
 

3. Очаквани резултати: 

І – ІV клас 

Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати 
на равнище учебна 

програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

Ядро 1 

Всекидневни 

умения и 

навици 

Тема: хранене и 

пиене 

Модул 1: 

Да       отсервират 

храната си под 

наблюдение и с 

минимална  помощ. 

Да се хранят с 

прибори с минимална 

помощ. 

Да се хранят бавно и 

спокойно, като 

сдъвкват добре 

храната. 

Да приготвят с помощ 

лесни храни. 

Да пият от чаша, като 

я държат с две ръце с 

 

 

 

Обогатяване  на 

представата за различни 

видове прибори за 

хранене. 

Изграждане на представи 

за съдове за хранене. 

Обогатяване на 

представата за различни 

видове хранителни 

продукти . 

Изграждане на 

представата за обработка 

на хранителните продукти 

 

 

 

 

 

Загребване с лъжица. 

Набождане с вилица. 

Наливане на вода от 

чешмата с помощ. 

Елементарни умения за: 

- обработка на плодове и 

зеленчуци 

- замесване на тесто и 

приготвяне на сладки с 

формички. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесна инструкция. 

Практически занимания. 

Развитие на фините 

двигателни умения. 

Активно използване на за- 

пазените анализатори. 

Развитие на 

координацията на 

движенията. 

Формиране и развитие на 

ръчни умения: 

- измиване 

- обелване 

- нарязване  

- настъргване 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати 
на равнище учебна 

програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

минимална помощ. 

Модул 2: 

Самостоятелно 

хранене с прибори под 

наблюдение. 

Използване на 

салфетка при хранене 

след напомняне. 

Приготвяне на храна с 

помощ. 

Приемане на различни 

видове храни. 

Пиене от чаша. 

 

 

 

 

 

 

 

Да разпознават различни 

видове съдове и прибори. 

Изграждане на 

представата за обработка 

на хранителните продукти 

Да различават някои 

вкусове: сладко, солено, 

кисело. 

Да изразяват 

предпочитания. 

 

 

 

 

- приготвяне на сандвичи 

от предварително 

нарязани хляб и колбаси 

- приготвяне на чай и сухи 

супи под наблюдение и с 

помощ. 

 

-  намачкване 

- размесване 

- разбъркване 

- сипване. 

Ориентиране и 

придвижване до 

столовата. 

 

 Тема 2: 

Външен вид и лична 

хигиена 

Модул 1: 

Измиване на ръце, 

лице и зъби с помощ. 

Затвърждаване на 

представата за функциите 

на различните видове 

тоалетни принадлежности. 

Изграждане на представа 

за дневен режим. 

С помощ да умеят да: 

- пускат и спират водата 

от чешмата 

- хващат сапун и да търкат 

ръцете си 

- да ползват паста и четка 

Словесна инструкция. 

Практически занимания. 

Развитие на запазените 

анализатори. 

Ръчни умения: хващане, 

задържане, търкане. 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати 
на равнище учебна 

програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

Подсушаване с 

помощ. 

Сресване с помощ. 

Подреждане и 

прибиране на 

тоалетните 

принадлежности с 

помощ. 

Съобщаване за нужди 

и използване на 

тоалетен стол с помощ 

и при напомняне. 

Модул 2: 

Самостоятелно 

измиване на ръце, 

лице и зъби (под 

наблюдение). 

Използване на кърпа. 

Сресване с гребен или 

четка за коса. 

Използване на 

тоалетен стол при 

Изграждане на представа 

за определена 

последователност от 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогатяване на 

представите, чрез 

запознаване с различни 

видове сапуни(твърд, 

течен), четки за коса, 

нокторезачка, ножичка, 

сух дезодорант.  

 

за зъби 

- да ползват кърпа 

- да ползват гребен или 

четка за коса 

- ползват тоалетен стол. 

Да прибират кошничката 

или панера с тоалетните 

си принадлежности на 

едно и също място. 

 

 

 

 

Измиване. 

Подсушаване. 

Сресване. 

Ползване на тоалетен стол 

при напомняне. 

Грижи за тоалетните 

принадлежности. 

 

Ориентиране и 

придвижване  до банята. 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати 
на равнище учебна 

програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

напомняне. 

 

Ядро 2: 

Облекло и 

грижи за него. 

Тема 1: Обличане 

Модул 1: 

Обличане на бельо, 

горни и долни дрехи и 

връхни дрехи с 

помощ. 

Обуване на чорапи и 

обувки с помощ. 

