
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 

Всекидневни умения и 

навици 

Тема: Хранене 

Модул 1: 

- да използват лъжицa 

-да приемат различни видове 

храни 

- начален етап на развитие на 

дъвкателни умения 

 

 

 

- да се изгради представа и 

прибори за хранене 

- да се изгради представа за 

различни видове храни 

 

 

 

- да се хранят с прибори с 

помощ 

- да се развият дъвкателните 

умения 

-да пият от чаша с помощ 

 

 

 

- словесна инструкция 

- практически 

занимания 

-развитие на 

практически умения за 

ползване на прибори 

-стимулиране и 

използване на 

запазените 

анализатори  

-игрови действия 

 

 

 

 

 

Модул 2: 

- да сервират храната с 

помощ 

- да се хранят с лъжица 

- да приемат различни видове 

храни 

-  формиране елементарни на 

културни навици за хранене 

- да сяда на своето място при 

указание. 

 

- да се изгради представа за 

различни съдове и прибори за 

хранене 

- да се изгради представа за 

различни храни 

- да се изгради представа за 

социално приемливо поведение 

по време на хранене 

 

 

- да пият от чаша с помощ 

- да се хранят с прибори с 

минимална помощ 

- да сервират и отсервират с 

помощ 

- да се развият дъвкателните 

умения 

- да познават различни на 

вкус храни   

- да усвои умение за ползване 

на прибор по предназначение 



Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 
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Контекст и дейности 

- да намира мястото си за 

хранене 

Тема 2: 

Външен вид и хигиена. 

Модул 1:                                    

- изграждане  на представа за 

тоалетни принадлежности 

- извършване на 

последователни действия с 

тях с помощ 

- начален етап на изграждане 

на представа за дневен режим 

 

 

 

 

 

- да се изградят елементарни 

представи за нуждата от 

използване на тоалетни 

принадлежности 

- да се изградят елементарни 

представи за последователността 

на действията (пускане на вода, 

търкане със сапун, изплакване, 

спиране на водата, подсушаване) 

- начален етап на изграждане на 

навици за ползване на тоалетен 

стол 

 

 

 

 

 

- с помощ да използват 

предметите по 

предназначение 

- с помощ да прибират 

вещите си на едно и също 

място 

- да прибират вещите си в 

кошничка, панер или шкафче 

след напомняне 

 

Модул 2: 

- да боравят с тоалетните си  

принадлежности с 

минимална помощ 

 

- да знаят за какво служат някои 

предмети: сапун, четка и паста 

за зъби, кърпа, гребен, тоалетен 

 

- да умеят да се измият или 

срешат с минимална помощ 

-начален етап на развитие на 



Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
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- да спазват 

последователност на 

определени действия с 

подкрепа 

- да извършват дейностите в 

определена време след 

напомняне 

стол или гърне 

- да знаят определеното място  

за прибиране на вещите си 

умения за съобщаване на 

нужди 

- начален етап на изграждане 

на стереотипи 

 

 

Ядро 2: 

Облекло и грижи за 

него 

Тема: Обличане 

Модул 1: 

- да съдействат  на учителя 

при обличане на горна и 

долна дреха и яке 

- да съдействат при обуване 

на чорапи и обувки 

- да помагат при прибиране 

на дрехи , като ги придържа с 

помощ 

 

 

- да се запознаят с основни 

видове дрехи (блуза, панталон, 

пола, връхна дреха) 

- начален етап на изграждане на 

елементарна представа за 

различни дрехи според времето 

навън (напр. зимна шапка, шал, 

ръкавици) 

горе-долу 

-начален  етап 

на изграждане на елементарна 

представа за собственото тяло. 

 

 

- да изпъват ръце и крака при 

обличане 

- да пъхат глава в дрехата 

- да слагат и свалят шапка 

-да си вдигат панталона  с 

помощ 

- да придържат сгънатите 

дрехи при прибирането им на 

определено място с помощ 

 

Модул 2:   
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- да обличат горни, долни и 

връхни незакопчани дрехи с 

помощ 

- да обуват чорапи и обувки с 

помощ 

- да сгъват с помощ и по най- 

лесен за тях начин блуза. 

-да приготвят леглото си за 

почивка с помощ 

 

- да се запознаят с  различни 

видове  дрехи(по вид, по 

материя) 

- да се запознаят с частите на 

дрехите 

- да се изгради елементарна 

представа за подходящи дрехи 

според времето навън. 

- да знаят мястото, на което 

стоят дрехите им и да ги 

прибират там 

-да се изгради елементарна 

представа за горе-долу, ляво-

дясно 

- начален етап на изграждане на 

представа за собственото тяло 

 

- да пъхат ръцете в ръкавите 

и краката в крачолите 

-да обуват обувки с помощ 

-да вдигат и свалят цип с 

помощ 

-да сгъват дрехи с помощ 

- да прибират дрехите си след 

напомняне 

-да помагат при оправяне на 

легло за почивка 

Тема 2: 

Събличане 

Модул 1: 

- да съдействат при 

събличане на горни и долни 

дрехи и връхни незакопчани 

 

 

- да се запознаят с различни 

 видове дрехи 

- да се изгради представа за 

конкретно място, където се 

 

 

- да опъват ръце при 

събличане на блуза 

-да опъват крака при 

събуване на панталон 
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- да съдействат при събуване 

на чорапи и обувки 

прибират дрехите 

 

 

-да свалят шапка 

-да събличат отворени отпред 

незакопчани дрехи 

-да събуват обувки и чорапи 

с помощ 

Модул 2: 

- да събличат горни и долни 

дрехи и връхни закопчани, 

като свалят цип с помощ 

-да събуват чорапи и 

незавързани обувки с помощ 

 

- да се запознаят с различни 

видове дрехи 

-да се запознаят с частите на 

дрехите 

-да знаят къде да приберат 

дрехите си (с помощ) 

 

- да се събличат с помощ, 

като завършват сами 

започнато от учителя 

действие 

- да събуват обувки и чорапи 

с помощ 

 

 


