
3. Очаквани резултати 

V – VІІІ клас 

Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

Ядро 1: 

Изграждане на Аз- 

образа и 

формиране на 

социални умения 

за общуване 

Модул 1: 

- да опознае 6- 8 основни 

части на тялото си- 

собственото и на друг човек  

- да разпознава символа и 

жеста за името си  

- да разпознава по име най- 

близките хора от персонала в 

училище, семейството си, 

както и символите/ 

жестовете за имената им 

- да се научат, че речта е 

диалогична  

 

-представа за собственото тяло 

-аз съм отделна личност и 

имам име 

 

-познание за училищния 

персонал и съучениците 

 

-умения за водене на диалог  

 

 

 

- да посочва/ назовава 6-8 

части но тялото  

-да прави асоциация Аз-

символ-жест 

 

-да изразява отношението 

си към тях 

-да прави асоциация 

символ-човек 

-да поздравяват и отговарят 

на поздрави 

-да вземат и дават ред при 

различни игри и 

упражнения 

 

-система от упражнения 

за опознаване на тялото 

със съответен музикален 

съпровод-3,4-то- ниво 

-работа със символ за 

името 

-разглеждане пред 

огледало 

-социални игри и 

упражнения 

 

-работа със символи за 

имена 

 

-дидактични игри и 

упражнения 

 Модул 2: 

- да дава информация за себе 

си 

 

-да дава информация от гледна 

точка на мерките за 

 

-да отговарят на въпроси, 

засягащи тяхната личност- 

 

-упражнения 

-система от упражнения 



Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

-да опознае функциите на 

частите на тялото  

-да се научи да общува с 

непознати- продавачи, 

полицаи, лекари и т.н. 

-да използва  диалогична реч 

безопасност и по социални 

причини 

-представа за 

функционирането на  тялото 

-понятие за приемливо 

социално поведение 

-умения за водене на диалог 

имена, години, адрес 

- да показва и разказва с коя 

част на тялото какво се 

прави 

-да разговаря адекватно с и 

да иска помощ от 

непознати хора 

-да поздравяват и отговарят 

на поздрави 

-да води диалог с познати и 

непознати 

за опознаване на тялото, 

картинки и тактилни 

модели  

-игри за влизане в роля, 

упражнения и създаване 

на реални ситуации 

-ежедневно и ситуативно 

упражнение 

-дидактични игри и 

упражнения 

Ядро 2: 

Работа със 

символи за 

изграждане на 

представа 

(асоциация) 

Модул 1: 

-да започне работа с 

тактилни символи 

-да развие умения за 

общуване и понятие за време  

-да затвърди уменията за 

правене на избор 

 

 

-всеки човек или дейност 

може да се представи 

символично 

-затвърждаване и разширяване 

на понятията за начало и край 

на дейност 

-да „разказва” за извършени 

дейности 

-имам право да избирам 

 

-да прави асоциация 

символ- човек- дейност с  6-

8 тактилни символа 

-да вади предмети от 

кутията за край и да ги 

подава на трето лице, като 

обяснява какво е правил с 

тях 

-да прави осъзнат избор 

между любима и не любима 

дейност 

 

-ежедневна работа с 

календар за дейности 

при плавно преминаване 

от реални предмети към 

тактилни символи 

-работа с кутии за край в 

края на часа и деня 

-предоставяне на 

възможност за избор от 

2-4 дейности чрез 

опипване на символ за 



Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

 асоциация 

 Модул 2: 

-да разпознава най-често 

използваните тактилни 

символи за асоциация и да 

започне работа с частични 

тактилни символи /при 

запазено зрение- с картинки/ 

-да развие умения за 

общуване и понятие за време 

-да затвърди уменията си за 

правене на избор 

-да усвои системата за 

комуникация с размяна на 

картинки ІІ-ра фаза – 

„Спонтанна размяна” , ІІІ-та 

фаза „Разпознаване на 

картинки” и начало на ІV- 

„Съставяне на изрази” 

- да затвърди уменията си за 

изразяване на желания с 

помощта на картинки 

-да работи с персонален 

 

-светът е подреден и аз мога 

да го контролирам чрез 

символите 

-всеки човек или дейност 

може да се представи 

символично 

-да „разказва” за извършена 

дейност 

-да прави осъзнат избор между 

няколко дейности дейност 

-да изразява своите желания, 

мисли  и чувства, като подава 

или посочва съответната 

картинка или фраза върху 

комуникативна дъска 

-мога да си поискам всичко 

-да знае, че има още един 

начин да се изразява 

 

