
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: 

Човекът 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул 1:  

Показва и раздвижва 

основни части на тялото и 

лицето. 

 

 

Определя  родствени връзки.  

 

 

Открива любим предмет 

сред група предмети. 

 

 

Модул 2: Демонстрира 

познаване на частите на 

тялото и техните функции. 

 

 

 

Обогатяване  на представите 

за основните части на тялото 

и лицето. 

 

Изгражда конкретна 

представа за семейни 

отношения. 

 

Изграждане на конкретна 

представа за любим 

предмет. 

 

Обогатяване на конкретните 

представи за собствения 

пол, частите на тялото и 

външните особености, 

 

 

Разпознаване на основни 

части на тялото и лицето и 

техни функции. 

 

 

Разпознава отношения 

между близки хора. 

 

Разпознаване на любими 

предмети. 

 

Разпознава, назовава и 

описва частите на тялото и 

техните функции. 

 

Музикални игри с 

подражаване на движения. 

Поздрав в социалния кръг. 

 

Използване  на 

комуникативен албум, 

разглеждане на снимки. 

 

Ежедневни дейности. 

 

 

Макет на човешко тяло 

 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

 

 

 

  

 

 

 

Назовава родствени връзки. 

 

Облечен е в подходящи 

според сезона и случая 

дрехи. 

промени при растежа. 

Изгражда конкретна 

представа за роднински 

отношения. 

Изграждане на конкретни 

представи за избор на 

облекло съобразно пола, 

сезона и времето.  

Обяснява промени в 

резултат на растежа. 

Разпознава отношения 

между близки хора. 

 

Подбира подходящо облекло 

според пола, 

метеорологичните 

характеристики на времето и 

сезона. 

 

 

Използване  на 

комуникативен албум, 

разглеждане на снимки. 

Ежедневни дейности и 

дидактични игри 

Ядро 2: 

Природен свят 

 

 

 

 

Модул 1:  

Демонстрира избор на 

предпочитан плод или 

зеленчук. 

Демонстрира интерес към 

обследването на листа и ли 

цвят на растение. 

 

Разпознава куче и котка. 

Изгражда  конкретна 

представа за плодове и 

зеленчуци. 

 

Изгражда конкретна 

представа за основни части 

на растенията.  

 

 

Обследва пряко плодове и 

зеленчуци. 

 

 

Обследва достъпни основни 

части на растенията. 

 

Наблюдава поведенчески 

Дейности по ежедневни 

умения. 

 

 

Практически дейности 

 

 

Наблюдение на дом. 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

 

 

Модул 2:  

Сортиране на еднородни 

плодове по един признак 

Посочва или опипва 

назована част на растение. 

 

Посочва/докосва назовано 

домашно животно или 

негова основна част. 

Посочва/докосва макет на 

назована птица или нейна 

основна част. 

 

Издухва свещ. 

Надува балон 

Изгражда  конкретна 

представа за домашните 

животни 

 

 

Изгражда  конкретна 

представа за плодове и 

зеленчуци. 

Изгражда конкретна 

представа за основни части 

на растенията.  

Обогатяване на  конкретните 

представи за домашните 

животни  

 

 

Изграждане на представа за 

птиците от близката среда 

 

прояви на домашни 

животни. 

 

 

Определяне на цвят, форма 

и големина. 

Диференцира основни части 

на растенията.  

 

 

Назовава познати животни и 

техните части. 

 

Наблюдава поведението на 

птици в близката среда. 

 

Извършва елементарни 

животни.  

Музикални игри със 

звукоподражание. 

 

Практически дейности и 

дидактични игри 

 

Практически дейности и 

дидактични игри 

 

Дидактични игри и 

наблюдение 

 

Наблюдение и музикални 

игри и песни 

 

Практически дейности и 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

 

Назоваване на сезона. 

 

Попълване на природен 

календар. 

Изграждане на конкретна 

представа за свойствата на 

въздуха.  

 

Усвояване на знания за  

годишните сезони. 

 

Изграждане на конкретна 

представа за 

метеорологични природни 

явления. 

опити и експерименти за 

откриване свойствата на 

въздуха. 

Определяне на годишния 

сезон.  

 

Определяне на 

метеорологичното време 

дидактични игри 

 

Природен календар. 

 

 

Ядро 3: 

Обществена 

среда 

 

 

Модул 1:  

Използва мебели по 

подходящ начин при 

инструкция. 

 

Демонстрира разпознаване 

на превозното средство, с 

което пътува до училище и 

превозно средство на 

 

Обогатяване на конкретните 

представи за 

предназначение и функции 

на мебели. 

 

 

Обогатяване на конкретните 

представи за  превозните 

средства. 

 

Разпознава мебели. 

Различава свойства на 

материалите им. 

 

Разпознава превозни 

средства. 

 

 

Дейности от ежедневието. 

 

 

Придвижване до училище и 

дома. 

 

 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

семейството. 

Модул 2:  

Назовава сухоземни, водни 

и въздушни превозни 

средства. 

 

Демонстрира познаване на 

професиите на познати за 

него хора. 

Включва се с желание в 

разнообразни празнични 

тържества. 

 

 

Обогатяване на конкретните 

представи за превозните 

средства – структурни 

признаци и предназначение 

и място на движение. 

Изграждане на конкретни 

представи  за професиите на 

хората. 

Изграждане на представи за 

начин на празнуване сред 

връстници и възрастни при 

спазване на етикетни норми 

на поведение. 

 

 

Да определя мястото на 

движение на превозните 

средства. Назовава 

професията на възрастните, 

които управляват 

превозните средства.  

Назовава средствата на 

труда и типичните за 

професията действия. 

Споделя предпочитания и 

желания свързани с 

празника. 

 

Придвижване до училище и 

дома. 

Дидактични игри 

 

 

Дидактични игри 

 

Празнични тържества. 

 


