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„Не ограничавайте децата до собствения си 

начин на учене, защото те са родени в друго време.“ 

                                          Староеврейска поговорка 

През своя живот съвременните деца ще се изправят пред промени - социални, политически, в околната 

среда, науката, технологиите, индустрията, които оказват влияние върху цялото общество. Бързината, с 
която протичат промените в съвременния свят, налага необходимостта да се насърчи развитието на знания, 

умения и отношения, да се създаде и поддържа у децата желание за непрекъснато учене през целия им 

живот. Програмната система е предназначена за 2-7 годишни деца, утвърждава, цени и насърчава 

развитието на знания, умения и отношения у децата, които са необходими в бързо променящата се 
действителност за да:  

 Посрещат промяната и оказват влияние върху нея; 

 Мислят критично и да правят избор; 
 Откриват и решават проблеми; 

 Творят, развиват своето въображение и находчивост; 

Учителите вярват, че тези качества ще бъдат ключови в бъдеще време, че именно тези качества трябва 
да възпитаваме у тях, за да ги подготвим за бъдещо успешно реализиране в живота, като формираме 

знания, умения и нагласи, които им помагат да постигнат личностна реализация на по-късен етап, да 

намерят работа и да участват в живота на обществото.  
Програмната система е цялостна концепция за развитие на детето с подходи и форми на педагогическо 
взаимодействие, подчинени на глобална цел, подцели и дейности при осигурена среда за учене чрез игра. 

Разработена е в съответствие с изисквания на чл.70 от ЗПУО, ДВбр.79/15г., чл.29 ал.1/Наредба № 5/16 г. за 

предучилищното образование. 
Приета с решение на ПС, Протокол№2/16.09.2020г., утвърдена със заповед на директора  №12/16.09.2020г. 

Предучилищното образование в ДГ „Арабела” е подчинено на прилагане на програмна система за уч. 

2020/2021 г. като част от стратегия за развитие на Детска градина „Арабела“, в съответствие с изискванията 

на ДОС за предучилищно образование и подготовка.  
Предучилищното образование в ДГ „Арабела“се осъществява в среда за учене чрез игра, съобразена с 

възрастовите особености на децата и гарантираща цялостното им развитие, както и опазването на тяхното 

физическо и психическо здраве. Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с 
подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел на предучилищно образование: 

полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, 

духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие, което се реализира чрез играта в 

процеса на педагогическото взаимодействие. Програмната система се изпълнява в съответствие с: 
Конвенция на ООН за правата на детето; Закон за закрила на детето; Закон за предучилищно и училищно 

образование; Наредба №5/2016г. за предучилищното образование; Одобрени от МОН програмни 

дидактични системи. 
Програмната система обхваща четири основни концепции, които включват:  

Общуване - ключово понятие за преподаване на умения и знания 

Загриженост - идеята, чрез която се стимулират децата за учене 

Общност - помага на децата и учителитеда си изградят понятия за различни връзки, взаимовръзки и 

отношения, които съществуват в живота. 

Свързаност – дефинирана като способност да се свърза различният опит от живота, помага на децата да 
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свързавт нова информация с вече известното им и да получават реална представа за живота 

Чрез тези концепции постигаме главните цели: 
- Да се изградят като личности, учейки постоянно 

- Да се създаде оптимална възпитателна среда на базата на взаимно уважение и демократични 

принципи 

- Да се осигурят приемственост и дейности, свързани с нивото на развитие 
- Да се даде възможност на всички деца да придобият знания и практически умения, за да могат в 

бъдеще успешно да участват в  

Педагогическите екипи познават и прилагат разнообразни педагогически модели и технологии, съобразно 
спецификата на конкретната образователна среда и темпа на развитие на децата, избират познавателни 

книжки, които подпомагат работата в съответната възрастова група. Успешното образование на малките 

деца се базира на обучение, ориентирано към действие, обучение с център детето, с прилагане на 
иновативни подходи и методи: интерактивност, учене чрез игра, опит и преживяване. 

 

Съдържание на предучилищното образование  

Предучилищното образование създава условия за придобиване на съвкупност от компетентности – знания, 
умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование и полага 

основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-

нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на 
играта в процеса на педагогическото взаимодействие. Предучилищното образование създава условия за: 

цялостно развитие на детската личност; придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и 

отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. 

Важна цел е учителите да стимулират у децата любопитство, въображение, критично мислене, удоволствие 
от естетическо преживяване. Преподавен чрез теми и мини проектие начин за постигане на тази цел. 

Тематичните единици наблягат върху дейности, които изискват независимо мислене, обръщане към личен 

опит, точна преценка, вземане на решения, инициатива, изобретателност, лична дисциплина и 
сътрудничество. Фокусирането на съзнателната мисъл, чувства и действия от детето води до създаване на 

преливане на жизнен опит с голямо значение за изластването на личността на нивата на възникване. Когато 

учителите разработват тематични единици, те стимулират децата да използват ригинално и изобретателно 
мислене, насърчават децата да реагират на съдържанието, когато им преподават по разумен и носещ 

удовлетворение начин. Тематичното обучение включва интегриране на различни области от учебното 

съдържание чрез изследване на интересна идея, която може да черпи информация от различни предметни 

области. Тематичното обучение организира учебното съдържание по начин, че децата да виждат връзките 
между различни предметни области и връзката на тези области с живота. Тематичното обучение позволява 

на учителя да организира учебно пространство около теми, задачи или основни въпроси, които децата 

намират за интересни. То предлага друг начин да се представи съдържанието на учебната програма, 
различен от учене на база едно направление.  

Основни елементи на тематичното обучение са: планиране, мини ситуации, съвместно учене.  

При планиране трябва да се имат предвид въпросите: 
- Какви са целите за децата? 

- Какво очакваме да постигне всяко дете? 

- Върху какви умения концентрира училията си учителя? 

Съвместно учене е метод на обучение, при който децата работят заедно на малки групи за постигане на 
обща цел. Целта може да е да се реши задача, да се проучи проблем или да се упражни умение, което е 

пряко свързано с темата, която децата учат.  

