

вертикални линии с графичен материал;  

 – апликира образи, като използва готови 
изрязани форми върху цветна основа; 

 

 Музика-Възпроизвеждане Формиране на умения за естествено 
детско звучене на гласа- ясна дикция и 

певческо дишане. 

 Физическа култура 

Игрова двигателна дейност 

 

 
– изпълнява естествено-приложни 

движения в организирани подвижни игри; 

Май 

5 седмици 

 

Лятото  

идва!  

БЕЛ 

Свързана реч  

Речник 

– разбира общоприети изрази 

– назовава имената на хора и приятели от 

близкото обкръжение;  

 

 Математика 

Равнинни фигури 

Времеви отношения  

Пространствени отношения 
Количествени отношения 

(проследяване на постиженията на 

децата) 

– има представа за геометричните фигури 
кръг и квадрат; 

– има представа за годишните сезони; 

 
– определя мястото на предмет спрямо 

собственото си местоположение; 

– познава основните посоки – горе, долу, 
отпред, отзад; 

– различава едно и много; 

– брои до три; 

 Околен свят 

Светът на природата и неговото 

опазване  

Самоутвърждаване и общуване с 
околните 

(проследяване постиженията на 

децата) 

 
– назовава животни (таралеж, мравка, 

калинка и др.), наблюдава други животни 

в близката среда;  
– наблюдава типични характеристики на 

пролетното време; 

– взема участие в игри като демонстрира 
радост и удоволствие; 

– посочва това, което харесва или не 
харесва; 

 Конструиране и технологии  

Грижи и инициативност 

 
Техника  

 

 
 

Обработване на материали, 

съединяване и свързване  
Конструиране и моделиране  

 -  има представа за видовете дрехи и 

тяхното подреждане; 

– подрежда прибор и салфетка за хранене 
по указание; 

– има представа за изискванията за 

безопасност и чистота; 
– приема сътрудничество с деца и 

възрастни; 

– различава приборите за храна: чаша, 
чиния, вилица, лъжица;  



(проследяване постиженията на 

децата) 

– различава инструменти, които използва 

в своята дейност – молив и четка; 

– има представа за природни материали и 
хартия; 

– възпроизвежда показана от учителя 

последователност за създаване на модел;  
– сгъва и залепва с помощта на учителя 

елементи за създаването на модел;  

– къса хартия на ленти; 

 Изобразително изкуство 

Изобразителни материали и техники  

Изобразително творчество 
(проследяване постиженията на 

децата) 

– ритмично рисува хоризонтални, 

вертикални и наклонени линии; 

– оцветява образци чрез защриховане с 
графичен материал;  

– манипулира с пластичен материал, като 

моделира предмети чрез разточване, 
овалване или налепване;  

– избира средства за изобразяване; 

– създава образи от различни по форма и 
големина части; 

 Музика  Възприемане, 

Възпроизвеждане, Музика и игра, 
Елементи на  музикалната изразност 

 

Установяване на равнището на умения за 

възприемане и възпроизвеждане на 

музика. 

 Физическа култура 

Естествено-приложна двигателна 
дейност 

Игрова двигателна дейност  

Физическа дееспособност Спортно-
подготвителна двигателна дейност 

(проследяване постиженията на 

децата) 

– придвижва се организирано в група в 

определена посока; 
– движи се безопасно на открито;  

– изпълнява естествено-приложни 

движения в организирани подвижни игри; 
– движи се и играе безопасно в групата и 

на детската площадка; 

– включва се в организирана двигателна 
дейност (бягане, скачане, провиране, 

подскоци и др.); 

 
 

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

Месец Тема Образователно 

направление и 

образователно ядро 

Очаквани резултати 

1 2 3 4 
Септември 

2 седмици 
Знам и мога БЕЛ 

Свързана реч  

Възприемане на литературно 

произведение 

–  назовава някои роднински връзки в 
своето семейство; 

–  възприема стихотворение; 

 

 Математика 

Количествени отношения  
–  сравнява две предметни групи с до пет 
предмета /три/ по определен признак– вид, 

цвят; 

 Околен свят 

Самоутвърждаване и общуване с 

околните 

Социална и здравословна среда 

–  разбира функциите и предназначението 
на предмети, които ползва ежедневно;  

 Конструиране и технологии 

Грижи и инициативност  

–  показва умения за поддържане на ред в 

детската градина;  

 Изобразително изкуство 

Художествено възприемане 

 

–  показва композиционни умения за 

подреждане и изобразяване на творчеството;  

 

Проследяване 

постиженията на 
децата 

Музика 

Възприемане,Възпроизвеждане, 
Музика и игри, Елементи на 

музикална изразност. 