-да реди програмата си с 

помощ и самостоятелно да 

взима символ от нея, когато 

види съответния 

специалист или дойде 

съответния час 

-да прави асоциация 

символ- човек- дейност с 

тактилни символи, 

частични или картинки 

-да „разказва за извършена 

дейност чрез дъска за 

комуникация, на която има 

залепени тактилни символи 

или картинки  

- да поглежда, хваща или 

назовава, посочва любимия 

предмет и да бута, казва 

„не” или „край” на дейност, 

която не желае 

-ІІ-ра фаза- да отива до 

 

-ежедневна работа с 

календар за дейности за 

деня, седмицата, месеца 

-да заместим 

последователно  

тактилните символи с 

частични символи или 

картинки 

-работа с дъски за 

комуникация в края на 

часа, деня 

-изработване на книга за 

спомени, в която се 

отбелязват /символично/ 

най- важните дейности 

през месеца, годината 

-предоставяне на 

възможност за избор от 

няколко дейности чрез 

опипване, поглеждане 

или назоваване на 



Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

комуникатор комуникативната дъска да 

отлепва картинката и да я 

донесе на портньора за 

комуникация 

ІІІ-та да може да помоли за 

желания обект, като отива 

или взема комуникативната 

дъска, избира подходящия 

обект от подредените, 

отива до партньора за 

комуникация и подава 

картинката 

ІV- да съставя изрази с 

картинки от сорта „Искам 

топката” 

-да работи с комуникативна 

книга с картинки с отдели 

„Аз искам...”, „Аз се 

нуждая от...” 

-да работи с комуникатор с  

до 8 до 16 прозорчета 

 

тактилен символ или 

картинка 

-специализирани 

упражнения за работа 

със системата за 

комуникация с размяна 

на картинки и ежедневни 

и ситуативни 

упражнения 

-изработване на 

персонални 

комуникативни книги 

-предоставяне на 

персонални 

комуникатори 

Ядро 3: Модул 1:    



Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

Жесто-мимична 

реч 

-да изразява ясно  

удоволствие/ неудоволствие, 

желание за “още” и   “край” 

на дейност. 

-да се научи да използва 

естествени жестове 

-да развие представа за 

жесто-мимична реч и 

използването и за 

комуникация 

-да научи, че може да 

контролира общуването 

-да преместим вниманието на 

детето от общуването с 

възрастния и да го насочим 

към обектите 

-да научат, че движението и 

жестът имат значение и той 

може да се изразява с тях и да 

разбира значението им 

 

- да използва посочване, 

дърпане, викане, мляскане- 

за глад, имитиране 

движението на обекта, за да 

получи онова, което желае 

-да разбира значението на  

основните жестове 

свързани с бита му 

-да прави жестове „още” и 

„край”, както и др. с помощ 

 

-да изолираме 

естествените знаци и да 

ги използваме в 

общуването си с детето, 

така че то да осъзнае, че 

е било разбрано. 

-да съпътстваме речта си 

с жестове 

-да помагаме на детето 

да прави жестове 

-да извършваме 

специализирани 

упражнения за усвояване 

на жесто-мимична реч 

 Модул 2: 

-да се научи да използва 

стандартна/ адаптирана към 

особеностите на 

заболяването му/ жесто-

мимична реч  

 

 

-да разбира, че движението и 

жестът имат значение и човек 

може да се изразява с тях 

 

 

-да разбира значението на  

основните жестове 

свързани с бита му 

-да прави основните 

жестове свързани с бита му 

 

-да съпътстваме речта си 

с жестове 

-да помагаме на детето 

да прави жестове 

-да измислим 

елементарни песни, 

които да придружим с 

жестове 



Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

-да извършваме 

специализирани 

упражнения за усвояване 

на жесто-мимична реч 

Ядро 4: 

Импресивна реч 

Модул 1: 

-да изпълняват свързани 

двустъпкови команди 

-разширяване на пасивния 

речник 

 

-изпълнение на инструкции 

-представа за предмети и 

материали от обкръжаваща 

действителност, както и части 

на собственото тяло и хората 

около нас 

 

-ще изпълняват команди 

като: дай, ела, седни и т.н. 

-да опипва/ разглежда и 

разбира функцията на 8-9 

предмета или материала по 

теми описани в прил.1 

 

-ежедневни и ситуативни 

упражнения 

-изпълнение на 

съвместни действия при 

вербална, жестова, 

картинна инструкция 

-опипване/ разглеждане 

и назоваване от педагога 

с жест, дума и картинка 

на съответните предмети 

и техните функции 

  

Модул 2: 

-да изпълняват несвързани 

двустъпкови команди 

-да разбира в, под, над, горе, 

долу и др.  

