
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: 

Човекът 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул 1:  

Движи при команда основни 

части на тялото си. 

 

Реагира емоционално на 

обкръжаващите го 

възрастни 

 

Реагира на различните 

видове храна и напитки. 

Модул 2:  

Показва и раздвижва 

основни части на тялото и 

лицето. 

 

Подава предмет на съученик 

при инструкция. 

 

Запознаване с основните 

части на тялото. 

Усвоява знания 

заобикалящите го хора. 

 

Запознаване с различни 

видове храна. 

 

 

 

Изграждане на представа за 

основните части на тялото и 

лицето. 

Изграждане   на представа за 

себе си и близките му. 

 

Запознаване с различни 

видове храна. 

 

Разпознава обкръжаващите 

го възрастни. 

Диференциране на различни 

вкусове на храната и 

напитките. 

 

 

 

 

 

Разпознаване на основни 

части на тялото и лицето и 

техни функции. 

 

Разпознава и реагира 

емоционално на 

съучениците от групата си. 

 

 

Обличане и събличане на 

дрехи. Музикални игри с 

подражаване на движения. 

Поздрав в социалния кръг. 

В моментите свързани с 
режима на хранене на 
ученикът или в часовете 
изискващи сензорна 
стимулация, свързана с 
разпознаването на храна или 
напитка. 

 

Музикални игри с 

подражаване на движения. 

 

 

Поздрав в социалния кръг. 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

 

 

 

  

 

 

 

Различава  видове храна и 

напитки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимни моменти на 

хранене. 

 

 

Ядро 2: 

Природен свят”  

 

 

 

 

Модул 1:  

Консумира плод или 

зеленчук. 

 

Мирише откъснато цвете. 

 

 

Обследват пряко козина на 

домашно животно 

Модул 2: 

Демонстрира избор на 

Изгражда  конкретна 

представа за плодове и 

зеленчуци. 

Изгражда конкретна 

представа за  

растения от близката среда. 

 

Изгражда  конкретна 

представа за домашните 

животни. 

 

Изгражда  конкретна 

представа за плодове и 

Обследва пряко плодове и 

зеленчуци. 

 

Сетивно възприемане на 

растения от близката среда. 

 

Възприема поведенчески 

прояви на домашни 

животни. 

 

Обследва пряко плодове и 

зеленчуци. 

Дейности по ежедневни 

умения. 

 

Наблюдения и разходки. 

 

 

 

Наблюдение на дом. 

животни.  

Наблюдение и ежедневни 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

предпочитан плод или 

зеленчук. 

Откъсва цвете при 

инструкция. 

 

 

Разпознава куче и котка. 

 

Наблюдават топене на сняг 

и лед 

 

Свързва характерни 

признаци с определен сезон. 

зеленчуци. 

 

Изгражда конкретна 

представа за  

растения от близката среда. 

 

Изгражда  конкретна 

представа за домашните 

животни. 

 

Изгражда  конкретна 

представа за свойствата на 

водата. 

 

Изграждане на конкретна 

представа за характерни 

признаци на сезоните. 

 

Различава  цветя и дървета. 

 

 

Различава поведенчески 

прояви на домашни 

животни. 

Обследват вода в различни 

агрегатни състояния 

 

Разпознава характерни 

признаци на сезоните. 

дейности 

 

Наблюдение и разходки 

 

 

 

Наблюдение на дом. 

животни.  

 

Наблюдение и ежедневни 
дейности 

 

Дидактични игри 

Ядро 3: 

Обществена 

среда 

 

Модул 1:  

Търси и открива предмети 

от близката среда. 

Демонстрира готовност да 

 

Изграждане на конкретна 

представа за предмети от 

заобикалящата го среда. 

 

 

Обследва играчки и 

предмети от близката среда.      

( пряко и в сетивен план)  

 

Манипулиране с предмети 

от ежедневието. 

 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

 извършва типична дейност в 

учебно помещение. 

Модул 2:  

Използва мебели по 

подходящ начин при 

инструкция. 

Демонстрира разпознаване 

на превозното средство, с 

което пътува до училище. 

Изразява радост на 

рождения си ден и при 

празнуване на Коледа. 

Изграждане на конкретна 

представа за  учебните 

помещения и 

предназначението им. 

 

Изграждане на конкретна 

представа за предназначение 

и функции на мебели. 

 

Изграждане  на конкретна 

представа за превозните 

средства. 

 

Изграждане на конкретна 

представа  за лични 

празници  и традиции.  

 

Поведение на деца и 

възрастни при празнуване. 

Разпознава учебните 

помещения. 

 

Разпознава и  

назовава мебели. 

 

Разпознава превозни 

средства. 

 

Разпознава свои и на 

околните емоционални 

състояния в ситуацията на 

празника.  

 

Ежедневни ситуации. 

 

Дейности от ежедневието. 

 

 

Дидактични игри 

 

 

 

Празнични тържества 

 

 


