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I. УВОД 

Настоящата Програмна система е разработена на основание чл.70 ал.1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и чл.29 ал.1 от Наредба №5/ 03.06.2016г. за 

предучилищното образование и е част от Стратегия за развитие на детската градина за 

периода 2016-2020 година.  

Програмната система създава условия за придобиването на компетентности по всяко от 

образователните направления, а именно: 

1. Български език и литература 

2. Математика 

3. Околен свят 

4. Изобразително изкуство 

5. Музика 

6. Конструиране и технологии 

7. Физическа култура. 

Програмната система се разработва съобразно спецификата на ДГ№37“Пламъче“ и 

съответства на възрастовите особености, интересите и възможностите на децата. 

 

II. ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

1. ПОДХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на цялостно 

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

умения и отношения, необходими за плавния преход от предучилищното към училищното 

образование.  

В глобален план, за постигане на поставената глобална цел, описана подробно в 

Стратегия за развитието на детската градина за периода 2020-2024 година се прилага 

личностно-хуманният подход, който се базира на стимулиране развитието на детето в 

детската група, като субект в предметната и социална среда, което по собствена инициатива 

и самостоятелно си поставя цели и участва в дейности, мисли критично и прави избор, 

открива и решава проблеми и е творец с развито въображение и находчивост.  

При планиране, организиране и провеждане на основните и допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие се прилага системен и последователен подход 

В процеса на осъществяване на педагогическото взаимодействие се прилагат и 

конструктивен и ситуативен подход. 

В своята ежедневна дейност, педагозите прилагат групов, фронтален, индивидуален и 

диференциран подход за осъществяване целите и задачите на образователно-възпитателния 

процес, в който децата са активни, мотивирани, мислещи, а педагогът е основен проводник 

на знания и техен помощник, сътрудник и партньор. 
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2. ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Основната форма на педагогическото взаимодействие в детската градина е 

педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическите 

ситуации се организират само в учебно време, т.е. от 15 септември до 31 май на учебната 

година и осигуряват постигането на компетентностите, определени от Държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование. Педагогическите ситуации се 

провеждат по образователни направления, съгласно чл.28, ал.2 от Наредба №5/ 03.06.2016г. 

за предучилищното образование. 

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират 

ежедневно, по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в 

детската група. Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват 

и усъвършенстват отделни компетентности от определените в държавния образователен 

стандарт за предучилищно образование, които допринасят за личностното развитие и за 

разнообразяване живота на детето. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие 

се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите 

ситуации. 

Най-често използваните допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в ДГ 

№37 „Пламъче“ са: 

 Игри с правила; 

 Театрализирани игри; 

 Беседи; 

 Сценични изяви – концерти, театрални спектакли 

 Участие в конкурси, фестивали, състезания 

 Организирани развлечения 

 Разходки 

 Екскурзии 

 Наблюдения 

 

 

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Детска градина №37“Пламъче“ работи при целодневна организация. В учебно време (от 

15.09. до 31.05. на следващата година) се редуват основни и допълнителни, а в неучебно – 

само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Осигурява се и: 

 условия и време за игра и почивка (вкл. следобеден сън); 

 условия и време за четирикратно хранене; 

 дейности по избор на детето; 

 допълнителни педагогически дейности, заплащани от родителите. 

 

Ритъмът на тези дейности е определен в ДНЕВЕН РЕЖИМ (вж.Информация за 

организацията на учебния ден) 
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За учебната 2020-2021 година броят на педагогическите ситуации по групи се разпределя 

както следва: 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3-4г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

1. Български език Математика Изобразително 

изкуство 

Конструиране 

и технологии 

Изобразително 

изкуство 

2. Околен свят Музика Физическа 

култура 

Музика Физическа 

култура 

3. Физическа 

култура 

    

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4-5г.) 

НАПРАВЛЕНИЕ БРОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ 
СИТУАЦИИ ЗА 
СЕДМИЦА 

Български език 2 

Математика 1 

Околен свят 2 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

КТ 1 

Физическа култура 3 

ОБЩО: 13 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

1. Околен свят Български език Математика Български 

език 

Изобразително 

изкуство 

2. Физическа 

култура 

Изобразително 

изкуство 

Околен свят Музика Физическа 

култура 

3.  Музика Физическа 

култура 

Конструиране 

и технологии 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ БРОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СИТУАЦИИ ЗА 
СЕДМИЦА 

Български език 1 

Математика 1 

Околен свят 1 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

КТ 1 

Физическа култура 3 

ОБЩО:  11 
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ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (5-6г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

1. Български език Математика Български 

език 

Математика Околен свят 

 

2. Околен свят Изобразително 

изкуство 

Физическа 

култура 

Изобразително 

изкуство 

Физическа 

култура 

3. Физическа 

култура 

Музика Конструиране 

и технологии 

Музика Конструиране 

и технологии 

4.      