Ползите за деца и учители е: 
- По-добро разбиране от страна на децата 

- Връзки, които децата правят между областите на съдържанието 

- Нараснала мотивация на децата 

- По-приятно обучение 
- Широко и задълбочено изследване на тема, която е подходяща за възрастта на децата 

 

Ключови компетенции, дефинирани като очаквани резултати за всяка възрастова група в седем 
образователни направления: БЕЛ; Математика; Околен свят; Изобразително изкуство; Музика; 
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Конструиране и технологии; Физическа култура, гражданско образование, екология, здравно и 

интеркултурно образование, знания за БДП: 
1. речеви компетенции за говорим български език  

2. социални компетнции за интегриране с другите, за интеркултурен диалог и толернтност 

3. ориентиране в природния свят и екологосъобразно поведение в обществото 

4. учене и осъзнаване на математически представи  и  връзки 
5. креативност, способности на изразяване в играта, познанието, общуването и изкуството 

6. самоконтрол, самостоятелност, инициативност  

7. компетнции за активност, коопериране, спортуване и релаксиране  
Програмната система се основава на разбирането, че главната ценност е детето. ДГ „Арабела” е основният 

гарант като функционираща институция за реализация на държавните образователни стандарти и за 

учебното съдържание в предучилищна възраст. Осъществяваме своята мисия на организирано и 
целенасочено, педагогическото взаимодействие между учителя/родителя, детето и детската общност, което 

ще допринесе за развитие и благополучие на децата. Това постигаме чрез прилагане на методи, 

организиране на учебни пространства и приектиране на дейности, които подкрепят мотивацията и 

любознателността на децата. В резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава 
най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие. Педагогическото 

взаимодействие с децата се осъществява при спазване на ДОС за предучилищно образование.  

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, 
свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учител, дете и семейство. Учителят 

осигурява игрова дейност в целодневния режим през учебно и неучебно време. 

За постигане на целите и осигуряване равен достъп и качествено образование на всяко дете, учителите имат 

право и носят отговорност за избора на подходящи форми, методи и средства за обучение, като приоритетно 
прилога съвременни педагогически технологии, интерактивни методи и подходи; използване на съвременни 

информационни средства; съответствие с потребностите и интересите на съвременното дете; насоченост към 

ангажирано участие на детето; предлагат възможности за избор на дейност от страна на детето. Учителите 
самостоятелно подбират теми за реализиране на образователното съдържание. 

 

Основните принципни положения 
- взаимодействие учител-дете-родител-общност 

- организация на педагогическия процес, режима и цялостната дейност  

- подбор и структуриране на образователното съдържание  са:  

 Детето – център и субект на педагогическото взаимодействие. 

 Детето е уникално и неповторимо, както и учителите му и неговите родители.  

  Изграждане на позитивен организационен климат и среда за предотвратяване на тормоза и насилието 

 Условия за равен старт на всички деца, базиран на възрастта и индивидуалния темп на развитие. 

 Поощряване на децата с морални и материални награди за постижения, успехи, добро поведение и 

гражданска позиция 

 Включване на „различното” дете в живота на групата, чрез подкрепа и уважение от учителите, 

помощник-възпитателите, децата в групата и техните родители. 

 Уважение към различните етноси и култури. 

  Педагогическо взаимодействие, насочено към придобиване на компетентности, знания, умения и 

отношения, необходими за подготвката на детето за училище и живота 

 Интегриране на образователното съдържание в образователни направления. 

 Качество на образователната услуга; 

Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо 

взаимодействие, подчинени на обща цел на предучилищното образование: полагане на основите за учене 

през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, 
емоционално и творческо развитие на детето, като се отчита значението на играта за детето. 

Програмната система се реализира с: 

- Прилагане на стратегии за учене и усвояване на знания, умения, и поведение съобразно ДОС 
- Прилагане на иновативни методи, които стимулират емоционално и социално развитие на децата, 

разбиране за ценностите на гражданското общество, стимулират нагласи за учене през целия живот; 

- Създаване на учебна среда с център детето;  
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- Планиране и организиране на педагогическо пространството и дейности, които отговарят на нивото 

на развитие на всяко дете;   
- Използване на различни възможности за неформално учене извън занималнята и времето за 

обучение: дейности, свързани с реализиране на партньорски образователни проекти Еразъм+, детски 

презентации в културни институции - музеи, художествена галерия, библиотека; европейски и 

национални програми и проекти, проект за гражданско образование „Среща с Арабела”; занимания 
в „Зелена занималня” и във „Био градинка”, в тренировъчен център за БДП; празници и спектакли;  

- Изграждане на ефективно функционираща загрижена родителска общност чрез последователна и 

целенасочена работа и прилагане на разнообразни стратегии за общуване със семействата.  
Подходи на педагогическо взаимодействие 

Ориентирани са към развитие на детето и поставянето му в центъра на образователния процес; базисът за 

реализиране на програмната система: 
 Личностно-ориентиран, индивидуален. 

 Ситуационен и интегрален подход. 

 Конструктивен подход. 

 Използване на Е-обучение и технологии 

 Кооперативно учене (Co-operative learning) 

 Действено-практически, творчески 

Организация на образователния процес /преподаване и учене/ 
Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, 

познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на 

децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. 
В детска градина „Арабела“ се ползват познавателни книжки и учебни помагала. Познавателнте книжки са 

създадени в резултат на творческа дейност и одобрени от министъра на образованието и науката за 

осигуряване на предучилищното образование. Познавателните книжки са незадължително дидактическо 
средство, което подпомага цялостното обучение на детето по едно или няколко образователни направления за 

определена възрастова група за овладяване на компетентности, посочени в ДОС за предучилищното 

образование. Учебните помагала са създадени в резултат на творческа дейност и подпомагат предучилищното 

образование за: конкретизиране, разширяване или задълбочаване изцяло или в отделни части на учебното 
съдържание; затвърждаване или практическо прилагане на усвоените компетентности. Познавателните 

книжки и учебните помагала трябва да са съобразени с възрастовите характеристики на децата, както и да 

насърчават самостоятелността и мисленето. Могат да бъдат използвани познавателни книжки учебни 
помагала, които са печатни издания, печатни издания с електронен вариант или електронни издания. Могат да 

се използат образователни платформи за постигане на целите.  

Педагогическото взаимодействие е непрекъснат процес-в рамките на учебния ден образователният процес е 

постоянно редуване на дейности с децата в ДГ. Учебният ден се организира чрез три взаимосвързани 
компонента: 

- Основни форми на педагогическо взаимодействие 

- Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 
- Допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.  