-стимулиране за участие в музикална 

дейност, чрез провокиране на музикалния 
слух, паметта и чувството за ритъм 

 Физическа култура 

Естествено-приложна двигателна 
дейност 

–  спазва основни изисквания и правила при 

изпълнение на елементи от различни 
спортове;  

Октомври 

5 седмици 

 

Есен е на вън БЕЛ  

Свързана реч  

–  преразказва по дадени опори кратка 

приказка и разказ; 

 Математика 

Равнинни фигури 
–  разпознава и назовава геометричните 
фигури кръг и квадрат;  



 Околен свят 

Светът на природата и неговото 

опазване  

–  разбира необходимостта от грижи за 

растенията и животните; 

 Конструиране и технологии  

Обработване на материали, 

съединяване и свързване 

–  изработва по указанията на учителя 

модел, като изрязва и залепва елементи; 

 Изобразително изкуство 

Изобразително творчество  
–  показва композиционни умения за 
подреждане и изобразяване на творчеството;  

 Музика 

Елементи на музикална изразност 

–  различава бързо-бавно в музиката при 

съпоставяне; 

 Физическа култура 

Естествено-приложна двигателна 

дейност  

–  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; 

Ноември 

4  седмици 

 

Даровете на есента 

 

БЕЛ  

Свързана реч 

–  участва в диалог;   

 Математика 

Пространствени отношения 

–  определя мястото на предмет спрямо 

собственото си положение като използва 

близо и далеч; 

 Околен свят 

Светът на природата и неговото 

опазване  

–  разбира необходимостта от грижи за 
растения; 

 Конструиране и технологии  

Обработване на материали, 
съединяване и свързване 

–  свързва чрез нанизване и промушване; 

 Изобразително изкуство 

Изобразително творчество 

–  декорира свободно, като използва 

стилизирани образи; 

 Музика 

Музика и игра  
–  изпълнява на фона звучаща музика, 
движения в кръг, редица и по двойки; 

 Физическа култура 

Физическа дееспособност 

  –  координира движенията си с тези на 

останалите участници при изпълнение на 

двигателна дейност за развиване на 
двигателните качества гъвкавост и ловкост; 

Декември 

4 седмици 

 

Коледни трепети БЕЛ  

Възприемане на литературно 
произведение  

–  възприема съдържанието на кратък разказ 

и стихотворение; 
 

 Математика 

Времеви отношения 
 

-  разпознава и назовава частите на 

денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ;  

 Околен свят 

Културни и национални ценности  

–  проявява готовност и желание за участие 

в игри – украса на коледна елха; 

 Конструиране и технологии  

Конструиране и моделиране 

-  изработва под указанията на учител 

изделие /салата/ от различни хранителни 

продукти, като следва инструкции на 
учителя;  

  

 

 Изобразително изкуство 

Изобразителни материали и техники  

–  използва декоративни елементи и 

съчетава цветове при украса на коледна 

елха; 
 

 Музика 

Възпроизвеждане  

-свири подражателно на ДМИ в равни 

тонови трайност 

 Физическа култура 

Спортно-подготвителна двигателна 
дейност  

–  спазва основни изисквания и правила при 

изпълнение на елементи от различни 
спортове; 

Януари 

4 седмици 

 

Зимата при нас 

дойде 

 

БЕЛ  

Звукова култура  

- говори силно или тихо, бързо или бавно 

при участие в разговор по нагледна опора; 

 

 Математика 

Количествени отношения 

–  определя реда на обект в редицата от 

четири предмета; 

 
 

 Околен свят 

Светът на природата и неговото 
опазване  

-  познава типични признаци на времето 

през сезона зима; 

 Конструиране и технологии  

Конструиране и моделиране 
 

–  изработва по указанията на учителя модел 

като подрежда елементи; 



 Изобразително изкуство 

Художествено възприемане 

–  показва композиционни умения за 

подреждане и изобразяване на 

пространството;  
 

 

 Музика 

Възприемане  
–  разпознава по тембъра музикални 
инструменти пиано и цигулка; 

 