Сгъване на дрехи с 

помощ. 

Прибиране на дрехи в 

гардероб с помощ. 

Приготвяне на легло 

за почивка с помощ. 

 

 

 

Модул 2: 

Правилно обличане на 

дрехи с минимална 

Изграждане на представа 

за различни видове дрехи . 

Изграждане на представа 

за частите на дрехите- 

ръкави, крачоли, деколте. 

Изграждане на 

елементарна представа за 

частите на тялото. 

Изграждане на 

елементарна представа за 

лесни начини за 

поддържане на дрехите 

(пране на ръка, сгъване, 

подреждане в гардероб с 

помощ)  

 

 

Обогатяване на 

представата за различни 

видове дрехи (по материя, 

Да съдействат при 

обличане, като вдигат 

ръце, пъхат глава, 

издърпват блузата надолу, 

вдигат панталон, обуват 

обувки, вдигат и свалят 

цип от една част, слагат и 

свалят шапка. 

Пране на ръка- да 

натъркват дреха със 

сапун, да намачкват, да 

изстискват водата с 

помощ. 

Да сгъват дрехите си по 

най-лесен начин и да ги 

прибират в гардероба. 

 

 

Да се обличат.  

Да се обуват. 

Словесни инструкции. 

Практически занимания. 

Развитие на ръчни умения. 

Ориентиране до спалното 

помещение. 

Разпознаване на своето 

легло и своето гардеробче. 

Двигателни игри за 

частите на тялото. 

Забавни игри с вода и 

пяна с различни аромати. 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати 
на равнище учебна 

програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

помощ.  

Правилно обуване на 

чорапи и обувки с 

минимална помощ. 

Сгъване на дрехи по 

лесен начин. 

Подреждане на 

гардероб с помощ. 

по цвят, според времето 

навън). 

Изграждане на представа 

за частите на тялото. 

Затвърждаване на 

пространствените 

представи: горе-долу, 

ляво- дясно. 

Формиране на 

елементарна представа за 

определена подредба на 

дрехите в гардероба: 

връхните на закачалки, 

бельото в чекмеджета, 

горните и долните дрехи- 

на отделни места. 

 

Да вдигат и свалят цип от 

една част. 

Да закопчават и 

откопчават копчета с 

помощ. 

Да обличат пижама преди 

лягане и да приготвят 

леглото си за почивка с 

минимална помощ. 

След ставане от сън да 

прибират одеялото и 

възглавницата в ракла. 

Да се забавляват, когато 

перат на ръка някои 

дрехи. 

Да сгъват дрехите си. 

Да подреждат по лесен 

начин и с помощ 

гардеробчето си. 

 Тема 2: Събличане 

Модул 1: 

Да се събличат с 

Изграждане на представа 

за различни видове дрехи. 

Изграждане на представа 

Да събличат отворени 

отпред, незакопчани 

дрехи. 

 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати 
на равнище учебна 

програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

помощ. 

Да събуват чорапи и 

обувки с помощ. 

Модул 2: 

Да се събличат  

самостоятелно. 

Да събуват чорапи и 

незавързани обувки 

самостоятелно. 

 

за частите на дрехите. 

Изграждане на 

елементарна представа за 

частите на тялото. 

Да събличат незакопчани 

панталони. 

Да събличат блуза. 

Да събуват незавързани 

обувки и чорапи. 

Да разкопчават цип от 

една част. 

 

Да разкопчават копчета с 

помощ. 

Ядро 3: 

Поддържане на 

чистотата и 

реда  около нас 

Модул 1 и Модул 2: 

(след  напомняне и с 

минимална подкрепа). 

Да почистват с гъба 

работното си място. 

Да забърсват масата 

след хранене. 

Да изхвърлят 

отпадъците в кошчето. 

Да подреждат 

играчките си. 

Да прибират 

Да  се изгради представа 

за определена подредба на 

класната стая, кабинета по 

полезни умения, стаята за 

почивка. 

Да знаят местата на 

определени неща. 

Да се изгради навик за 

поддържане на 

елементарен ред. 

Почистване с влажна гъба. 

Избърсване с кърпа. 

Сортиране на играчките: 

топките в една кутия, 

кубчетата в друга, 

музикалните играчки в 

трета. 

Словесна инструкция. 

Практическа дейност. 

Демонстрация. 

Ориентиране в  различни 

помещения. 

Игри. 



Ядра на 
учебното 

съдържание 

Очаквани резултати 
на равнище учебна 

програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

материалите, с които 

са работили на 

съответните им места. 

 