 

Организация на учебно и неучебно време 
Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, 

свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са: учителят и детето. При 

осъществяване на педагогическо взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигане на 

компетентностите по образователни направления (български език и литература; математика; околен свят; 
изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии и физическа култура). Огромно значение за 

развитието на децата има играта, която е основният вид дейност в предучилищна възраст. Игровата дейност 

е базиса на всички видове форми на взаимодействия през учебно и неучебно време. 
Учебният ден включва основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, време за почивка, 

хравене и самостоятелни дейности по избор на детето. 

При използването на формите на педагогическо взаимодействие, учителите се съобразяват със: степента 
на развитие на децата в групата, възрастови особености, потребности и интереси за постигане на целите. 

детето.  
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       Продължителност на учебната 2020/2021 година - 15.09.2020г.-14.09.2021г. 

- Учебно време: 15.09.2020г.-31.05.2021 г.. 
- Неучебно време: 01.06.2021г.-14.09.2021г. 

       Форми на организация на предучилищно образование в ДГ „Арабела”: 

- Целодневна организация на  обучение; 

- Почасова организация на обучение; 
- Самостоятелна организация на обучение 

Предучилищното образование се осъществява при целодневна, почасова или самостоятелна организация. 

В целодневната организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – 
само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват: време за игра, почивка, 

включително следобеден сън; време за хранене: сутрешна закуска, подкрепителна закуска в 10.00 ч., обяд, 

следобедна закуска; дейности по избор на детето. 
 

Форми на педагогическо взаимодействие  

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, 

свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето. При 
провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигането на 

компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование. 

Детската градина осигурява игрова дейност във всички видове организация на предучилищното 
образование през учебно и неучебно време. Наредба №5/03.06.2016г. за предучилищното образование 

регламентира основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, които сеорганизират при 

зачитане на потребностите и интересите на децата.  

Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация по образователни 
направления, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само 

в учебно време и осигуряват постигане на компетентности, определени в ДОС за предучилищно 

образование. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се 
осъществява в седмично разпределение. Седмичното разпределение се разработва по възрастови групи от 

учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на 

детската градина. Компетентностите, определени в ДОС за предучилищно образование са дефинирани като 
очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по 

образователни направления: Математика; Околен свят; Изобразително изкуство; Музика; Конструиране и 

технологии;  Физическа култура.  

 
Основни форми на педагогическо взаимодействие - педагогически ситуации, които протичат предимно 

под формата на игра. Основните форми интегрират процесите на възпитание и обучение, организират се 

в учебно време. Съобразени са с индивидуалния опит на детето в групата.   
 

Разпределение на ОФПД по групи в ДГ „Арабела”, ф-л „Незабравка”, ф-л Буковец 

 

Образователно 
направление 

Сборна 2-4г. 
„Детелина“ 

„Звезвички“ 

Сборна I и II 
гр. „Ян 

Бибиян“ 

„Маргаритка“ 

Сборна III и 
II гр. 

„Кокиче“ 

„Плодчета“ 

Сборна IV 
и III 

„Звънче“ 

„Здравец“ 

Сборна I, II, III, 
IV  

„Брезичка“ 

Ф.л Буковец 

Български език и 

литература 

1 2 2 3 3 

Математика 1 1 2 3 3 

Околен свят 1 2 2 2 2 

Изобразително 
изкуство 

2 2 2 2 2 

Физическа култура 3 3 3 3 3 

Конструиране и 

технологии 

1 1 2 2 2 

Музика 2 2 2 2 2 

Общо: 11 13 15 17 17 
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Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие  
Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират за разширяване и 

усъвършенстване на компетентности, посочените в ДОС, които допринасят за личностното развитие и за 

разнообразяване живота на детето. ДФРВ са ефективно средство за постигане на позитивни резултати в 

процеса на обучение, възпитание и социализация на децата, като: 
- Подпомагат индивидуалния напредък на всяко дете чрез разширяване и надграждане на 

образователния минимум по образователни направления 

- Изграждат позитивни междуличностни взаимоотношения 
- Изграждат умения за екипна работа чрез споделяне на общи идеи и цели 

- Повишават мотивацията и активността на децата като участници в образователния процес 

- Подпомагат обхвата и задържането на децата в задължителна предучилищна възраст 
- Стимулират самочувствието и увереността на децата 

- Стимулират ефективното общеване между ДГ и родителите 

ДФПВ са дейности, които се организират от учителя на групата извън педагогическите ситуации съобразно 

потребностите и интересите на децата. ДФПВ се организират и провеждат в учебно и неучебно време и са 
„необятно поле“ за проява на творчество, педагогическо майсторство и уникални методически решения. В 

неучебно време се провеждат само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. ДФПВ се 

регламентират, организират, документират от институцията и са отговорност на детската градина, 
провеждат се на територията на детската градина; организират се за децата на детската градина; провеждат 

се в рамките на учебния ден.  

Допълнителните форми ФПВ са компонент от образователния процес, който се отличава с:  

- многообразие на тематично съдържание;  
- гъвкавост на организационни и методически форми;  

- благоприятна основа за педагогическо творчество. 

Допълнителните форми се организират ежедневно, по преценка на учителя в съответствие с интересите и 
потребностите на децата и са свързани с цялостната организация на деня в детската група.    

Дейности, организирани от учителя - допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

- гимнастика, спорт, състезания, игри на открито;  

- занимания по избор в центрове за дейности;   

- игри–фолклорни, театрализирани, ролеви, дидактични, подвижни, музикални, спортно-

подготвителни;  

- екскурзии, разходки, наблюдения на обекти извън ДГ и извън населеното място 

- детски лагери 

- моменти на свободно изразяване;  

- хранене и тоалет 

- грижа за реда в групата;  

- разглеждане на книжки и други произведения на изкуството и културата;  

- посещения на театър, музеи, галерия, библиотека и др. обществени, културни и научни институции, 
природни обекти, ферми за отглуждане на животни, овощни и зеленчукови градини,   

- празници, концерти, спектакъл, специални събития, развлечения, чествания;  

- Самостоятелни дейности по избор на детето;  

- дейности по реализиране на проекти;  
Програма Еразъм+ КД 2 Проект „Какво мислиш за развитие на .... критическото мислене“;  

Програма Еразъм+ КД2 Проект „Висококачествена обратна връзка - ключ към успешно сътрудничество 

между учители и родители в ДГ  
Програма Еразъм+КД 1 Проект „Креативност и иновации-генериране на идеи и превръщане в реалност“  

НП „Успяваме заедно“, модул „Иновативна детска градина“, „STEAM, роботика, учене чрез игра” 

Проект “SMILE” – изграждане на социо-емоционален капацитет в институции от предучилищното и 

началното училищно образование 
Приложение: Дневен режим при целодневна организация в учебно и в неучебно време.  