 Физическа култура 

Спортно-подготвителна двигателна 
дейност 

 

–  спазва основни изисквания и правила при 
изпълнение на елементи на различни 

спортове; 

Февруари 

4 седмици 

 

Снежни 
приключения 

 

БЕЛ 
Свързана реч 

–  назовава правилно определени събития; 
 

 

 Математика 

Пространствени отношения 
–  определя мястото на предмет спрямо 
собственото си положение, като използва 

близо и далеч; 

 Околен свят 

Социална и здравословна среда  
 

-описва професии по външни признаци – 

облекло и предназначение; 

 Конструиране и технологии  

Обработване на материали, 
съединяване и свързване  

 

–  съединява отрязани с ножица елементи 
чрез залепване;  

 

 Изобразително изкуство 

Изобразително творчество 

 показва композиционни умения за 

подреждане и изобразяване на 
пространството – симетрия, изграждане на 

декоративен фриз във формата на кръг;  

 

 Музика 

Възприемане  

 

 

-характеризира звученето на музиката, като 

използва две-три определения; 

 Физическа култура 

Естествено приложна двигателна 

дейност 

 
–  хвърля с две ръце отдолу напред и отгоре 

гумена топка, с една ръка, малка във 

вертикална цел и в далечина; 

Март 

4   

седмици 

 

Празници през 

пролетта 

 

БЕЛ 

Пресъздаване на литературно 

произведение  

 

- казва наизуст стихотворение; 

 

 Математика 

Количествени отношения   

 

–  практически моделира числата до 5, като 

използва предмети; 

 

 Околен свят 

Светът на природата и неговото 

опазване  

–  разбира необходимостта от грижи за 

растенията, животните и птиците;  

 Конструиране и технологии  

Конструиране и моделиране 

 

- изработва по указанията на учителя модел 

като изрязва, сгъва, залепва и подрежда 

елементи; 

 Изобразително изкуство 

Изобразителни материали и техники  
  апликира, като комбинира различни 
елементи, получени чрез изрязване и 

откъсване; 

 

 Музика 

Възприемане 

–  разпознава по тембъра цигулката и кавала 

в солово изпълнение; 

 

 Физическа култура 

Игрова двигателна дейност  
–  разбира  двигателни задачи и правила, 
стреми се към себедоказване; 

 

 
 

Април 

4 седмици 

 

Пролетно вълнение БЕЛ 

Граматически правилна реч 

–  използва сегашно, минало и бъдеще време 

в комуникативна ситуация; 

 Математика 

Равнинни фигури 

–  дава примери за предмети с кръгла, 

квадратна и триъгълна форма; 

 

 Околен свят 

Социална и здравословна среда  
-  разпознава професии по облеклото и 
типични средства, с които си служат хората;  

 

 Конструиране и технологии  
Техника  

-  сравнява пътнически, товарни и превозни 
средства; 

 

 



 Изобразително изкуство 

Изобразително творчество  

–  показва композиционни умения за 

подреждане и изобразяване на 

пространството; 
 

 Музика 

Музика и игра 
 

–  отразява двигателно според 

възможностите си темпови промени  на 
музиката; 

 

 Физическа култура 

Спортно-подготвителна двигателна 
дейност 

–  познава характерни различия между 

популярни спортове, както и местата и 
изискванията за провеждането им; 

 

Май 

5 седмици 

 

Знам и мога 
Проследяване 

постиженията на 

децата 

БЕЛ 

Пресъздаване на литературно 

произведение 

–  преразказва приказка; 
 

  Математика 

Пространствени отношения 

-  определя мястото на предмет спрямо 

собственото си местоположение, като 

използва близо и далече; 

  Околен свят 

Културни и национални ценности  

 

 
–  отбелязва в календар рождени и именни 

дни; 

 

  Конструиране и технологии  

Конструиране и моделиране  

-  изработва по указанията на учителя модел 

като изрязва, сгъва, залепва и подрежда 

елементи; 
 

 

  Изобразително изкуство 

Изобразително творчество 
 

-апликира, като комбинира различни 

елементи, получени чрез изрязване; 

  Музика 

Възпроизвеждане, Музика и игра, 
Елементи на музикална изразност 

–  възпроизвежда музикално произведение и 

го свързва правилно със заглавието му; 
 

  Физическа култура 

Естествено-приложна двигателна 

дейност  

–  хвърля с две ръце отдолу напред и отгоре 

гумена топка, с една ръка, във вертикална 

цел и в далечина; 
 

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

Месец Тема ОН/Ядро Очаквани резултати 
Септември 

2  седмици 

,,Довиждане, 

любимо лято” 

,,Вече знам и мога 

сам” 

БЕЛ Свързана реч 
 

Разбира и взема участие в 
разговори, свързани с познати теми. 

