
 

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: 
Количествени 
отношения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Модул 1:  
 
 Да сортират предмети  
по даден признак 
(перцептивен , 
функционален). 
 
 
 
Модул 2:  

Да отброяват до 
двадесет предмета. 

Да сравняват 
множества от предмети 
по количество. 
 
Моделира дадено 
количество, чрез 
предмети с вербална 
подкрепа. 

Използват монети и 
банкноти при  
пазаруване. 

 

Разбиране на 
принадлежност или 
непринадлежност на 
даден предмет към 
дадена група. 

 
 
 
Елементарни представи 
за числата до двадесет и 
представи за действия с 
тях. 

Конкретни представи за 
цифрите. 

Елементарни представи 
за аритметичните 
действия събиране и 
изваждане. 

Конкретни представи за 
монети и банкноти. 

 

Групиране на предмети по 
даден признак (перцептивен, 
функционален). 

 

 

Добавя или отстранява 
определен брой предмети. 

Допълва група от предмети, 
които и принадлежат. 

Изключва (отстранява) 
предмет, който не е от група. 

Изравнява количества в две 
предметни групи. 

Използване на монети и 
банкноти в практически 
дейности. 

 

Практически дейности 

 

 

 

 

Дидактични игри и 
упражнения 

 

 

Дидактични игри и 
упражнения 

 

Пазаруване  



Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна 

програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

Ядро 2: 
Измерване 

 

 

 

 

Модул 1: 
Да иска още, когато 
нещо свърши. 
 
Да поставя предмет в 
празен съд. 

 

Модул 2:  

Измерва дължина с 
условна мярка 
(летвичка, лентичка и 
др.). 

Измерва течности и 
сипещи се вещества с 
условна мярка – чашка. 

 

Формиране на представа 
за пълно и празно. 

 

 

 

 

Елементарни представи 
за мярка, начини на 
измерване, резултати от 
измерването. 

Различаване на обем: 
ПЪЛНО – ПРАЗНО. 
 

 

 

 

Познаване на 
пространствените измерения 
на обектите: дължина, 
височина, ширина. 

Сравняване на обекти по: 
дължина, височина, ширина. 

Подреждане на редица от 
обекти във възходящ или 
низходящ ред (по образец до 
пет елемента). 

Ежедневни дейности 
 
 
 
Поставяне на символ в 
кутия за „Край” 

 
 
 

Дидактични игри и 
упражнения 

 

Ядро 3: 
Пространствени 
отношения 

 

 

Модул 1:  
 
Да разпознават и 
показват единични и 
двойки основни части 
на тялото и лицето. 
 

Да вдигат ръце  в 

 

Формиране на представа 
за основни части на 
собственото тяло. 

 

Елементарни представи 
за пространствени 

 

Показване на единични и 
двойки основни части на 
тялото и лицето. 

 

Демонстрират разбиране на 
пространствени отношения: 

 
 

Музикални игри за 
подражаване на 
действия 
 

 



Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна 

програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

указано направление. 

 

Модул 2:  

Моделира 
местоположения и 
отношения на   обекти 
върху блоков лист. 

Демонстрира  
определяне в 
практически план на 
направления и посоки в 
тримерното 
пространство. 

отношения: горе – долу; 
пред – зад. 

 

 

Елементарни представи 
за: пространствени 
направления и посоки. 

горе – долу; пред – зад. 

 

 

Моделиране на  
местоположения и 
отношения на   обекти върху 
блоков лист. 

Определяне и назоваване в 
практически план на 
направления и посоки в 
тримерното пространство. 

 

 

 

Изобразителни 
дейности 

 

 

Ежедневни дейности 
 

Ядро 4:  

Времеви 
отношения 

 

 

Модул 1: 
Да извършва дейности 
в типичното за тях 
време от денонощието. 
 
Да демонстрира 
очакване на дейност в 
типичното за това 
време от денонощието. 
 
Модул 2:  

Назовава месеците от 
годината. 

 

Елементарни представи 
за: части на 
денонощието: сутрин, 
обед, следобед, вечер. 

 

 

Конкретни представи за 
месеците от годината. 

Конкретни представи за 

 

Разграничаване на частите на 
денонощието: сутрин, обед, 
следобед, вечер. 

 

 

 

Разграничава и назовава 
дните от седмицата.  

 
 
Календар на деня. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дневна програма. 
 
Музикални игри с 



Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна 

програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

Подрежда 
самостоятелно 
дневната си програма. 

Разпознава часа. 

уреди измерващи 
времето. 

Свързва месец с определен 
сезон. 

подражаване на 
действия. 

Ядро 5: 

Цветове и форми 

 

Модул 1:  
 
Да подават кубче и 
топка. 
 
Модул 2:  

Да избират предмет от 
група по цветови 
признак при поискване. 

 

Да различават квадрат 
от правоъгълник. 

 

Показва върхове и 
страни на триизмерна 
фигура. 

 

Елементарна  представа 
за кръг и квадрат. 

Формиране на представа 
за допълнителните 
цветове 

Формиране на представа 
за интензивността на 
цвета. 

Елементарни представи 
за някои геометрични 
фигури: кръг, квадрат, 
триъгълник, 
правоъгълник. 

Елементарни представи 
за някои елементи на 
геометрични фигури. 

 

Диференциране на фигурите 
кръг и квадрат. 

Разпознаване на 
допълнителните цветове. 

Определяне на 
интензивността на цвета. 

 

Преоткрива геометрични 
фигури в стилизирани 
изображения. 

 

Обследва манипулативно 
модел на фигура и 
разпознава върхове и страни. 

 
 
Практически дейности 

 
 
 
Дидактични игри и 
упражнения 

 
 
Изобразителни 
дейности 

 
 
Игри с конструктор.  



 


