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ПЕРИОДА 2016/2019 ГОДИНА 

 
Настоящата иновативна програмна система е цялостна концепция за 

развитието на децата от ДГ „Единство Творчество Красота”. Иновативната 
част от нея се базира върху придобиване на допълнителни езикови 
компетентности като базови за училищно обучение,в това число и 
чуждоезикови компетентности по английски език. Те са част от ключовите 
компетентности на Европейската референтна рамка и  съответстват на 
интересите, възможностите и възрастовите характеристики на децата при 
основополагащата роля на играта и целенасочено използване на игрови 
педагогически технологии.Пълноценното използване на играта като метод, 
средство, форма и подход в педагогическото взаимодействие дава богати 
възможности за цялостното познавателно и психическо развитие на детето. 
Насърчава разнообразно словесно общуване в различна образователна 

mailto:etk4@abv.bg


ДГ”ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО 

КРАСОТА” 
 

ДГ”ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО 

КРАСОТА” 
 

социална и културна среда, провокира позитивни емоционални 
преживявания. 

Разширяването и задълбочаването на детската личност със света става 
чрез едно от главните средства  на общуването - езика.Овладяването на 
общите свойства на езика в хода на обучението по български език в 
детската градина спомага и за обучението на децата в предучилищна 
възраст по чужд език. 

 
Основна цел: 

Овладяване и прилагане на компетентностите, дефинирани в 
държавния образователен стандарт за предучилищното образование 
като очаквани резултати  от възпитанието, обучението и 
социализацията на децата във всяка възрастова група и образователни 
направления. 
 
Приоритет: 

Запазване ценността на щастливото детство в детската градина 
и гарантиране правата на всяко дете, включително и правото за 
усвояване на книжовен български език  

 
 

В ДГ е създадена съвременна естетическа, позитивна, предметно- 
пространствена среда, съобразена с ергономичните характеристики на 
различните възрастови групи. Педагогическите специалисти осигуряват 
качествена организация на педагогическото взаимодействие за цялостното 
развитие на детската личност за учене чрез игра и придобиване на 
съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения необходими 
за успешното преминаване на детето към училищното образование.  

За овладяване на книжовен български език от децата във филиал с. 
Тишевица, за които българският език не е майчин са създадени 
допълнителни условия за обучение по български език с цел 
образователното им приобщаване. Допълнителни модули по образователно 
направление български език са част от общата подкрепа и се провеждат 
чрез две допълнителни педагогически ситуации. 
  

Специфика на детската градина 
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 Налични условия за развитие творческите способности на    детето , 

ориентирани към практико- преобразуващи и  продуктивни 
дейности; 

 Подкрепа на детската и родителска инициативност; 
 Диференцираност на работата с децата на основата на степента на 

владеене на българския език: 
• смислено и граматически правилно изразяване на 

мислите си; 
• осмисляне на езиковите комуникативни ситуации; 
• осъзнаване знаково кодиране на езика; 
• проявяване интерес към писмената реч; 
• проявяване интерес към чужди езици. 

 Приоритетно изграждане на детската общност за извършване на 
съвместна работа,  като среда за активна социализация, 
комуникация, емоционална удовлетвореност и позитивни 
преживявания /по двойки, по групи или в екипност/; 

 Оптимално интегриране на тематичното съдържание основано на 
естествени интегративни връзки между образователните 
направления с основна функция на езиковите компетенции. 

 Творческо прилагане на педагогически технологии, с вариативност и 
право на избор при вземане на професионални решения; 

 Ефективна система за проследяване на резултатитеот обучението по 
всяко образователно направление в отделните възрастови групи. 

 Балансирано взаимодействие и отношение между  детска ясла -
детска градина - училище; 

 Разширяване компетентностите, нагласите и очакванията на децата 
от подготвителна група за възприемане на новата социална роля 
/ученик/. 

 Изграждане у личността на детето качества като толерантност, 
автономност, партньорство, критично мислене, способност за 
ефективно взаимодействие с околната среда като част от 
гражданското образование . 

 
1. Подходи  и форми на педагогическо взаимодействие: 

Водещите подходи, които педагогическите специалисти  използват в 
своята работа са съобразени с възрастта, индивидуалните  потребностите и 
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интересите на детето и динамично развиващите се представи, умения и 
отношения заложени ДОС ( наредба № 5/ 03.06.2016 г. за предучилищно 
образование) и полагане основите за учене през целия живот. 
1.1.Подходи 
 
 Игрови подход 

Предвид психолого-педагогически постановки за ролята на играта в  
предучилищното детство  използването на  този подход е основен -   
стимул и среда за физическото, познавателното, езиковото, духовно-
нравственото, социалното, емоционалното и творческо развитие в 
организацията на различните форми на педагогическо 
взаимодействие,зачитайки потребностите и интересите на децата в учебно 
и неучебно време, в цялостния  режим от престоя на детето в детската 
група. 
 