Математика Количествени 

отношения 
Пространствени 

отношения 

Определя реда на обект в редица от 

пет предмета. 
Определя мястото на предмети в 

пространството. 

Околен свят 
Самоутвърждаване и 

общуване с околните 

Има конкретни представи за проява 

на доверие и толерантност към 
другия. 

Изобразително 

изкуство 
Изобразителни 

материали и техники 

Изобразително 
творчество 

Използва и съчетава различни 

изобразителни материали(молив, 
пастел, бои) 

Умее да изобразява характерна поза 

или движение 

Конструиране и 

технологии 

Обработване на 

материали, 

съединяване и 

свързване 

Сгъва хартия и картон по ориентири 

Музика Възприемане, 

Възпроизвеждане, 

Музика и игра, 
Елементи на 

музикалната 

изразност 

Пее до четири различни по 

тематика песни от репертоара на 

детската градина 

Физическа култура 
Игрова двигателна 
дейност 

Изпълнява комбинации от 

двигателни действия в подвижните 

игри 

Октомври ,,Есента – моят БЕЛ Звукова култура Произнася правилно думи и 



5 седмици 

 

любим сезон ‘’ 

,,Вече съм 

послушен и мога с 

интерес да слушам” 

определя броя на звуковете. 

Математика Количествени 

отношения 

Определя реда на обект в редица от 

пет предмета. 

Околен свят 
Светът на природата 

и неговото опазване 

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

близкото обкръжение 

Изобразително 
изкуство 

Изобразителни 

материали и техники 
Изобразително 

творчество 

Използва и съчетава различни 
изобразителни материали(молив, 

пастел, бои) 

Умее да изобразява характерна поза 
или движение 

Конструиране и 

технологии 

Обработване на 

материали, 
съединяване и 

свързване 

Прави подходящ избор на хартия, 

картон, природни и текстилни 
материали при изработване на 

модел или изделие 

Музика Възприемане 

  

Свързва всяко от две посочени 

познати музикални произведения 
със съответното заглавие 

Физическа култура 

Естествено 

приложна двигателна 
дейност 

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 

Ноември 

4 седмици 

 

,,Есента- кралицата 

на златните листа 

’’ 

,,Щедра есен” 

 

БЕЛ Възприемане и 

пресъздаване на 

литературно 
произведение 

Възприема и описва произведения и 

изразява отношение към героите 

Математика 
Количествени 

отношения 

Равнинни фигури 

Подрежда редицата на числата до 5. 

 
Комбинира познати геометрични 

фигури. 

Околен свят Светът на природата 

и неговото опазване 

Има конкретни представи за 

сезонни плодове и зеленчуци 

Изобразително 

изкуство 
Изобразителни 
материали и техники 

Изработва колажи от различни 

материали, маски, елементи на 

украшения и предмети от бита 

Конструиране и 
технологии 

Обработване на 
материали, 

съединяване и 
свързване 

Свързва, като използва 
допълнителни елементи, като 

пластилин, кламер, сламка и др. 

Музика Възпроизвеждане Пее до четири различни по 

тематика песни 

Физическа култура Игрова двигателна 
дейност 

Разбира значението на „честната 
игра“ 

Декември 

4  седмици 

 

,,Дядо Коледа идва 

при нас ‘’ 

,,В работилницата 

на Дядо Коледа” 

 

БЕЛ 

Свързана реч 

Проявява култура на речево 

общуване, като изслушва 

събеседника 

Математика Количествени 

отношения 
Определя броя на обекти до 5. 

Околен свят Културни и 

национални 
ценности 

Свързва традиционни ритуали със 

съответните празници на общността 
(напр. Коледа, Великден и др.) 

