
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: 

Всекидневни 

умения и навици 

 

Тема: Хранене 

Модул 1: 

Да сервират и 

отсервират с 

минимална помощ. Да 

се хранят с прибори с 

помощ. Да ползват 

салфетка , след 

напомняне. 

 

 

Модул 2: 

Да сервират и 

отсервират 

самостоятелно..Да се 

хранят самостоятелно. 

Да се хранят с 

ненадробена храна.Да 

спазват етикецията на 

сервиране и хранене.  

 

Затвърждаване на представа 

за различни прибори. 

Обогатяване на представите  

за различни съдове за 

хранене. Затвърждаване на 

представите за основните 

хранителни вкусове. 

 

Да различават и сортират 

различни по големина и вид   

прибори и съдове. 

Да се ориентират правилно  

в столовата и в   подредбата 

на масата. 

 

 

Да използват  

правилно приборите 

за хранене (лъжица и 

вилица ), с помощ. 

Изразяване на 

предпочитания към 

различни по вкус 

храни. 

Да използват 

салфетка. 

Да избират храната 

си от не голямо 

меню. 

Да се хранят  

самостоятелно с 

лъжица и вилица. 

Да използват нож за 

мазане, под 

-практически занимания 

-словесна инструкция 

-използване на запазени 

анализатори 

- развитие на фини двигателни 

умения:- 

-измиване 

-обелване 

-нарязване 

-настъргване 

-намачкване 

-размесване 

-разбъркване 

-сипване 



наблюдение. 

Да наливат 

самостоятелно 

течност в чаша от 

шише или чешма. 

Да измиват и 

подсушават  под 

наблюдение прибори 

и съдове. 

-овкусяване 

 и др. 

 Тема: Готварство 

Модул 1: Да приготвят  

с помощ някои храни и 

напитки. 

 

 

 

 

 

 

Да познават основни видове 

плодове,зеленчуци и 

хранителни продукти и 

начините за обработката 

им. 

 

 

 

 

 

 

Приготвяне на топли 

напитки с помощ. 

Приготвяне на сухи 

супи с помощ. 

Приготвяне на 

сандвичи с 

предварително 

нарязани колбаси с 

помощ. 

Сваряване на яйца и 

картофи. 

Приготвяне на 

-словесна инструкция 

-демонстрация 

-наблюдение 

-практически упражнения 

-ориентиране 

-мобилност 

-ръчни умения 

-упражнения за координация 

 

 



Модул 2: Да приготвят 

храни и напитки. 

Да съставят несложно 

меню. 

Подреждат 

хранителните продукти 

в хладилника според 

трайността им, с 

минимална подкрепа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Умения за 
пазаруване 

Изграждане на знанията и 

представи за безопасна 

работа с електроуреди. 

Да спазват 

последователноста от 

действия, необходими за 

приготвяне на храни и 

напитки( при напомняне). 

Използване на 

сокоизтисквачка. 

Запознаване с готварска 

печка. 

Запознаване с хладилник. 

 

 

 

 

 

 

соленки и сладки с 

готово тесто с помощ. 

Приготвяне на : 

-прясно изцеден 

плодов сок; 

-зеленчукова салата; 

-плодова салата; 

-таратор; 

-картофено пюре; 

-компот; 

-туршия; 

-печени ястия в тава; 

-крем-нишесте 

-печене на плодове 

 

 

умения за общуване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модул 1: 

Да участват с помощ в 
дейностите, свързани с 
пазаруването. 

Модул 2: 

Съставят малък списък 

с продукти за 

пазаруване, с помощ. 

Пазаруват с минимална 

помощ.  

 

 

 

 

 

Затвърждаване на 

представата  за социално 

приемливо поведение. 

Изграждане на представа за 

формално общуване. 

Изграждане на представа за 

парите като платежно 

средство. Обогатяване на 

представите за различни 

видове магазини. 

Формиране на представа за 

разположението на 

щандовете и какво се 

предлага в  близък магазин. 

Обогатяване на 

пространствените 

представи.  

-изграждане на 

умения за пазаруване 

-Да взимат определен 

продукт от рафта и да 

го поставят в плик, 

кошница или количка 

-да съдействат при 

носенето продуктите 

-да помагат при 

подреждането на 

продуктите в 

хладилника 

- различаване на 

монети и  банкноти. 

- умения за 

четене(глобално , с 

помощта на 

картинки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ориентиране 

-мобилност 

-сюжетно-ролеви игри 

-наблюдение 

-словесна инструкция 

-демонстрация 

-практически упражнения 



 Тема: Външен вид и 

хигиена 

Модул 1: Поддържат 
личната си хигиена и 
външен вид с помощ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул 2: Поддържат 
личната си хигиена и 
външен вид с 
минимална помощ или 
напомняне. 

 

Обогатяване на представата 
за определена 
последователност на 
действията. Затвърждаване 
на представата за дневен 
режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогатяване на представата 
за собственото тяло и 
промените ,които настъпват 
в него. 

Затвърждаване на 
представите за различни 
видове сапуни, шампоани. 

Да носят и връщат  
кошницата си с 
тоалетни 
принадлежности на 
определеното и място  
с минимална помощ. 
Да изваждат и 
прибират нещата от 
него с минимална 
помощ. Да пускат и 
спират водата от 
чешмата с подкрепа. 
Да натриват ръце със 
сапун с минимална 
помощ. Да ползват 
кърпа. Да  съдействат 
при миене на зъби. Да 
задържат четката за 
зъби и при ресане 
четката за коса с 
помощ. Да използват  
тоалетен стол с 
помощ,  след  
напомняне. 