-разширяване на пасивен 

 

 

-изпълнение на инструкции 

-понятие за положението на 

предметите в пространството 

-разширяване на представата 

за предметите и материалите 

 

 

-да изпълняват несвързани 

двустъпкови команди 

свързани с ежедневието им 

-да изпълнява инструкции 

свързани със съответните 

 

 

-ежедневни и ситуативни 

упражнения 

-изпълнение на действия 

при вербална, жестова, 

картинна инструкция 



Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

речник 

-да слушат и разбират 

елементарни разказчета и 

приказки 

-да разбират действия 

изобразени на сюжетни и 

контурни картинки 

-да прави класификации и 

обобщения 

 

 

 

от най-близката обкръжаваща 

действителност, както и за 

собственото тяло и хората 

около нас 

-представи за околния свят 

-символно представяне на 

действителността 

-разбиране на сходство и 

различие 

предлози и взаимоотноше-

ния 

-да опипва/ разглежда и 

разбира функцията на 

предметите или 

материалите по теми 

описани в прил.1, както и 

да разбира кратки описания 

без материална подкрепа 

-да коментират 

елементарни действия и да  

отговаря на  въпроси по 

разказите  

-да коментират картинките 

-усвояване на умения за 

сравнение и обобщение 

-дидактични и 

музикални игри 

-опипване/ разглеждане 

и назоваване от педагога 

с жест, дума и картинка 

на съответните предмети 

и техните функции 

-разказване и нагледни 

упражнения 

-екскурзии и наблюдения 

на природата 

-слушане и коментиране 

на разкази и приказки 

 -задаване на насочващи 

въпроси. 

-работа с контурни и 

сюжетни картини 

-да групира, сортира и 

назовава/ посочва/ 

жестикулира еднакви 

предмети, да определя 

категорията им 

 Тема: Развитие на слухово    



Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

внимание  

Модул 1: 

-да разпознава източници на 

звук, включително човешки 

глас 

-формиране и развитие на 

фонематичен слух 

 

 

-знания за различните 

източници на звук 

-първоначални, елементарни 

знания за вербалната реч 

 

 

 

-усвоява умения за 

целенасочено слушане 

-да борави с музикални 

играчки 

 

 

-игри за разпознаване на 

гласа 

звукоподражателни 

упражнения 

-дидактични игри от 

фонетичната ритмика я 

 Модул 2: 

-да развие умения за слушане 

и разбиране 

 

 

 

 

 

-да следят последователността 

на събитията 

-да внимават за подробностите 

-да правят елементарни 

заключения 

-да схващат основната идея 

 

-да слушат и разбират 

кратки истории основаващи 

се на собствения им опит 

 

 

-използване на нагледни 

предмети и символи. 

-задаване на насочващи 

въпроси 

Ядро 5: 

Експресивна реч 

Модул 1: 

-затвърждаване на умения за 

звукоподражание на звуци от 

околния свят и човешки глас 

-формиране на умения за 

звукопороизношение 

-да знаят наименованието на 

 

-може да имитираме света 

около нас със гласа си 

-представа за речта 

-знания за околния свят 

-да контролират околния свят 

-развитие на говора 

 

-усвоява умения за 

звукоподражание и 

звукопроизнасяне 

-развитие на гласа 

-да назовават най- близките 

предмети от околния свят 

 

-дидактични игри, 

обучаващи игри, 

интерактивни методи и 

похвати 

-специализирани 

упражнения 



Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

най- близките предмети от 

околната среда и техните 

функции 

-да започне работа за 

правилни отговори  на 

въпроси с „да” и „не”, вкл. и 

със „да- не” символи 

-да съставят фрази от две думи 

 

 по темите в прил.1- както и 

по функции 

-да отговарят правилно с да 

и не на въпроси свързани с 

ежедневието им вкл. и с да- 

не символи 

-да съставят фрази от две 

думи с помощта на 

предмети, жестове или 

картинки 

 

-специални упражнения 

за опознаване с 

включване на всички 

сетива. Назоваване с реч, 

жест и на картинка 

-ежедневно, ситуативно 

и в специализирани 

упражнения 

-да отговарят на въпроси 

свързани с ежедневието 

им 

-специализирани 

упражнения 

 Модул 2: 

-развитие на ясна и 

разбираема реч 

-да развият умения за 

описание на предмети от 

околната среда по техните 

функции 

-да се затвърди работа за 

правилни отговори  на 

въпроси с „да” и „не”, вкл. и 

 

-когато говорим хубаво, 

всички на разбират 

-знания за околния свят 

-да контролират околния свят 

-развитие на говора 

- да се обогати експресивната 

реч 

- умения за последователност -

развитие на паметта 

 

-да усвоят умения за ясен 

изговор на думите 

-да описват предметите от 

околния свят по темите в 

прил.1- по функции- цвят, 

размер, материал и т.н. 