Изобразително 

изкуство 

Изобразително 

творчество 

Композира пана, украса за празник, 

декори за театър 

Конструиране и 
технологии 

Обработване на 
материали, 

съединяване и 

свързване 

Използва ножица за рязане на 

хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия 

Музика Музика и игра  Изпълнява серия от повтарящи се 

ритмични движения като елементи 

от танц 

Физическа култура 
Игрова двигателна 
дейност 

Изпълнява комбинации от 

двигателни действия в подвижните 

игри 

Януари 

4  седмици 

 

,,Зимна приказка ’’ 

,,Падайте,снежинки 

’’ 

БЕЛ Звукова култура Разпознава и използва информация 

Математика Равнинни фигури Различава и назовава правоъгълник. 

Околен свят 

Самоутвърждаване и 

общуване с околните 

Изразява взаимопомощ в игри по 

двойки и в малки групи. Сравнява 

действията си с тези на другите и 
активно взаимодейства с възрастни 

и връстници 

Изобразително 
изкуство 

Изобразителни 
материали и техники 

Изработва колажи от различни 
материали, маски, елементи на 



украшения и предмети от бита 

Конструиране и 

технологии 

Конструиране и 

моделиране 

Изработва модел или изделие, като 

следва инструкции на учителя 

Музика Елементи на 
музикалната 

изразност 

Реагира на темпови промени на 
звучаща музика 

Физическа култура 

Естествено 
приложна двигателна 

дейност 

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. 

Февруари 

4 седмици 

 

,,Имам си приятел 

верен’’ 

 

БЕЛ 

Речник 

Назовава правилно 
качества/характеристики и 

недостатъци на лица, предмети, 

явления, събития, като използва 
определения 

Математика Времеви отношения 

 

Разбира редуването на три 

денонощия (вчера, днес, утре) 

Околен свят Светът на природата 
и неговото опазване 

Описва начина на хранене на 
познати животни. 

Изобразително 

изкуство 

Изобразително 

творчество 

Рисува фантазни образи по филми, 

приказки, по музика и др. 

Конструиране и 
технологии 

Обработване на 
материали, 

съединяване и 

свързване 

Прави подходящ избор на хартия, 
картон, природни и текстилни 

материали при изработване на 

модел или изделие 

Музика Възприемане Разпознава визуално музикалните 
инструменти тромпет и гайда 

Физическа култура 

Игрова двигателна 

дейност 

Проявява двигателни умения и 

качества, определя участието си в 
игрите по конкретни показатели – 

точност, бързина, оригиналност, 

екипност. 

Март 

4  седмици 

 

,,Цветна обич за 

мама ’’ 

,,С дъх на 

пъстроцветна 

пролет ’’ 

БЕЛ Граматически 
правилна реч 

Използва прости разширени 
изречения. 

Математика 
Времеви отношения 

Ориентира се в последователността 

на сезоните. 

Околен свят 
Социална и 
здравословна среда 

Познава правила за собствена 

защита на здравето и за 

здравословно хранене 

Изобразително 

изкуство 

Изобразително 

творчество 

Създава илюстрации по любими 

приказки самостоятелно или в екип 

Конструиране и 

технологии 

Обработване на 

материали, 
съединяване и 

свързване 

Използва ножица за рязане на 

хартия и други хартиени материали 

по права, крива и начупена линия 

Музика Възпроизвеждане Използва детски музикални 

инструмен-ти, за да възпроизведе 
позната мелодия 

Физическа култура 
Естествено 

приложна двигателна 

дейност 

Хвърля вертикално нагоре и опитва 

да лови малка гумена топка (с една 
ръка, със смяна на ръцете), подава и 

лови гумена топка по двойки 

Април 

4  седмици 

 

,,В парка през 

пролетта” 

,,Весело е в двора 

на нашата градина 

’’ 

БЕЛ 
Речник 

Използва ясен и правилен език за 

описване на познати събития 

Математика Пространствени 

отношения 

Определя посоките  нагоре, надолу, 

напред, назад, наляво, надясно 

Околен свят 
Светът на природата 

и неговото опазване 

Сравнява картината на времето чрез 

метеорологични промени в два 
сезона 

Изобразително 

изкуство 

Изобразително 

творчество 

Умее да изобразява характерна поза 

или движение 

Конструиране и 
технологии 

Конструиране и 

моделиране 

Изработва по образец и собствен 
замисъл модели и изделия, като 

подбира и комбинира подходящи 
разнообразни материали и 

инструменти 

Музика Музика и игра Импровизира танцови стъпки и 

движения на маршова, хороводна и 
валсова музика, както и съвременни 

танци 

Физическа култура Игрова двигателна 
дейност 

Изпълнява комбинации от 
двигателни действия в подвижните 



игри. 