 

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (6-7г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 
1. Околен свят Музика Български език 

и литература 

Математика Математика 

2. Български език Математика Конструиране и 

технологии 

Изобразително 

изкуство 

Български език 

3. Физическа култура Изобразително 

изкуство 

 

Физическа 

култура 

 Музика 

 

 

Конструиране и 

технологии 

 

4. Математика Български език Околен свят Физическа 

култура  

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩ БРОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СИТУАЦИИ ЗА 
СЕДМИЦА 

Български език 2 

Математика 2 

Околен свят 2 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

КТ 2 

Физическа култура 3 

ОБЩО:  15 

НАПРАВЛЕНИЕ БРОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СИТУАЦИИ ЗА 
СЕДМИЦА 

Български език 4 

Математика 4 

Околен свят 2 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

КТ 2 

Физическа култура 3 

ОБЩО:  19 
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IV. ПРОГРАМНА СИСТЕМА“ПРИКАЗНИ ПЪТЕЧКИ“-КЛЕТ 

Програмната система „Приказни пътечки” по своята същност е интегрирана, интерактивна и 

иновационна. Разработена е като естествена основа и по посока на реализирането на 

идеята за подготовка на детето за училищно обучение, заложена в системата „Здравей, 

училище!”.  

Двете системи оформят единен образователен продукт, който осигурява разнообразни 

възможности за индивидуална, групова и екипна работа с децата в различните етапи от 

развитието им.  

Системите отчитат специфичните особености и потребности на децата в съответните 

възрасти и гарантират плавен преход към по-високите нива на развитие както в 

усвояването на заложеното образователно съдържание, така и в разширяването и 

разгръщането на процесите на обучение и възпитание. 

 Достигането на заложените в нея представи, умения и отношения, необходими на детето 

при постъпване в училището се реализира чрез активно участие в дейности, форми и 

действия, насочени към плавно разширяване и усложняване на програмното съдържание. 

Програмната система „Приказни пътечки” е разработена върху тезата за плавното 

комплексно развитие на детската личност при отчитане на нейния соционален, 

емоционален и познавателен опит, възрастов потенциал, творчески възможности и 

непрекъснато разширяващи се желания и потребности за включване и активно участие в 

света на възрастните и на връстниците. 

Осигурява условия и възможности за организиране и реализиране на процес на 

педагогическо взаимодействие, при който детето има определяща роля, а педагогът е в 

позицията на партньор, който насочва, насърчава и подпомага детето в процеса на 

интегрирано комплексно обучение, възпитание и диагностициране по посока на 

постигнатите резултати. 

V. ПРОГРАМНА СИСТЕМА“ЧУДЕН СВЯТ“- ПРОСВЕТА 

ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА „ЧУДЕН СВЯТ“ е цялостна концепция за развитие на детето и 

придобиване на компетентности по всяко образователно направление чрез подходи и 

форми на педагогическо взаимодействие, които са в съответствие със Закона за 

предучилищното и училищното образование (2016 г.), Наредба No 5 и Държавните 

образователни стандарти за предучилищното образование – ДОС (2016 г.).  

Приоритети: 

 • Образователно съдържание, включващо ключови за децата знания, умения и отношения 

по образователните направления и връзката между тях.  

• Връзка и проходимост между всички възрастови групи в детската градина, както и към 

образователния процес в училище. 

 • Ефективна система за проследяване на резултатите от процеса на усвояване на знания, 

умения и отношения. 

Тематичното разпределение по образователните направления за всяка възрастова група се 

характеризира с:  

• ритмично и балансирано разпределение на образователното съдържание по теми, 

месеци и седмици  

• принадлежност на всяка тема към съответно образователно ядро  
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• очаквани резултати от целенасочената работа по всяка тема 

 • пособия от образователната система „Чуден свят“, подходящи за дейности на детето към 

съответната тема 

VI. ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Проследяването на постиженията на децата от предучилищното образование се провежда от 

учителите на групите в съответствие с очакваните резултати по всички образователни 

направления.  

Периодичността на проследяване постиженията на децата е следната: в началото на учебната 

година (входно ниво) и в края на учебната година (изходно ниво).  

Индивидуалните резултати на всяко дете от входно и изходно ниво, както и обобщените 

анализи на входното и изходно ниво на децата от групата се вписват в дневника на групата. 

Резултатите на всяко дете от входно и изходно ниво се съхраняват в  личното му портфолио. 

Детското портфолио в хартиен вариант е основна форма за проследяване развитието на 

детето и своеобразен запис на детското развитие от І група до постъпването му в І клас. 

Ползват се следните методи за проследяване постиженията на децата: педагогическо 

наблюдение; познавателна задача-тест от ползваните познавателни книжки „Чуден свят” , 

продукти от дейността на децата – на хартиен носител и снимков материал. 

Резултатите от постиженията на децата се оценяват по единна скала, обща за детската 

градина: 

 високо ниво(от 67% до 100%) – покрива ДОИ във висока степен, справя се самостоятелно 

 средно ниво от (от 34% до 66%.) – покрива ДОИ в средна степен; справя се с насочващи 

въпроси 

 ниско ниво (от 0 до 33%) – покрива ДОИ в ниска степен; справя се с помощ от учителя. 

 

VII. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на 

децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество на всички участници в него – 

деца, педагози и родители.  

Развитието и възпитанието на децата са в пряка зависимост от положителното 

взаимодействие между родители и учители. 

На основание чл.51 от Правилника за дейността на детската градина, родителите 

участват като партньори във възпитанието и обучението на децата, имат важна роля за 

постигане целите на образователния процес и участват активно в подпомагане дейността на 

детското заведение. 

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се 

осъществяват чрез: 

 Индивидуални срещи в удобно за двете страни време; 

 Регламентирано приемно време на учителите; 

 Родителски срещи – минимум веднъж на три месеца; 

 Дни на отворените врати,  

 Съвместни мероприятия и инициативи – тържества, концерти, излети и др. 
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Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се 

осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската 

градина, приет с решение на педагогическия съвет – протокол №/6. 

 

 

 

 


