
3. Очаквани резултати 

Подготвителна група 

Ядра на 
учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително социални Контекст и дейности 

Ядро 1: 

Адаптиране 

към 

училищната 

среда 

Модул 1: 

- да реагира на промяната 

вкъщи- училище 

- да допусне до себе си 

различни педагози и 

възпитатели 

Модул 2: 

- да реагира на промяната 

вкъщи- училище 

- да започне да общува с 

персонала в училище и със 

съучениците си 

- представа за училище 

- опознаване на персонала 

- представа за реда в 

училище 

- опознаване на персонала и 

съучениците 

- емоционална стабилност при 

идване в училище 

- да гледа в лицето или да 

реагира на глас или докосване на 

човек 

- да използва изразни средства, 

на които е научено у дома 

- да гледа в лицето или да 

реагира на глас или докосване на 

човек 

- да прави асоциация човек- 

символ 

- изграждане на 

положителна 

емоционална среда при 

посрещане 

- посещаване на 

различни учебни часове 

- социални игри и 

упражнения 

- да поздравява по 

собствен начин 

- да изразява очакване на 

дейността 

- социални игри и 

упражнения 

- работа със символи за 

имена 



Ядра на 
учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително социални Контекст и дейности 

Ядро 2: 

Работа със 

символи  за 

изграждане на 

представа 

(асоциация) 

Модул 1: 

- да започне да се запознава с 

реални предмети за асоциация 

 

 

- да осъзнае, че подаването 

на предмет има смисъл за 

комуникацията 

 

-да започне да разбира 

начало и край на дейност 

 

- да опипва и носи различни 

реални предмети за асоциация- 

 

 

-да отваря и затваря кутия за 

„край” с помощ 

 

- подаване на реални 

предмети за асоциация в 

конкретни ситуации 

-прибиране на предмета 

в кутия за “край” при 

приключване на дейност 

 Модул 2: 

- да разпознава 2 до 3 реални 

предмети за асоциация 

 

-да развие умения за общуване 

и понятие за време 

 

 

-да започне да развива умения 

за правене на избор 

 

-всеки човек или дейност 

може да се представи 

символично 

 

-да започне да осъзнава, че за 

една дейност може да се 

„разкаже” 

 

-имам право да избирам 

 

-да прави асоциация символ- 

човек дейност с 2-3 реални 

предмета 

 

-да вади предмети от кутията за 

край с помощ и да ги подава на 

трето лице 

-да прави неосъзнат избор между 

любима и не любима дейност 

 

-ежедневна работа с 

календар за дейности 

 

 

-работа с кутии за край в 

края на часа 

 

-предоставяне на 

възможност за избор от 

две дейности чрез 

опипване на предмет за 



Ядра на 
учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително социални Контекст и дейности 

асоциация 

Ядро 3: 

Жесто-

мимична реч 

Модул 1: 

-да започне да изразява 

„харесва ми/ не ми харесва” 

-да започне изграждането на 

осъзнати реакции за 

изразяване на удоволствие/ 

неудоволствие, желание за 

“още” и   “край” на дейност. 

-да се формират сензорен, 

двигателен и емоционален 

спомен за различни 

преживявания на детето 

(емоционални следи) 

 

 

-да научи, че комуникацията 

е забавна. 

 

-да разбере ролята си като 

активен участник в 

комуникацията 

 

-да научат, че движението и 

жестът имат значение 

-за преживяното може да се 

„разказва” 

 

-детето ще проявява реакции на 

стимулациите като сепване, 

смучене, учестено дишане, 

опъване на ръце, крака или гръб, 

бутане с ръка, намръщване или 

плач и др. 

-да позволи да се борави с 

ръцете му 

-имитиране на преживяно, чрез 

изпълняване на съвместни 

действия 

 

- участие в двигателни 

сесии 

-работа със системата за 

тактилна комуникация 

„Так Пак”- І-ва част 

-ежедневна 

жестикулация 

-създаване и 

преживяване на 

положителни 

емоционални събития, за 

които после да си 

припомняме чрез 

имитиране на дейността 

 Модул 2: 

-да изразява ясно „харесва ми/ 

не ми харесва” 

 

-да научи, че комуникацията 

е забавна. 

 

- да извършва имитационни игри 

с ръце 

 

-да участва активно в 

двигателни сесии 



Ядра на 
учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително социални Контекст и дейности 

-да изгради умения за 

изразяване на удоволствие/ 

неудоволствие, желание за 

“още” и   “край” на дейност. 

 

 

-да разбере ролята си като 

активен участник в 

комуникацията 

 

-да научат, че движението и 

жестът имат значение и той 

може да се изразява с тях 

 

- да изпълнява съгласувани 

действия с ръце 

 

 

-да използва ръцете си като 

средство за комуникация 

-да разбира значението на 3-5 

основните жеста 

-да насочим вниманието 

към движението на 

ръцете и игри с тях 

-да се използва 

ежедневно жестове за 

„Още” и „Край” 

- да съпътстваме речта 

си с жестове 

Ядро 4: 

Импресивна 

реч 

Модул 1: 

-да изпълняват едностъпкови 

команди с помощ 

-формиране на пасивен речник 

 

-изпълнение на инструкции 

-представа за предмети и 

материали от най-близката 

обкръжаваща 

действителност, както и 

части на собственото тяло 

 

-ще изпълняват команди като: 

дай, ела, седни и т.н. с помощ 

-да опипва/ разглежда по 1-2 

предмета, материала или части 

на тялото 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 



Ядра на 
учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително социални Контекст и дейности 

на съответните предмети 

 Модул 2: 

-да изпълняват едностъпкови 

команди 

-формиране на пасивен речник 

-начало на обучението за  

правене на обобщение 

 

-изпълнение на инструкции 

-представа за предмети и 

материали от най-близката 

обкръжаваща 

действителност, както и за 

собственото тяло и хората 

около нас 

-има много еднакви 

предмети 

 

-ще изпълняват команди като: 

дай, ела, седни и т.н. 

-да опипва/ разглежда и разбира 

функцията на 3-4 предмета или 

материала по теми описани в 

прил.1 

-да разделя в 2 кутии еднакви 

предмети от бита или играчки 

 

-ежедневни и ситуативни 

упражнения 

-изпълнение на действия 

при вербална, жестова, 

картинна инструкция 

-опипване/ разглеждане 

и назоваване от педагога 

с жест, дума и картинка 

на съответните предмети 

и техните функции 

-сортиране на 2,3 групи 

предмети от бита/ 

играчки 

 Тема: Развитие на слухово 

внимание 

Модул 1: 

-да реагира на звук, вкл. и от 

-звукът има значение -да се заслушва 

 

 

 

-музикални игри 



Ядра на 
учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително социални Контекст и дейности 

човешки глас като застива или 

замира 

-звукоподражателни 

игри 

 Модул 2: 

-да проявява интерес към 

източници на звук, вкл. и  

човешки глас 

 

-знания за различните 

източници на звук 

 

-да посяга към източник на звук, 

да го назовава 

-да борави с музикални играчки 

 

-да подражава на 

музикални игри 

-звукоподражателни 

упражнения 

 