Май 

5 седмици 

 

Вече знам 

,,Очакваме те 

,лято!- 

,,Морски 

приключения” 

 

/Проследяване 

постиженията на 

децата/ 

БЕЛ Граматически 

правилна реч 

Съгласува по род и число 

прилагателните и съществителните 

Математика 
Количествени 

отношения 

Подрежда две множества в 
зависимост от броя на обектите в 

тях (до десет обекта) 

Околен свят Самоутвърждаване и 
общуване с околните 

 Работи продуктивно в 
партньорство и екипност 

Изобразително 

изкуство 
Изобразителни 
материали и техники 

Изобразително 

творчество 

Използва и съчетава различни 

изобразителни материали(молив, 

пастел, бои) 
Умее да изобразява характерна поза 

или движение 

Конструиране и 
технологии 

Обработване на 
материали, 

съединяване и 

свързване 

Използва ножица за рязане на 

хартия и други хартиени материали 
по права, крива и начупена линия 

Музика Възприемане, 

Възпроизвеждане, 

Музика и игра, 
Елементи на  

музикалната 

изразност 

Различава ролите на певеца, на 

музи-канта и на слушателя 

Физическа култура 

Игрова двигателна 
дейност 

Проявява двигателни умения и 
качества, определя участието си в 

игрите по конкретни показатели – 

точност, бързина, оригиналност, 
екипност. 

 

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

Месец  Тема Образователно направление,  

ядро 

Очаквани резултати 

Септември 

2 седмици 

„Довиждане, 

прекрасно 

лято” 

 

Вече знам 

 

БЕЛ-Свързана реч, Речник 
 

Математика- КО, Измерване 

 
ОС - Светът на природата и неговото опазване 

 

КиТ- Обработване на материали, съединяване и 
свързване 

ИИ-  Изобразително творчество 

ФК -Естествено-приложнадвигателна дейност 
 

Музика- Възприемане,Възпроизвеждане, 

Музика и игра, Елементи на музикалната 
изразност 

Съставя устно кратък описателен 
текст.Разбира и използва думи с 

абстрактно значение. 

Сравнява броя на обектите (до 10) в две 
множества.Сравнява обекти по техни  

признаци: дължина, височина и ширина 

Показва в природен календар 
метеорологичното време и сравнява 

промени в сезона/местността  

 Съединява елементи, като залепва, 
преплита и завързва. 

Пресъздава впечатления и преживявания 

с различни изразни средства. 
 

Строява се и се престроява в колона, 

редица, кръг и обратно със смяна на 
посоката и темпа. Придвижва се чрез 

маршируване и спазва точно устни 

указания. 
Стимулиране за участие в музикална 

дейност, чрез провокиране на музикалния 
слух, паметта и чувството за ритъм. 

Октомври 

5седмици 

 

Пъстроцветна 

есен 

Правила 

БЕЛ – Възприемане и пресъздаване на 

литературно произведение. 

Математика- КО 

ОС- Самоутвръждаване и общуване с околните 

КиТ- Обработване на материали, съединяване и 

свързване  
ИИ- Изобразително творчество 

ФК- ЕПДД 

 
Музика-Възприемане 

Възприемане познати литературни 

произведения от ХЛ чрез пресъздаването 

им в театъра. 

Сравнява броя на обектите в две 

множества. 

Партнира на учителя и сътрудничи с 
връсници.  

Реже хартия и картон като използва 

шаблон. 
 

Пресъздава обекти и вления от 

действителността чрез различни техники 
Строява се и се престроява в колона, 

редица и в кръг и обратно със смяна на 

посоката и темпа. 



Разпознава три 

познатимузикалнипроизведения 

 
 

Ноември 

4 седмици 

 

Златна есен-

плодовете на 

есента 

 

Приказни 

герои 

БЕЛ – Свързана реч, ГПР 

Математика- Пространствени отношения  
ОС- Светът на природата и неговото опазване 

 

КиТ- Грижи и инициативност 
ИИ- Художествено възприемане 

ФК- СПДД 

Музика- Възпроизвеждане 

Съставя устно кратък описателен текст. 

Определя взаимното разположение на 
обекти. 

Има представа за промените в 

поведението на някой животни в 
различните сезони. 