 

Допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина 
Те са част от ДОС за предучилищно образование и се организират: 
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- При заявено желание на родителите и срещу заплащане ДГ може да ги осигури на територията си; 

- Извършват се извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие;  

- Организират се при спазване на действащото законодателство; 

- Организират се за децата, посещаващи ДГ. 

- Допълнителна дейност – религия е при заявено желание от родителите, без заплащане.  

Преди проучване на интересите и желанията на децата и родителите , е необходимо родителите да 
бъдат информирани за: 

- Същността на допълнителните дейности – цели и място в предучилищното образование 

- Условията и реда за провеждане на допълнителни педагогически дейности  

- Възможните предлагани допълнителни педагогически дейности в ДГ 

Педагогическите дейности, които не са дейност на ДГ са съобразени с принципите и целите на 

предучилищното образование, програмната система и стратегическите цели на ДГ, възрастта на децата; 
Педагогически дейности и тематика в ДГ „Арабела“:  

- спорт – футбол 

- танци – народни, мажоретни 

- чуждоезиково обучение – английски език. 

- религия 

Форми на допълнителни педагогически дейности, които не дейност на ДГ: занимания; спортни тренировки; 

танцова формация 

Планиране. Тематично разпределение по образователни направления. 
- Годишно разпределение на образователния материал.  

- Индивидуализиране на образователните цели; 

- Планиране на специални събития, празници, срещи и консултации с родителите, специални събития, 
наблюдения извън ДГ, екскурзии  

- Структуриране на дейностите, игрите, дневния режим 

- Баланс между времето за активни и тихи занимания 
- Достатъчно време за дейности на открито, спорт, развлечения, работа в малки или по-големи групи, 

игри, почивка 

- Планиране на проекти и теми, които осигуряват интегрирано учене 

Организация на педагогическа среда в занималнята 
- добре обмислена и планирана; 

- организирана в пространства, насърчаващи играта и дейностите на децата 

- провокираща, отговаряща на възрастта и потребностите на децата 
- организирана в центрове за дейности – ограмотяване; наука; изкуства; строителство; манипулативни 

дейности; математика; семейство; и др. съобразно потребностите на децата /готварство; пясък и вода;   

- наличие на достъпни и разнообразни материали, които децата могат да използват по уникален и 

творчески начин 
- променяща се; материалите се обновяват съобразно детските интереси 

Предучилищното детство е ценен и значим период в живота на човека. Безспорни авторитети за детето в 

тази възраст са възрастните (семейство и учители), които оказват съдействие и подкрепа на детето в този 
процес. Чрез предучилищното образование в ДГ се полагат основите за учене през целия живот, като се 

осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо 

развитие на детето и се отчита значението на играта за детето. Педагогическата среда в занималните и 
допълнителните помещения се организира, съобразно възрастовите и индивидуални особености на децата и в 

подкрепа на детското развитие, в съответствие с изискванията на ДОС за физическата среда и информационно 

и библиотечното осигуряване на ДГ, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Организацията на средата означава изграждане на цетрове за дейности, в които децата придобиват опит, 
развиват се социално, интелектуално, физически и емоционално по начин, подходящза тяхната възраст и етап 

на развитие.  В занималните се изграждат центрове за дейности чрез обособяване на отделно пространство, 

което се оборудва идейността в него се планира така, че дава възможност за избор, учене чрез игра и да 
стимулира развитето. Материалите, обзавеждането и оборудването в занималните да са организирани в 

пространства, които насърчават играта и дейностите на децата. Центрове за дейности са обогатени с различни 

материали, с които децата ще играят и ще проучват. Центровете могат да варират в занималните, в зависимост 

от възрастта на децата, индивидуалните възможности и потребности. Планирането на средата и дейностите да 
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са в съответствие с универсалните, предстазуеми следствия от растежа и прамяната на децата за определен 

период от тяхното детство. 
Основни центрове за дейности: 

- Семейство/Сюжетно-ролева игра  

- Ограмотяване 

- Математика 

- Изкуство 

- Манипулативни дейности 

- Строителство 

- Наука 

- Пясък и вода 

- Готварство 

- Дейности на открито 

В тях има разнообразни материали, които децата могат да използват по уникален и творчески начин. Те 

трябва да се подбират внимателно оот учителите, за да стимулират проучването и употребата им за 

различни цели. Добре подредени върху рафтовете, за да са леснодостъпни за децата, те би следвало да се 
използват от тях самостоятелно или в малки групи. Децата по собствено желание избират материалите, 

разположени във всеки център, където те ще учат чрез игра при взаимодействие с различни предмети. 

Центровете за дейности и работата в малки групи осигуряват естествени условия за взаимоотношенията им. 
Това им дава възможност да решават проблеми, да вземат решения, да се изявяват, да научават за 

различията, да стават по-независими, да се учат от по-способните връстници. За децата от предучилищна 

възраст ученето е игра и играта е учене. Стимулирането на децата да играят съдейства за естественото 

развитие на уменията и способностите им.  

Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

ДГ „Арабела” осигурява подкрепа за личностно развитие на децата съвместно с държавните и местните 

органи и структури и доставчиците на социални услуги, като разработва и прилага цялостни политики за: 
 1. подкрепа за личностно развитие на детето; 

 2. изграждане на позитивен организационен климат; 

 3. утвърждаване на позитивна дисциплина; 
 4. развитие на общността в детската градина. 

Изграждането на позитивен организационен климат се осъществява в условията на сътрудничество, 

ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на 

предучилищното образование.  
ДГ„Арабела“ осигурява обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие след извършена оценка на 

индивидуалните потребности на детето. Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с 

индивидуалните потребности на детето. Общата подкрепа се предоставя от учителите в ДГ. 
Допълнителната подкрепа се предоставя от необходимите специалисти в зависимост от плана за подкрепа и 

конкретните дейности. В ДГ се извършва ранно оценяване на потребностите от подкрепа, съобразно 

изискванията на Наредба за приобщаващо образование. Общата подкрепа е насочена към разввиване 
потенциала на всяко дете и гарантира участието и изявата в образователния процес и в дейността на ДГ.  