 Хуманно-личностен подход 

  Детето е   център на педагогическото взаимодействие. Личният опит е в 
основата на субективния опит. Формиране на компетентностите, 
дефинирани като очаквани резултати във възпитанието, обучението и 
социализацията на децата във всяка възрастова група по образователни 
направления се осъществяват чрез съчетаване на вербалните с  игрови, 
нагледни и практически интерактивни техники. Този подход гарантира 
динамичен преходот ситуации като варианти за мястото и позицията на 
детето в тях; открива индикатори за вътрешна динамика на усвояването и 
креативността; осигурява  самоактуализация  на индивидуалността ; 
стабилност, присъединяване и приемане, самоуважение и толерантност.   
 
 Комуникативно-експресивен  

При прилагането на общи желания и идеи; опознаване и подпомагане 
индивидуалната експресивност на детето,провокират  се креативните 
прояви в играта, познанието, общуването, развиват се комуникативните 
умения за самопредставяне и работа с другите- диади , малки групи и в 
екип. 
 
 Рефлексивен и ценностно-ориентиран 

Рефлексията от своя страна изисква развитие на такива феномени 
като:самооценка, самоконтрол- саморегулация при решаване на игрови, 



ДГ”ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО 

КРАСОТА” 
 

ДГ”ЕДИНСТВО ТВОРЧЕСТВО 

КРАСОТА” 
 

практически и познавателни задачи.  Този подход решава цели свързани с 
детето и ценностната му идентификация - формиране на представи за 
етносната му  принадлежност и усъвършенстване на уменията му за 
осъзнаване насобствените права и правата и свободите на другите. 
Неговото приложение разчита  на  неформалните контакти,  общи желания 
и идеи; опознаване и подпомагане индивидуалната експресивност на 
детето,провокират  се креативните прояви в играта, познанието, 
общуването, развиват се комуникативните умения за самопредставяне и 
работа с другите- диади , малки групи и в екип. 

 
  1. 2. Форми на педагогическо взаимодействие: 

 
Педагогическото взаимодействие  се организира в основна 

идопълнителни форми в съответствие с прилаганата програмна система 
при зачитане  потребностите и интересите на децата . 
 Основна форма – педагогическа ситуация под формата на игра. Тя 

се организира само в учебно време  и осигурява придобиване съвкупност 
от компетентности – знания, умения и отношения, необходими на детето за 
успешното му преминаване  към училище. Педагогическите ситуации са 
разпределени в седмичен хорариум по възрастови групи, с 
продължителност 15 минути за първа и втора група и 20 минути за трета и 
четвърта група.  В хорариума са включени две педагогически ситуации по 
чуждоезиково обучение по английски език за децата от основна сграда. 
Във филиал с. Тишевица, като част от общата подкрепа, са включени две 
допълнителни педагогически ситуации по образователно направление 
български език и литература. 
 Допълнителните форми на педагогическото взаимодействие се 

организират както в учебно, така и в неучебно време по преценка на 
учителя в цялостната организация на деня, съобразени с интересите и 
потребностите на децата. В неучебно време  се провеждат само  
допълнителни форми . Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни 
компетентности, които допринасят за личностното развитие и 
разнообразяване на престоя на детето в детската група.  
Допълнителните форми на педагогическото взаимодействие, които се 
реализират във всички групи на детската градина: 
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• Утринна гимнастика – допълнителна задължителна форма 
за стимулиране на двигателната активност с оздравителен 
ефект; 

• Подвижни и спортно - подготвителни игри; 
• Спортни празници; 
• Празници и ритуали; 
• Разходки; 
• Концерти, театри и др. 

Всички те допринасят за реализация на целите и очакваните 
резултати от ДОС, задоволяват потребността на децата от успех в 
постиженията и емоционална удовлетвореност от участие. 

 
 

2. Разпределение на основните форми на педагогическото 
взаимодействиепогрупииобразователнинаправления:  

 

 
Образователно 
направление 
 

Възрастова 
 група 

Яслена
група 

I-ва 
група 
3-4г. 

II-ра 
група 
4-5г. 

III. –та 
ПГ 
 5-6г. 

IV-та ПГ 
6-7г. 
 
        Филиал  

Българскиезики
литература 

1 2(1+1) 
 

3(2 +1) 3(2+1) 4(2+2) 5(3+2) 

Математика 1 1 1 2 3 3 
Околенсвят 2 1 2 2 3(2+1) 3(2+1) 
Изобразителнои
зкуство 

1 2 2 2 2 2 

Музика 1 2 2 2 2 2 
Конструиранеит
ехнологии 

1 1 1 2 2 2 

Физическакулту
ра 

1 3 3 3 3 3 

Английскиезик - 2 2 2 2 2 
       

Общо: 8 14 16 18 21 22 
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ЦелодневнатаорганизациянаработавДГ ”Единство Творчество Красота” 
осигурява възпитание, социализация и отглеждане на децата в рамките на 
дванадесет астрономически часа на ден през учебната година.  
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  В УЧЕБНО ВРЕМЕ 
ОТ15.09.2016ДО31.05.2017г. 
 