Познава начини за самообслужване 

вкъщи и в детската градина. 
Изпълнява изобразителни задачи по 

впечатления от творби на 

изобразителното изкуство. 
Участва в игри и състезания с поставени 

задачи от различни спортове. 

Пее до пет научени песни 

Декември 

4  седмици 

 

Празнично 

настроение 

 

Светът около 

мен 

БЕЛ – Пресъздаване на литературно 

произведение 

Математика- Количествени отношения. 
 

ОС-  Културни и национални ценности  

 
КиТ- Конструиране и моделиране  

 

ИИ- Изобразителни материали и техники 
ФК- ИДД 

Музика- Музика и игра 

Участва в драматизиране на приказки и 

разкази. 

 
Определя броя на обекти и ги свързва със 

съответната цифра на числото. 

Назовава лични и официални и 
национални празници и местни обичаи 

традиции. 

Предлага, представя и обяснява идея или 
решение при изработване на модел. 

Възпроизвежда фигура, знак, прави и 

криви линии, елементи от знаци. 
Изпълнява физически упражнения за 

развитие на двигателни качества. 

Спазва хореографията приизпълнение на 
танц 

Януари 

4 седмици 

 

Зимна забава 

 

Светът на 

животните 

БЕЛ – Звукова култура; Свързана реч 

Математика- Равнинни фигури 

 
ОС- Светът на природата и неговото опазване 

 
КиТ- Обработване на материали, съединяване и 

свързване 

ИИ- Изобразително творчество 
ФК- ЕПДД 

Музика- Елементи на музикалната изразност 

Определя звука в началото и в края на 

думата. 

Свързва по форма обекти от околната 
среда и познати геометрични фигури. 

Има представа за промените в 
поведението на някой животни в 

различните сезони. 

Подбира и използва различни материали 
в зависимост от свойствата им.  

Пресъздава впечатления и преживявания 

с различни изразни средства. 
Изпълнява подскоци с един крак и с 

предвижване на пред. 

Разпознава детски и мъжкигласове 
 

Февруари 

4  седмици 

 

България - 

моята родина 

 

 

Старата 

ракла 

БЕЛ – Възприемане и пресъздаване на 

лит.произведение 

Математика- КО 
ОС- Културни и национални ценности 

 

КиТ- Грижи и инициативност 
ИИ- Художествено възприемане  

 

ФК- СПДД 
Музика- Възприемане 

Конструира сложни изречения по 

нагледна и словесна основа. 

 
Подрежда редицата на числата. 

Назовава  лични и официални и 

национални празници и местни обичаи 
традиции. 

Участва в малък общ проект в детската 

градина. 
Изпълнява изобразителни задачи по 

впечатления от творби на 

изобразителното изкуство. 
Проявява стремеж към постижения и 

себедоказване. 

Разпознава марш, валс,хоро и ръченица 

Март 

4 седмици 

 

Мартенски 

приключения 

Светът на 

растенията 

БЕЛ– Възприемане и пресъздаване на 

литературно произведение  

Математика- ВО 
 

ОС-  Социална и здравословна среда 

КиТ- Конструиране и моделиране 
ИИ- Изобразителни материали и техники 

 

ФК- ФД  
 

Музика- Възпроизвеждане 

Определя по илюстрации 

последователността в сюжета на 

литературно произведение 
Познава, назовава и подрежда дните на 

седмицата в тяхната последователност. 

Изразява своето право на избор  и 
инициатива сред другите. 

Самостоятелно довършва модел по 

образец. 
Използва безопасно различни видове 

материали и пособия за изобразяване. 



Използва естествено-приложните 

движения за комплексно развиване на 

двигателните качества. 
Импровизира елементаренсъпровод с 

детскимузикални инструменти 

Април 

4 седмици 

 

Пролетна 

еуфория 

 

 

Любими игри 

БЕЛ–Свързана реч; ГПР 
Математика- ПО 

ОС-  Самоутвърждаване и общуване с околните 

КиТ-Обработване на материали, съединяване и 
свързване 

ИИ- Изобразително творчество 

 
 

ФК- ИДД 

Музика- Музика и игра 

Разбира основния сюжет в различни 
познати текстове. 

Определя взаимното разположение на 

обекти. 
Разбира разликата между ролеви и реални 

взаимоотношения. 

 
Съединява елементи, като залепва, 

преплита и завързва. 