В програмната система на ДГ отделяме важно място за темата на приобщаването на детето в нейния по-

широк контекст. Приобщаването на едно дете и неговите родители в живота на детската общност включва 

освен децата със СОП и децата, които се отличават по етнос, култура, непълни семейства, деца отгледани от 
един родител или от други членове на семейството, или настойници и т.н. Всички тези деца, израснали в 

различна среда и култура – имат специфични и специални потребности. Програмната система е базирана 

върху уважение на различията и отхвърляне на предразсъдъците, подкрепа на родителите, за да знаят как да 
говорят с детето си за различията. Ще каниме специалисти от подпомагащи професии (психолози, 

специални педагози, ресурсни учители, логопеди, социални работници и др).  В процеса на приобщаване и 

преодоляване на затрудненията на детето е необходимо по-ранно навременно и пълноценно сътрудничество 

между родителите и съответните специалисти. Чрез различни форми на сътрудничеството и 
взаимодействието между учителите, директора, други педагогически специалисти и родителите в ДГ се 

създават условия за постигане на целите а ДГ – за възпитание, социализация, отглеждане, обучение, на децата, 

както и за формиране на положително отношение към ДГ. Дейностите за осигуряване на допълнителна 
подкрепа за личностно развитие за децата с изявени дарби, в риск и хронични заболявания ще организираме 
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съгласно изискванията на Наредба за приобщаващото образование. 

 

Сътрудничество и взаимодействие със семействата 
Семейството е най-важният фактор за растежа и развитието на детето. От тук следва, че то трябва да е 

активен партньор във възпитанието на децата в детската градина. Програмната система се основава на 

схващането, че включването на членовете на семейството е от съществено значение за активизиране и 
разширяване на процеса на учене в занималнята и надграждане върху интересите и ученето у дома. Всички 

имат полза, когато членовете на семействата участват в дейностите в занималнята. Децата виждат, че 

родителите им са уважавани и ценени от учителите. Това им помага да изграждат собствена самооценка. Те 
осъзнават, че родителите ценят детската градива и са готови да отделят време за нея. Това придава важност 

на посещаването й. Учителите имат по-големи възможности за индивидуализирането на дейностите. 

Участието в занималнята помага на родителите да разширят знанията за детското развитие, за принципите и 
практиките в предучилищната възраст. Това им дава по-нататъшни идеи за подпомагане на процеса на 

учене у дома. Здравите партньорски взаимоотношения, взаимодействиието, уважението и признанието 

прави екипа успяващ, реализирането на Програмната система трябва успешно да помага и да осигурява 

благополучие на всички участници – деца, учители, родители. Специално място в нашата работа ще 
отделяме за признаване и подкрепяне на значимостта за ролята на семейството като първи педагог и 

експерт по отношение на детето. Необходимо е насъчване на партньорствата и предоставяне на 

разнообразни възможности за семействата да участват в ученето, развитието и живота в занималнята и 
извън детската градина, на педагози и родители да работят заедно, да общуват и споделят впечатления, да 

съгласуват уникалните потребности на всяко семейство. 

Учителите и родителите трябва да работят заедно, за да развиват сътрудничество помежду си. Общуването, 

уважението, приемането на различията и интересите на детето формират основата на добрите 
взаимоотношения. Често учители и родители трябва да развиват нови умения и опит за качествени 

взаимодействия. Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите на 

всяко дете и екипа на детската градина, има голямо значение за адаптирането на детето към правилата на 
образователната среда, както и за развиване на самоувереност и чувство за принадлежност. Откриваме, че 

съществуват различия между очакванията и целите, поставени от педагогическия екип на детската градина 

и тези на семейството. Важно е още при записването на детето да се обсъди със семейството политиката на 
детската градина и този процес да продължи прз учебната година. Различните очаквания могат да породят 

неразбиране или пропуски в общуването. Чрез „Споразумение между семейството и педагогическия екип 

поставяме основи в общуването. В него в писмена форма се представят очакванията, начало за дискусия със 

семейството по повод съвместната им работа. Сътрудничеството с родителите се постига на две нива: на 
ниво групата - родителски актив, комитет и т.н. на ниво детската градина - Обществен съвет. Формите на 

сътрудничество между ДГ и семейството са обединени в две групи: неформални и формални стратегии за 

общуване.  индивидуални и групови форми на работа.  

Неформални стратегии за общуване 

- разговори във времето, когато родителите водят/вземат децата от ДГ 

- изпращане на съобщения до семействата 
- табла за съобщения с новини за/от дейности, благодарности, полезни съвети 

- благодарствени писма  

- информация за напредъка на децата:  фотоси, творчески продукти,  

- предложения за дейности у дома 
- Участие на членовете на семействата в дейностите в занималнята 

- „Стая за семейството” – пространство за срещи и разговори с родителите 

- Заемна библиотека 
- Консултации за обсъждане напредъка и развитието на детето 

Стратегии за формално общуване 

- Регулярни срещи с родителите 

- Онлайн срещи в условията на COVID - 19 
- тематични срещи „Училище за родители”, тренинги, отчети 

- Споразумение между педагогическия екип и семейството 

- Организиране на специални събития с участие на семействата 
- Анкетни карти за проучване интересите на семейството 
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- Обществен съвет и родителски комитети във всяка група 

- Съобщения и публикации в затворени Facebook групи и Facebook страница на ДГ „Арабела“ 

Сътрудничество между ДГ и други педагогически специалисти и институции.  