Целодневна организация на предучилищното образование 
Начален час на сутрешния прием: 6.30 ч. 
Краен час на изпращане на децата: 18.30 ч. 
 

Времево 
разписание 

Дейности 

6.30 ч. – 8.30 ч. • Прием на децата 
• Дейност по избор на детето 
• Сутрешно раздвижване 

8.30 ч. – 9.00 ч. • Сутрешна закуска  
9.00 ч. – 9.20 ч. • Педагогическа ситуация 
9.20 ч. - 9.40 ч. • Допълнителни форми 

             -подвижни игри 
             -творчески игри 
             -музикални игри 

9.40 ч.  – 10.00 ч. • Педагогическа ситуация 
10.00 ч. –10.15 ч. • Допълнителни форми 

- Игри на открито 
- Разходки 
- Сюжетни игри 
Дейности по изборна детето 

10.15ч. – 10.30 ч. • Подкрепителна закуска 
10.30 ч. –10.50 ч. • Педагогическа ситуация 
10.50ч. – 11.30 ч. • Педагогически дейности, които не са дейност 

на детската градина /2 пъти в седмицата/ 
11.30 ч.  12.30 ч. • Обяд  
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12.30 ч.– 15.30 ч. • Следобеден сън (следобеден почивка) 
15.30 ч. –16.00 ч. • Следобедно раздвижване 
16.00 ч. –16.15 ч. • Подкрепителна закуска  
16.15 ч. –16.35 ч. • Педагогическа ситуация 
16.35 ч. – 17.00 ч. • Педагогически дейности, които не са дейност 

на детската градина /2 пъти в седмицата/ 
17.00 ч .– 18.30 ч. •  Допълнителни дейности, организирани от 

учителя 
• Дейности по изборна детето 
• Изпращане на децата 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В  НЕУЧЕБНО  ВРЕМЕ 
от 01.06.2016 г. до 14.09.2017 г. 

 

 
Целодневна организация на предучилищното образование 
Начален час на сутрешния прием: 6.30 ч. 
Краен час на изпращане на децата: 18.30 ч. 
 

Времево разписание Дейности  

6.30 ч. – 8.30 ч. • Прием на децата 
• Дейност по избор на детето 
• Сутрешно раздвижване 

8.30 ч. – 9.00 ч. • Сутрешна закуска 

9.00 ч. – 10.15 ч. • Допълнителни форми 
- Подвижни игри 
- Разходки 
- Закалителни процедури 

10.15 ч. – 10.30 ч. • Подкрепителна  закуска 

10.30 ч. -  11.45 ч. • Допълнителни форми  
- Игри на открито 
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- Сюжетни игри 
- Театрализирани игри 
- Спортно-състезателни игри и 

развлечения 
• Дейност по избор на детето 

 
11.45 ч.  – 12.30 ч. • Обяд 

12.30 ч. – 15.30 ч. • Следобеден сън (следобедна почивка) 

15.30 ч. –16.00 ч. • Следобедно раздвижване 

16.00 ч. – 16.30 ч. • Подкрепителна  закуска 

16.30 ч. – 18.30 ч. • Допълнителни дейности, организирани от 
учителя 

• Дейност по избор на детето 
• Изпращане  на децата 

Седмичен хорариум по възрастови  групи  

Яслена група „Бонбон” 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
I Околен свят Музика Български 

език и 
литература 

Изобразително 
изкуство 

Конструиране и 
технологии 

II  Математика Физическа 
култура 

Околен свят  

Първа възрастова група „Гъбка” 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
I Околенсвят Математика Български език 

и литература 
Изобразително 
изкуство 

Български 
език и 
литература 

Музика Английски 
език 

Музика Английски 
език 

 

II Физическа 
култура 

Изобразително 
изкуство 

Физическа 
култура 

Конструиране 
и технологии 

Физическа 
култура 

 
Втора възрастова група „Камбанка” 
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 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
I Околен свят Български език и 

литература 
Математика Български 

език и 
литература 

Конструиране и 
технологии 

Музика Изобразително 
изкуство 

Музика Физическа 
култура 

 

 Английски език  Английски 
език 

 

II Изобразително 
изкуство 

Физическа 
култура 

Български 
език и 

литература 

Околен свят Физическа 
култура 

 
Трета подготвителна възрастова група „А” „Смехорани” 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
I  Околен свят  Физическа  