-да отговарят правилно с да 

и не на въпроси свързани с 

ежедневието им и кратки 

 

-упражнения и 

насърчаване на ясния 

изговор 

-специални упражнения 

за опознаване с 

включване на всички 

сетива. Назоваване с реч, 

жест, на картинка и 

разказване 



Ядра на учебното 
съдържание 
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със „да- не” символи 

-да говорят с прости 

изречения 

-да развият описателен език 

-да разказват по преживяно  и 

серия от картини 

разкази и приказки вкл. и с 

да- не символи 

-да съставят изречение от 3-

4 думи с помощта на думи, 

жестове или картинки/ 

тактилни символи 

-да разказват с упътващи 

въпроси и подсказване на 

първи звук, дума и т.н. 

-ежедневно, ситуативно 

и в специализирани 

упражнения 

-да отговарят на въпроси 

свързани с ежедневието 

им 

-специализирани 

упражнения 

-да се съставят истории 

за упражняване на езика 

-разговор по теми 

Ядро 6: 

Ограмотяване 

(брайл, 

плоскопечатен 

шрифт, 

алтернативни 

форми) 

 

Модул 2: 

-да правят анализ и синтез на 

думи, срички и прости 

изречения 

-да се запознаят с брайловите 

букви 

-да пишат на брайлова машина 

-да се запознаят с буквите на 

плоскопечатен шрифт 

-да се научат да пишат 

печатно 

-да научат буквите на 

 

-представа за устната и 

писмената реч 

-представа за брайловия 

шрифт 

-умения за писане 

-представа за плоскопечатния 

шрифт 

-умения за писане 

-как се пише на компютър 

-да развият умения за 

„глобално” четене, както на 

 

-да разделят изреченията на 

думите, думите на срички и 

т.н. да съставят изречения 

от разрязани думи с помощ 

-да четат срички кратки 

думи и изречения на брайл 

-да пишат срички, думи и 

кратки изречения на 

брайлова машина 

-да четат срички и кратки 

думи 

 

-специализирани 

упражнения с 

материална основа и 

занимателни игри 

-работа с брайлови 

четала 

-адаптирани текстове 

-поетапно запознаване с 

правилата за писане 

-работа с печатен и 

уголемен шрифт 
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клавиатурата на компютъра 

-да се научат да четат 

„глобално” 

-развитие на умения за 

творческо писане 

 

плоскопечатен шрифт, така и 

на брайл 

-да се изразяват 

-да се развие въображението 

-да пишат печатно срички, 

думи и кратки изречения 

- да откриват буквите на 

клавиатурата 

-да възприемат думи 

цялостно (като картинки 

при плоскопечатен шрифт и 

запаметени тактилно при 

брайл) по теми свързани с 

бита им  

- да попълват празно място 

в изречение, за да споделят   

мнението си по определена 

тема или да изразяват 

чувствата си 

 

-специализирани 

упражнения за писане- 

допълване на думи при 

записана първа буква, 

или дума в изречение 

-специализирани 

компютърни игри 

-специализирани 

упражнения 

-обсъждане на теми 

близки до децата или по 

изживяно и записване 

при различни варианти 

на подсказване- 

допълване на думи в 

изречения или точно 

записване от учителя на 

думите на детето  
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Ядро 7: 

Художествена 

литература 

Модул 1: 

Използва  жестове при 
вербална команда на 
възрастен или алтернативни 
помощни средства за 
комуникация  в детски 
стихотворения. 

Участва с жестове или 
алтернативни помощни 
средства за комуникация в 
разказ по преживяно събитие. 

Участва с жестове или 
алтернативни помощни 
средства за комуникация в 
детски приказки. 

Модул 2: 

Използва  жестове при 
вербална команда на 
възрастен или алтернативни 
помощни средства за 
комуникация  в детски 
стихотворения. 

Демонстрира избор на 
приказка и любим герой. 

Участва в адаптиран текст с 
помощ и/или алтернативни 

 

Изграждане на представа за 

детски стихотворения. 

Формиране на представа за 

текст в проза 

Изграждане на представа за 

детска приказка. 

Обогатяване на представата за 

детска приказка 

 

 

Формиране на умение за 
слушане и желание за 
включване с подражателни 
действия в детски 
стихотворения 

Формиране на умение за 
разбиране на разказ за 
реални събития от живота 
на детето 

Формиране на умение за 
слушане и желание за 
включване с подражателни 
действия и 
звукоподражание при 
разказ на приказка 

Формиране на умение за 
възпроизвеждане на детски 
стихотворения 

Формиране на умение за 
действено пресъздаване на 
моменти от приказките в 
партнъорство с възрастен. 

Формиране на умение за 
възприемане на адаптиран 
текст за годишните сезони 

 

Стихове за деца 

Приказки за животни, 
битови, вълшебни 
приказки 

Анимационни филми. 
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форми за комуникация. и месеци. 



 