- Сътрудничество за професионален обмен чрез коопериране и участие в партньорски проекти 

- Сътрудничество за професионален обмен в Образователен портал eTwinning 

- Сътрудничество и съвместни дейности с културни институции и неправителствени организации 

Опознаване на децата в групата 

„Източникът на учебния план е детето. Познаването на детето изпълва плана и ние търсим това 

познаване в преките свидетелства на детето“ 

                                                                                                          Рут Чарни 

Учителите предвиждат време за непрекъснато наблюдение и оценка на растежа и развитието на всяко дете с 

цел планираните дейности да отговарят на индивидуалните му потребности. Полезен метод е 

съсредоточаване вниманието върху децата в тяхната естествена среда – в дома, занималнята и навън. 
Отчитането е процес на документиране на наблюдаваната дейност или поведение. Макар, че учителите 

правят това съвсем естествено, прилагането на системен подход осигурява регистиране на поведението в 

много различни дейности. Учителите получават отчет за работата на детето, за нейното качество или за 
взаимодействията му, когато регистрират очевидните неща и дейности. Така те могат по-добре да оценят и 

да поставят цели за развитието му. Ролята на учителя като наблюдател изисква от него да отдели време за 

тази цел и да използва правилни средства за отчитане на резултатите от наблюдението. Той не може да бъде 
напълно обективен и трябва да се опита точно, без субективни интерпретации да опише поведението, което 

отчита.                                                                                 

Наблюдение на децата и отбелязване на следните елементи: 

- Как децата извършват дейностите? 
- Положителни и отрицателни взаимодействия между различните деца в групата; 

- Как детето взаимодейства със семейството и с други възрастни; 

- Дейности, които децата харесват и приемат с ентусиазъм и онези, които не приемат с готовност;  
- Различните роли, които децата поемат в групата /лидер, последовател, слушател, говорител и т.н./ 

Приложение: Примерен формуляр за наблюдение 

 

Прилагане на скриниг-тест на деца на възраст 3 г. - 3 г. 6 м.  
Прилагане на инструментариум от квалифицирани учители – скринигова методика за ранно откриване на 

проблеми в развитието на 3 г. деца като предпоставка за навременна интервенция, активна подкрепа и 

успешна работа с децата. Скрининг тестът обхваща важни аспекти на детското психическо развитие. 

 

Проследяване на резултатите от предучилищното образование  

Осъществява се за всяка възрастова група по образователни направления: български език и литература, 
математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа 

култура. В ПГ (5–7-години) акцентът при проследяване на резултатите е върху цялостното развитие на 

детската личност; придобиването на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, 

необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование. Проследяването на 
постиженията на децата за всяка възрастова група се определя от учителите и отразява съответствието с 

очакваните резултати по ДОС за предучилищно образование. След изпълнение на процедурата по 

проследяване на постиженията на децата учителите информират родителите по подходящ начин. 
Проследяването на резултатите от постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната 

група в началото и края на учебната годината по образователни направления.  

За децата в първа група – в началото на учебната година се провежда обследване, чрез наблюдение на 
показателите за ранно детско развитие: здраве, физическо и двигателно развитие; езиково, познавателно, 

социално и емоционално развитие; активност, игра и учене.  

Показателите за проследяване на резултатите включват знанията, уменията и способностите 

проявени в процеса на предучилищното образование и очакваните резултати по образователните 
направления (български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; 

конструиране и технологии; и физическа култура), като се акцентира и върху показатели, свързани със 

социалното и емоционално развитие. 
Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата. Опеделят се  
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уменията на детето по образователни направления на три нива:  

- справя се самостоятелно,  

- справя се с насочващи въпроси 

- справя се помощ от учителя или друг специалист.  

Анализ на входящо и изходящо ниво се прави в началото и в края на учебната година, изисквания:  

- Да се изведат критериите, по които ще се измерват знанията и уменията на децата въз основа на 
овладения учебен материал до провеждането на диагностичните процедури.  

- Да се установи степента на овладяване на учебното съдържание, да се изясни къде децата се 

затрудняват най-много, за да се наблегне точно върху тези пропуски през предстоящата учебна 
година.  

- При анализа на входното ниво се изработва единна скала за оценяване и се подбират такива задачи, 

които позволяват по-точно измерване на знанията. Често пъти това са и тестови въпроси. 
Очаквани резултати при реализиране на програмната система: 

 постигане целта на образователния процес в предучилищна възраст; 

 личностно и общо психично развитие на детето, чрез неговата индивидуална и групова  

игрова и познавателна дейност; 

 компетентно тематично разпределение на съдържанието по образователни направления за всяка 

възрастова група; 

 конкретизиране проследяването на резултатите от предучилищното образование; 

 ефективно сътрудничество между ДГ и родителите в процеса на възпитание, социализация и 

обучение на децата; 

 оптимални взаимодействия между ДГ и други педагогически специалисти и институциите, 

подпомагащи дейностите на детската градина.  

 
Резултатите от постиженията по ДОС на детето Х., се описват по следната матрица:  

В началото  и в края на учебната година 

Справя се самостоятелно при решаване на познавателни задачи по образователните направления: 

………………………………… 
Справя се с насочващи въпроси при решаване на познавателни задачи по образователните направления: 

………………………………… 

Справя се с помощ от учителя при решаване на познавателни задачи по образователните направления: 

………………………………… 
 

Проследяване на резултатите от предучилищното образование се провежда в началото (втората и третата 
учебна седмица) и края на учебната година (14 дни). Родителите се информират от учителите в групата за 

индивидуалните резултати на детето. При запознаване с резултатите учителят трябва да подходи обективно, 

професионално, етично и толерантно към родителя. Приложението може да бъде попълнено по същата 

матрица в която са отразени резултатите на детето в дневника. 
 

Образователни направления Постижения на детето 

Български език и литература. 
Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с насочващи 

въпроси, когато трябва да ………..с помощ от учителя при………….. 

Математика 
Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с насочващи 

въпроси, когато трябва да ………..с помощ от учителя при………….. 

Околен свят 
Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с насочващи 

въпроси, когато трябва да ………..с помощ от учителя при………….. 

Изобразително изкуство 
Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с насочващи 
въпроси, когато трябва да ………..с помощ от учителя при………….. 

Музика 
Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с насочващи 
въпроси, когато трябва да ………..с помощ от учителя при………….. 
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Конструиране и технологии 
Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с насочващи 

въпроси, когато трябва да ………..с помощ от учителя при………….. 

Физическа култура 
Х. се справя самостоятелно със задачи от ядро………; с насочващи 

въпроси, когато трябва да ………..с помощ от учителя при………….. 

Следващи стъпки за развитие на 

детето в ДГ и у дома. 