култура 
 Български 
език и 
литература 

 Изобразително 
изкуство 

 Конструиране 
и технологии 

 Български 
език и 
литература 

Математика  Музика  Физическа  
култура 

 Математика 

Музика Английски 
език 

 Английски 
език 

 

II ИИ КТ  ФК  БЕЛ ОС 
 

Трета  подготвителна разновъзрастовагрупа „Б” „Слънчице” 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
I Български 

език и 
литература 

Математика  Български 
език и 

литература 

Околен свят Български език 
и литература 

Музика Физическа 
култура 

Музика Конструиран
е и 

технологии 

Физическа 
култура 

 Околен свят Английски 
език 

 Английски 
език 

 

II Конструира- 
не и 

технологии 

Изобразител-
но изкуство 

Математика Физическа 
култура 

Изобразително 
изкуство 
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Четвърта подготвителна  възрастова група „Усмивка” 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
I Околен свят Български език 

и литература 
Околен свят Български 

език и 
литература 

Физическа 
култура 

Музика Конструиране 
и технологии 

Математика Околен свят Математика 

 Изобразително 
изкуство 

Английски 
език 

Музика Английски 
език 

Конструиране 
и технологии 

II Физическа 
култура 

Математика Български 
език и 

литература 

Български 
език и 

литература 

Изобразително 
изкуство 

   Физическа 
култура 

  

 

Четвърта подготвителна група разновъзрастова „МикиМаус”- филиал 
с.Тишевица 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
I Български 

език и 
литература 

Математика Околен свят Математика Български език 
и литература 

Околен свят Изобразително 
изкуство 

Физическа 
култура 

Изобразително 
изкуство 

Конструиране 
и технологии 

Физическа 
култура 

Български език 
и литература 

Музика Физическа 
култура 

Музика 

II Математика Конструиране 
и технологии 

Български 
език и 
литература 

Български език 
и литература 

Околен свят 

 
3.Тематично разпределение по образователни направления и  
възрастови групи.  /Приложение / 
 
 
4. Механизъм на взаимодействие между участниците в 
предучилищното образование. 
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За постигане на ефективно сътрудничество между участниците в 
предучилищното образование учителите използват  педагогическите си 
компетентности: 

 хуманност в общуването с родителската общност и 
изграждане отношения на доверие във възможността за 
автономност и творчество в развитието на личността; 

 да изгражда ролеви отношения на посредник, на 
партньор, експерт; 

 Способност за изграждане и съхраняване на траен 
контакт с родителите, което предполага умело 
използване на богат комуникативен инструментариум 
(да води кратки разговори); 

 Професионална компетентност в познаването на 
психическото развитие на детето, въз основа на което се 
структурира и педагогическото взаимодействие. 
Познаване на образователни програми и нормативни 
документи, отнасящи се до педагогическия процес в ДГ; 

 В процеса на педагогическото взаимодействие учителите 
се основават на етичния кодекс за работа с деца.  

Стратегически способности за вземане на инициативата без да се 
отнема правото на другия, умение за планиране и контрол на протичащата 
съвместна дейност. 
 
Форми на сътрудничество: 
 
1.Преди приема на детето в детската градина: първи контакт с родителите; 
предварително посещение в групата; редовни следобедни посещения; 
позвъняване по телефона преди първият ден в ДГ. 
 
2.След приемана детето в ДГ: 
 Инфоформи: телефонно обаждане; сутрешни и вечерни разговори 

при посрещане и изпращане на детето; изпращане на SMS ; 
допитване до родителя(анкети); обяви; родителски кът; родителски 
табла; родителски срещи; сайт на детската градина и други . 

 Образователни форми:консултации; тематични беседи; училище за 
родители; тренинги;отворени врати; лектории; изложби на детско 
творчество; хоспитирания в ДГ; 
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 Форми на пряко участие в педагогическия процес: участие на  
родителския съвет в годишното планиране и реализиране на 
основни мероприятия ; придружаване на групата при външни 
контакти (наблюдения, излети, екскурзии); посещение на работното 
място на родителя; участие на родителя в различни форми на 
педагогическо взаимодействие (основни и допълнителни); участие 
на родителя в подготовката на празници и развлечения. 

 Дарителски форми:спонсорство; пряко участие в ремонти на ДГ; 
организиране на базари (играчки, книжки, детско облекло); 
оформяне на детски кътове за игра. 
 

 
Създадените работещи партньорски отношения между 

участниците в предучилищното образование обезпечават чувството 
за принадлежност като продукт на съвместен живот и 
преживявания.Детето се чувства   по-обичано и по-сигурно в 
условията на детската група. Родителската общност –по- уверена в 
реализацията на възпитателната си функция , която увереност се 
предава на детето. 
 
 
 


