
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: 
Количествени 
отношения 
 

 

 
Модул 1:  
Да съставят група от 
еднакви предмети.  
 
Да отделят един и много 
предмети от група по 
подражание или по 
образец.  
 

Модул 2:  

Да намират определено 
количество еднородни 
предмети – 1, 2, много в 
обкръжаващата ги среда. 

Да отговарят на въпроса 
„Колко?“  по вербален и 
невербален път.  
 
Резултатът  от действието 
да се отчита  по вербален  
и ли невербален път. 
 

 
 
Формиране на представа  
за единичност на 
предметите. 
 
Формиране  на представа 
за множество.  
Формиране на представа 
за брой на предметите. 
Разбиране на въпроса 
„Колко?“ и  отговор  по 
вербален и невербален 
път.  
 

 
 
Отделяне на предмет от група.  
 
Съставяне на група от еднакви 
предмети.  
 
Отделяне на един и много 
предмети от група по подражание . 
 
Различаване на количество и 
множества МНОГО- МАЛКО. 
 
Намиране на определено количество 
еднородни предмети – 1, 2, много в 
обкръжаващата среда. 
 
Съставяне на множества от 
отделни предмети.  
 
Съпоставяне на числови 
множества възприемани с 
различни анализатори без 
отброяване (пример: тропни 
колкото  са предметите  на 
масата). 
 

 
 
Изваждане на предмет от 
кутия. 
 
Прибиране на предмети в 
кутии. 
Дидактични игри и 
упражнения 

 

Дидактични игри и 
упражнения 

 

Дидактически 
упражнения 



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:  

Да сравняват два обекта 
по: големина, височина, 
дължина. 

  

Формиране на представа 
за пълно и празно. 

 

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

 
 
Различаване на обем: ПЪЛНО – 
ПРАЗНО. 
 
 
Сравняване на два обекта по: 
големина, височина, дължина. 

 
 
Дидактически 
упражнения и дейности 
от ежедневието 
Поставяне на символ в 
кутия за „Край” 

 

Дидактични игри и 
упражнения 

 

Ядро 3  

Пространствени 
отношения 

 

 

Модул 1:  
 
Да разпознават основни 
части на тялото . 
 

Модул 2:  

Да разпознават, показват и 
назовават единични и 
двойки основни части на 
тялото и лицето. 
 

 
 
Формиране на представа 
за основни части на 
собственото тяло. 
 
Познаване на основни 
посоки, отношения в 
триизмерното 
пространство: горе – долу; 
пред – зад; под – над. 

Разпознаване на 
отношенията вътре – вън, 
в. 

 
 
Разпознаване на основни части на 
тялото . 
 

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

Разполагане на предмет в рамките 
на определено пространство. 

 
 
Ежедневни дейности 
 
 
Музикални и дидактични 
игри и упражнения 
 

 

 

Практически  

дейности 

Ядро 4: Времеви Модул 1: 
 

  
 

 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително социални Контекст и дейности 

отношения 

 

 

Да съобщават, когато са 
приключили дейността си. 
 
Модул 2:  

Да извършва дейности в 
типичното за тях време от 
денонощието.  

Формиране на представа 
за край на дейност. 

 

Формиране на представа 
за цикличността на 
времето. 

Формиране на понятия за 
скоростта на движение, 
действие. (бързо-бавно) 

Да разпознават начало и край на 
дейност. 
 

 

Разпознаване на ден и нощ; 

 

 

 

Подреждане на дневна 
програма 

 

Дидактични игри и 
упражнения 

 

Музикални игри  

Ядро 5: Цветове 
и форми 

Модул 1:  
 
Да откриват предмети с 
кръгла форма в 
заобикалящата ги среда. 

Модул 2:  

Да групират предмети по 
цвят 

Да различават фигурите 
кръг и квадрат; 

Да откриват предмети с 
кръгла и квадратна форма. 

 

Елементарна  представа за 
кръг. 

 

Формиране на представа 
за основните цветове 
(Деца с остатъчно зрение) 

Елементарна  представа за 
кръг и квадрат. 

 
 
Разпознаване на кръгла форма; 
 

 

Разпознаване на основните 
цветове 

Диференциране на фигурите кръг 
и квадрат; 

 

 
 

Практически дейности с 
предмети 

 

Дидактични игри и 
упражнения 

Дидактични игри и 
упражнения 

 



 