Умеят да се измият, 
подсушат и срешат 
самостоятелно или с 
напомняне, като 
взимат и връщат на 
определените им 
места тоалетните 

-Словесна инструкция 

-наблюдение 

-практически упражнения 

-игри с вода и ароматна  пяна  

-ръчни умения 

-упражнения за координация 

-самостоятелно ориентиране  
до банята и  в нея 

 



Обогатяване на представата 
за козметични кремове, 
дезодоранти, парфюми. 
Обогатяване и 
затвърждаване на 
представите различни 
видове четки за коса, пила, 
нокторезачка. Формиране 
на усет от необходимост да 
посещават фризьорски 
салон. 

 

принадлежности. 

Използват тоалетна 
самостоятелно.  

Къпят се и се 
подсушават с 
минимална помощ 
и/или напомняне. 
Ползват нокторезачка 
и клечки за уши с 
минимална помощ. 

Формиране на  
умения за поставяне 
на дамска превръзка.  

Ядро 2: Облекло и 

грижи за него 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Обличане и 

събличане  

Модул 1:Обличане и 

събличане на различни 

видове дрехи с помощ. 

 Обуване и събуване на 

чорапи и  обувки с 

помощ. 

Сгъват по лесен за тях 

начин дрехите си и ги 

прибират  в гардероб с  

 

 

Развитие на 

пространствените 

представи.  

Развитие  на представата за 

частите на човешкото тяло. 

Обогатяване на представите 

за различни видове дрехи 

според цвета, материята, 

Да съдействат на 
учителя при 
обличането, като 
извършват 
съответните 
действия: 

-вдигат ръце 

-пъхат глава в дреха 

-издърпват блуза 

-вдигат панталон 

-вдигат и свалят цип 
от една част. 

-Словесна инструкция 

-практически упражнения 

-ориентиране до и в стаята за 
почивка 

-ориентиране в подреждането 
на гардероба и раклата 

-игрови ситуации 

-игри, развиващи представите 
за частите на тялото 

-ръчни умения 

-използване на запазените 



 

 

 

 

 

помощ. 

Приготвят леглото си за 

почивка с помощ. 

Модул 2: Правилно 

обличане на дрехи 

,избрани от детето. 

Самостоятелно 

събличане на дрехи. 

Правилно обуване на 

чорапи и различни 

видове обувки. 

 Самостоятелно 

събуване на обувки и 

чорапи. 

 

вида и сезона.  

Разширяване на 

представите  за частите на 

дрехите. Избор на дрехи за 

всекидневието и за 

определени случаи. 

 

 

Да откопчават и 
закопчават копчета с 
помощ. 

Да слагат и свалят 
шапка. 

-Да обуват и събуват 
обувки с лепенки с 
минимална подкрепа. 

-Елементарни умения 
за избор на дрехи. 

-Обличат 
самостоятелно 
различни дрехи. 

-откопчават и 

 -закопчават копчета 

-закачат кърпа, горна 
дреха на закачалка 

-разпознаване на 
лицето и опакото на 
дрехата  

-застилат креват 

-сгъват по лесен 
начин дрехите си 

анализатори 



 Тема: Грижи за 

облеклото 

Модул 1: Съдействат 

при ръчно изпиране на 

дрехите им. Помагат 

при простиране на 

дрехи. 

Модул 2: Изпират 

ръчно дрехи си под 

наблюдение. Пускат 

пералня под 

наблюдение и след 

напомняне. Простират 

дрехите си под 

наблюдение. Гладят 

кърпа, тениска, 

панталон с минимална 

помощ. Сгъват и 

прибират дрехите си в 

гардероб по определен 

начин, под наблюдение. 

Събират  багаж за излет 

(плаж) в раничка с 

 

 

Разширяване на 
представите за определена 
последователност от 
действия при пране на 
ръчно/машинно пране. 
Разширяване на знанията  
за  различните миещи 
средства: сапун, прах за 
пране(ръчно и машинно). 

Запознаване с пералня. 

Използване на простор и 
щипки. 

Запознаване с ютия. 

Изграждане на знания и 
представи за безопасност 
при използване на 
електрически уреди. 

Да се забавляват от 
съприкосновението с 
водата и пяната. 

Да съдейства на 
учителя  с умения, 
като: 

-натъркване 

-мачкане 

-изстискване 

-плакнене. 

Да познава бутона за 
включване на 
пералната машина. 

Да познава бутон за 
кратка програма. 

Да сортира дрехите. 

Да простира 
самостоятелно или с 
помощ. 

 

 

 

-словесна инструкция 

-практически упражнения 

-наблюдение 

-ръчни умения 

-използване на запазените 
анализатори 

-упражнения за координация 

-игри 

 

 

 

 



напомняне. 

Ядро 3: Поддържане 

на реда и чистотата 

Модул 1: Да почистват 

с влажна кърпа/гъба 

работното си място с 

подкрепа. Да връщат на 

местата им ,ползваните 

материали през часа с 

помощ. Да събират и 

изхвърлят в коша 

отпадъците с  помощ.. 

 Модул  2:Почистват 

работното си място 

след работа сами. 

Помитат, забърсват 

помещение. Изхвърлят 

коша в контейнер за 

смет.  

 

Затвърждаване на 
представата за определен 
ред  в класната стая, 
кабинета по полезни 
умения, стаята за почивка, 
банята. 

 

Да се затвърди навика за 
подържане на определен 
ред и хигиена в класната 
стая, кабинета по полезни 
умения, стаята за почивка, 
банята. 
Запознаване с 
прахосмукачка. 
Затвърждаване на 
пространствените 
представи.  

-сортиране на 
различни предмети и 
поставянето им в 
кутии 

-бърсане на прах 

-бърсане на под 

-метене  

- словесна инструкция 

-практически упражнения 

-наблюдение 

-ръчни умения 

-ориентиране  

-мобилност 

-координация 

 



 