 
Планира последователността на 

действията и използването на различни 

материали и техники при изпълнение на 
изобразителни задачи. 

Владее набор от подвижни игри с общо 

въздействие. 
Импровизира танцовистъпки и движения 

наразлична по характер инационалност 

музика 

Май 

5 седмици 

 

Здравей, лято 

Проследяване 

постиженията 

на децата 

БЕЛ – Свързана реч; Звукова култура 

 

Математика- КО  
 

ОС- Културни и национални ценности 

 
КиТ- Техника 

ИИ- Художествено възприемане 

ФК- ФД 
Музика- Възприемане,Възпроизвеждане, 

Музика и игра, Елементи на музикалната 

изразност 

Съставя устно кратък описателен текст. 

Демонстрира начални графични умения. 

Възприема събирането като практическо 
добавяне, а изваждането като отнемане на 

част от група. 

Свързва конкретни празници и чествания 
със съответните личности и събития (24 

Май; 2 Юни) 

Сътрудничи с другите при работа по общ 
замисъл. 

Изпълнява изобразителни задачи по 

впечатления от творби на 
изобразителното изкуство. 

Изпълнява физически упражнения за 

развитие на двигателни качества. 
Влиза в ролята на певец,музикант и 

слушател 

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Сътрудничество и взаимодействие с родителите, със семейството: 

Цел: Постигане  на  споделена отговорност за разгръщане   потенциала на всяко дете чрез  
равнопоставеност на семейството като уникална възпитателна среда и детската градина като 
специфичен образователен феномен 
Задачи: 
1. Да се създаде синхрон между семейството и детската градина за повишаване качеството на 
възпитание и обучение на децата от предучилищна възраст. 
2. Да се оптимизира взаимодействието учител- дете –родител, с оглед на ранното откриване  и 
коригиране на пропуски  в поведението на децата. 
3. Детската градина  да стане отворена система за провокиране на родителска активност  и 
обогатяване на родителската теоретико-практическа  компетентност и да се изгради система за 
поведенческо моделиране. 
4. Семейството активно да участва  при организиране и провеждането на празниците  и 
откритите форми на работа –позитивна среда за развитие на доверието и отговорността между 
детската градина и семейството. 
5. Да се  съдейства за активната ангажираност  на родителите при обогатяване на материално-
техническата база и опазване на имуществото на детската градина. 



В годишния комплексен план на детската градина за всяка група има изработен план за работа с 

родителите. 

Сътрудничество с родителите – създаден Обществен съвет, който спомага за активното участие 

на родителите за решаване на определени задачи, свързани както с материално-техническата 

среда, опазване и охраняване на детската градина, така също и за подготовката на децата за 

училище.Провеждат се индивидуални консултации, родителски срещи, открити форми на работа 

и много съвместни дейности: туристически походи, уършопове, практически ателиета и много 

други. 

Сътрудничество и взаимодействие с образователните и административни институции: 

Доброто взаимодействие между институциите  е необходимо за осъществяване на пълноценно 
предучилищно образование. 
Сътрудничеството с РУО Сливен- гарант за успешно прилагана държавна образователна 

политика. Методическа помощ, квалификационна дейност, организирани много инициативи, 

участия в конференции и обучения. 

Сътрудничество с Община Сливен- детската градина е общинска и взаимодействието е 

ежедневно и основано на разпределение на отговорностите. Детска градина „Детски рай” е 

общинска детска градина и успешно си партнира с Община Сливен  и общинските структури за 

създаване на необходимата образователна среда и на материално-техническа база за 

обезпечаване на образователния процес. 

Сътрудничество с училищата в град Сливен: За осъществяване на реална интеграция и 

подобряване на работата по приемствеността с училището е необходимо пълноценно 

взаимодействие между ръководствата и педагозите  на  институциите. Осъществява се трайна  

приемственост между детската градина и училището Осъществяват се срещи, посещения на 

открити форми, посещения на уроци. Провеждат се организирани наблюдения  в училище на 

бъдещите първокласници.  

Детската градина си партнира и сътрудничи с всички организации и институции заинтересувани 

от пълноценното развитие на децата и тяхната подготовка за училище. Взаимодействието е 

насочено към популяризиране на образователната политика на детска градина „Детски рай“ и 

още по- авторитетното и издигане  като институция сред обществото. 

Настоящата програмна система е отворена за допълнения и промени. 

 

 