Необходима е подкрепа на родителите за развитие на ………… 

Наложителна е консултация с логопед или друг специалист…… 

 

Методи и форми за проследяване и отчитане на резултатите от предучилищното образование 

Наблюдението е основен метод за проследяване на постиженията на децата - съсредоточаване вниманието 

нуа учителя върху детето по време на работа/игра, без намеса в неговата дейност, на детското поведение в 

различни ситуации, режимни моменти в продължение на цялата учебна година. Най-ефективно и 
информативно е наблюдението на детето в неговата естествената среда, която включва – дом и детската 

група. Тази среда предоставя на детето възможности за ежедневна изява и проява на знания, способности, 

начини на поведение, както и на неговите затруднения. Учителят регистрира, отчита и документира 
наблюдаваната дейност/поведение. Учителите получават отчет за работата на детето, за нейното качество 

или за взаимодействията му, когато регистрират очевидни неща и дейности. Наблюденията над детето 

могат да разкрият моделите на поведение, предпочитанията в ученето и прогреса в развитието. На тази 

основа учителите поставят цели за развитието му. Ролята на учителя като наблюдател изисква от него да 
отдели време за тази цел и да използва правилни средства за отчитане на резултатите от наблюдението. 

Обективните наблюдения са твърдения, които се основават на факти, без етикети или оценка.  

Цели на наблюдението за учителя: 

- Опознава индивидуално развитие на децата, възрастови и индивидуални особености, нужди, 

способности, обноски, ограничения и затруднения. 

- Планира индивидуална програма за развитие на детето през учебната година, която е насочена към 
детския потенциал и затруднения. 

- Проследява настъпилите промени през учебната годината. 

- Периодично уведомява родителите за напредъка на детето 

- Подкрепа на децата и тяхното развитие, чрез използване на техники за индивидуално адаптиране, 
модифициране на дейности, насочване към специфичните потребности, надграждане върху основата 

на интересите. 

Познавателна задача 

- Задача със структуриран отговор за проследяване на възприемането на знанията, тяхното разбиране и 

приложението им. Смята се, че този вид задачи имат по-висока степен на обективност, което от своя страна 

допринася за надеждността на измерването на резултатите от развитието. 
- Задача със свободен отвор за установяване на изпълнителски умения – пеене, свирене, рисуване, 

моделиране, конструиране – при които се проследява тяхното изпълнение и анализира крайният резултат, 

който във всички случаи ще бъде уникален за всяко дете. 

Продукти от дейността на децата Индивидуални папки–Колекции от работи на детето: рисунки, 
апликации, разкази, които е продиктувало, опити да напише думи и числа, хартиени модели. Могат да 

включват езикови образци, които са транскрипции на точните думи, които детето използва, за да изрази 

мисъл или идея. Част от тези произведения могат да се съхраняват в хартиен вариант–в Портфолио на 
детето, други–да бъдат документирани чрез видео и снимки и поставени в портфолио. Те имат 

изключителна стойност при проследяване на резултатите от образователния процес,  документирайки 

развитието, креативността и успеваемостта на детето.  

Социометрични методи Всяка детска група има свой специфичен облик, който е повлиян от 
взаимоотношенията между децата в групата и от подходите на учителите. Социометрията описва и 

анализира социалните взаимоотношения и структура в групи с помощта на социограма или социоматрица. 

В определени случаи, по преценка на учителите, този метод може да се използва. 

Отчети в разказна форма или дневници Бележки или впечатления от групови и индивидуални дейности, 

които се записват в края на деня. 

Интервюта и разговори Учителят трябва да отдели време и да разговаря с децата, като им задава открити 
въпроси, като приема всички отговори на децата, без да противоречи, да научи повече за начина на мислене 
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на децата. Учителите решават кога, къде и какво ще наблюдават. Всички деца в занималнята трябва да се 

наблюдават в различни дейности в занималнята и навън, по различно време на деня, през годината. 
Приложение: Примерен формуляр за наблюдение. 
Готовността на детето за училище да се отчита по пет показателя: физическо, познавателно, езиково, 

социално и емоционално развитие на детето. Установяването на училищна готовност се извършва 14-

дневен срок преди края на учебното време. Резултатие се вписват в удостоверение издадено от детската 
градина.  

Диагностични процедури Диагностицирането на училищната готовност на децата от IV група на изходно 

ниво се провежда със стандартизиран тест за училищна готовност на проф. Г.Бижков. Целта на 
диагностичната методика и да се установи степента на  училищната  готовност. Включени са различни на 

брой упражнения за изследване на фината моторика, елементарните понятия, откриване на образци, 

сравнение на обекти и количествени представи. Трудността на задачите в когнитивната област са 
подредени по сложност. Оценъчната част от протокола е базирана на три най-често срещани групи деца в 

ДГ: Ігр.–с училищна готовност, ІІгр.–на прагова стойност, ІІІгр.–под праговата стойност за училищна 

готовност.  

Установяване на готовност на детето за училище. Готовността на детето за училище се отчита по пет 
показателя: физическо /вкл. и фина моторика/, познавателно, езиково, социално, емоционално развитие на 

детето. Установяване готовността на децата за училище се осъществява, чрез използване и прилагане на 

Стандартизиран тест за диагностика на училищна готовност. Диагностика на училищната готовност се 
извършва с цел да се осигури надеждна информация за:  

- готовността на детето за постъпване в училище; 

- евентуални дефицити при формиране на ключови компетентности за успешно обучение в училище;  

- планирането на образователната дейност;  
- изготвянето на индивидуални програми за развитие на детето;  

- оценка на ефективността на предучилищната подготовка.  

Тестът за училищна готовност е източник за информация за готовността на детето за училищно обучение, 
не е оценяване, не служи за поставяне оценка на децата. Резултатите от проведените субтестове за 

училищна готовност могат да бъдат основа за вземане на обосновани решения за индивидуалния подход 

към детето и за оценка ефективността на обучението. Тестът включва пет субтеста: фина моторика; езиково 
развитие: фонематичен слухи и елементарни понятия; откриване на образци и количествени представи. В 

по-голямата си част тези тестове са ориентирани към конкретното учебно съдържание, предвидено за 

овладяване в детската градина и имат констатиращ характер. Отчитането на показателите за установяване 

на училищна готовност се извършва чрез две форми - портфолио и индивидуални протоколи от петте 
субтеста. Диагностика за готовност на децата за училище може да се провежда в началото на годината /при 

постъпване в IV група и/или в края на задължителната предучилищна подготовка от учителите на групата. 

Установяване на училищна готовност се извършва в 14-дневен срок преди края на учебното време. 
Резултатите се вписват в удостоверение издадено от детската градина. Резултатите от диагностиката за 

училищната готовност служат, за да може да се окаже адекватна подкрепа на детето в различни области на 

развитие, ако то се нуждае от такава, както и да улесни прехода на децата от ДГ към училище.  

Описание на резултатите от предучилищното образование Резултатите от проследяването на 

постиженията на детето се вписват в дневника на групата. Категорично се очертават различните умения на 

детето по отделни направления, които могат да бъдат на три нива: справя се самостоятелно, справя се с 

насочващи въпроси, справя се помощ от учител или друг специалист. Ясно се диференцират постиженията 
на детето между първото и второто проследяване на резултатите  

Информация за родители  Родителите се информират от учителите в групата за индивидуалните резултати 

на детето. Информацията, която получават родителите трябва да бъде позитивна, обективна и насочваща 
чрез развиващата програма за по-нататъшна индивидуална работа с детето. Предложената развиваща 

програма има роля на целенасочено възпитателно взаимодействие с детето, което благоприятства, улеснява, 

компенсаторното и/или превантивно развитие на детето в съответната област и образователни направления.  

Примерни стъпки за информация на родителя 
-Запознаване с постиженията на детето към момента на проследяването на резултатите, т.е. акцент върху 

силните страни на детето.  

-Запознаване с трудностите на детето към момента на проследяване на резултатите; т.е. тези страни, които 
са в процес на развитие и изразени по-слабо; напомняте за постепенното развитие на индивидуалността на 
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детето и неговия потенциал, поради което не се сравнява с други деца; 

-Очертаване перспектива на детското развитие, необходимост от развиваща програма и предложение за 
такава, с оглед създаване на условия за ефективна среда за по-нататъшно детско развитие.  

При запознаване с резултатите учителят трябва да подходи обективно, професионално, етично и толерантно 

към родителя. Учителите избират начина по който да запознаят родителите с постиженията на детето, като 

за целта могат да използват отразените резултати на детето в дневника, по образователни направления. 

Форми за проследяване на постиженията. 

Портфолио  на детето: Хронологично и автентично проследява резултатите от социализацията, 

възпитанието и обучението на детето в ДГ. Отразява постиженията на детето, своеобразен запис на 
детското развитие от първа възрастова група и продължава до края на подготвителна група, етапите от 

процеса на адаптиране, игра и учене, както и постиженията по различните образователни направления. 

Портфолиото помага на учителя да направи изводи и предприеме действия за по-нататъшното развитие на 
детето и да информира и подпомогне родителя. Портфолиото може да бъде на хартиен или електронен 

носител. 

Принципи: Личностен и индивидуален подход; Автентичност; Хронологичност; Активност; 

Интерактивност и комуникация; Прозрачност; Креативност и успеваемост   

Характеристики на детското портфолио: 

    - Да се анализират, обобщят и систематизират резултатите от дейностите на детето. 

    - Да се оценят обективно детските постижения. 
    - Да се уважи и стимулира неповторимостта у всяко дете. 

    - Да се планира по-нататъшната програма за личностното развитие на детето. 

Съдържанието на портфолиото се определя от учителите на групага.  

Примерно съдържание на портфолио:  
 

„ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С МЕН”: информация и данни за раждането на детето; какво важно се е случило на 

този ден /кои знаменитости са се родили/; Какво означава името на детето;- семейното дърво, /попълва се 
при създаването на портфолиото от родителите на всяко дете/ 

 

„МОЕТО СЕМЕЙСТВО”: разкази за членовете на семейството, рисунки на детето и описанието на тези  
рисунки; попълва се съвместно с родители и учители  

 

„АЗ РАСТА” снимков материал от празнуване на рождените дни на детето в ДГ- попълва се от учителите 

при предоставяне на снимков материал от родителите  
 

„СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН”: разкази или детски рисунки на пътешествия, семейни почивки, разходки, походи; 

попълва се със съдействието на родителите при предоставяне на снимков материал и разкази на детето на 
хартиен носител 

 

„МОИТЕ ЗЛАТНИ РЪЧИЧКИ”: резултати от продуктивните дейности на детето или снимки /ако са много 
обемни/ с датата и темата на работата; води се от учителите  

 

„РАЗМИШЛЕНИЯ НА ГЛАС”: изказвания на децата, интересни техни изречения, думи, размисли; /води се 

съвместно родители и учители/  
 

„МОИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ“: резултатите от диагностичните процедури по направления, награди, похвали. 
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Формуляр за наблюдение 
/формулярът включва това, което трябва да се наблюдава/ 

- Как детето реагира на режима? 

 

- Как детето се справя с преходите, тихите и активните периоди по време на работа? 

 

 

- Наблюдавайте децата, когато са отделени от техните родители, по време на 

хранене, когато използват тоалетната или се обличат, мият, почиват? 

 

- Как и какви материали използват? Наблюдавайте качеството на употреба. Сигурно 

ли държи четката? Дали детето използва всички материали за рисуване или само 

оцветява? Какво е равнището на уменията? 

 

- Как детето взаимодейства с другите деца? Дали играе с много деца или само с две 

едни и същи деца? Може ли да дели играчките с другите? Само ли започва игра или 

чака да бъде поканено?  

 

- В какви съвместни дейности обича да участва? 

 

- Как детето взаимодейства с учителите и другите възрастни?  

 

- Изисква ли много внимание или насочване?  

 

- Търси ли непрекъснато похвали?  

 

- Обича ли да разговаря с учителите?  

 

- Прекарва ли времето си с възрастните посетители в занималнята? 

 

- Къде детето играе в занималнята? Наблюдавайте как детето се движи из стоята? 

Отделя ли време за всички центрове за дейности? Къде предпочита да работи?  

 

- Как детето използва езика? Лесно ли можете да разберете детето? Дали изразява 

желанията си? Какво е качеството на гласа? Разговаря ли с възрастните и с 

децата? Какво е богатството на речника му? 

 

- Как детето се движи в пространството? Наблюдавайте детето, когато е навън. 

Дали се катери, тича, подскача и скача? Как пази равновесие? Може ли да хваща и 

хвърля? Дали е сигурно или нерешително в движенията си? Радва ли се да играе 

футбол, да рита топка, да танцува и да участва н други двигателни дейности? 

 

- Настроение и темперамент на детето. Дали е безгрижно или напрегнато? Често ли 

плаче? Дали се усмихва и смее? Може ли словесно да изразява чувствата си? Може 

ли да преговаря с другите деца и възрастните? Лесно ли се фрустрира? 

 

- Ролите, които децата поемат в рамките на групата /лидер, изпълнител, слушател, 

говорител/. 


