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   УТВЪРЖДАВАМ                                                                                                                 

X
Ма рг а рит а  А т а на сов а

Д ире к т ор

 

 

 

              Програмната система е неотменна част от Стратегия за развитие на ДЕТСКА 

ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ за периода 2020-2024 г. и реализира част от подцелите и дейностите за 

постигане качество на образователната услуга и за удовлетворяване очакванията на 

потребителите - деца, родители, учители, общност, при осигурена среда за учене чрез игра, 

съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и 

опазване на физическото и психическото му здраве. 

           Цели на програмната система: 

1. Създаване на условия за съвременно европейско образование за децата, ранно детско 

развитие и подготовка на детето за училище - социална, познавателна, специална; 

2. Прилагане на образователни модели, съобразно европейските ключови компетенции и 

целите на стратегията на детската градина за подобряване на образователните 

постижения на децата. 

            Програмната система включва: 

1. Подходи и форми на педагогическо взаимодействие 

2. Разпределение на  формите на педагогическо взаимодействие 

3. Дневна организация в учебно и неучебно време 

4. Тематично разпределение на образователното съдържание за всяка възрастова група 

5. Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование 

 

Очаквани резултати при реализиране на програмната система: 
 

1. Детето да е спокойно, щастливо, уверено и успешно да навлиза в света, чрез игри, 

познание, радост и творчеството; 

2. Личностно развитие на детето; 

3. Компетентно проследяване резултатите от предучилищното образование 

4. Ефективно сътрудничество между детската градина и семейството в процеса на 

възпитание, социализация и обучение на децата 
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5. Оптимално взаимодействие между детската градина и други педагогически 

специалисти и институциите, подпомагащи дейността на детската градина. 

 

ПОДХОДИ И 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.   

1. ПОДХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

      Системата от подходи осигурява единство на обучение и възпитание, базирани върху 

партньорска комуникация между детето и педагога, съществуващ опит, непрекъснато 

развиващи се потребности и желания на детето и динамично развиващи се представи, умения 

и отношения, заложени като очаквани резултати в нормативните документи за 

предучилищната образователна степен.  

 Личностно-ориентиран  подход   
• Детето да се приема като значима личност - с уважение и достойнство; 

• Личният опит е в основата на субективния опит - детската градина осъзнава и 

систематизира стихийния опит на детето; 

• Възпитаването и обучението на детето се осъществяват чрез съчетаване на 

словесните с игрови, нагледни и практически интерактивни техники; 

• Придобиване от детето на културни компетенции чрез водещата игрова 

дейност; 

• Търсене на индикатори за вътрешната динамика на игра и усвояване, на 

познание и креативност; 

• Стабилност, присъединяване и приемане, самоуважение и толерантност 

Гарантират се динамичните преходи от основната и допълнителните форми на 

педагогическо взаимодействие като варианти за мястото и позицията, за ролята и статуса 

на детето в тях, за неговата успеваемост. 

 

 Дейностен подход 

        На детето да се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности с 

подходящо физическо, емоционално и интелектуално натоварване; стимулиране на 

контакти и общуване в различни формални и неформални обединения; 

              

 Комуникативно –експресивен и креативен подход   
Възпитание и обучение в условията на добронамерени контакти, общи желания и 

идеи. Подпомага се индивидуалната експресивност на детето.  

Акцентира се върху креативните прояви в играта,познанието, общуването. Развиват се 

комуникативните умения, уменията за самопредставяне и работа с другите – в диади, 

малки групи и в екип. 

 

 Рефлексивен и ценностно - ориентиран подход 

Акцентира се върху развитието на детската личност по посока на самоопределяне, 

саморегулиране, коопериране, приемане и зачитане на другите;  по посока достигане на 

общочовешки ценности при запазване и развиване на националната идентичност и 

традиции;  
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II. 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 осъществяване на педагогическо взаимодействие учителите използват игровата 

дейност за постигане на компетентностите по седемте образователни направления. 

 

1.Формите за педагогическо взаимодействие са: основна  и допълнителна 

1.1.Основна форма: Педагогическа  ситуация  

 

Педагогическата ситуация е основната форма на педагогическо взаимодействие, която 

протича под формата на игра. Тя се организира само в учебно време, чрез нея се интегрират  

двата процеса – на възпитание и обучение, съобразени с играта и личният предметно-

практическият опит на детето в групата. Осигурява се постигането на компетентностите, 

определени в Държавния  образователен стандарт  за предучилищно образование. 
 

 

Конкретно разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления: 

1. Български език и литература;  

2. Математика;  

3. Околен свят ; 

4. Изобразително изкуство ; 

5. Музика ; 

6. Конструиране и технологии;  

7. Физическа култура,  

 

 

 Възрастова група /общ 

брой педагогически 

ситуации 

 

Образователно направление Брой 

педагогически 

ситуации 

 

 

Първа група 

Общо 11  ситуации 

седмично 

БЕЛ 1 

Математика 1 

Околен свят 1 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 1 

Физическа култура 3 

 

 

 

Втора група  

Общо 13  ситуации 

седмично 

БЕЛ 2 

Математика 1 

Околен свят 2 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 1 

Физическа култура 3 
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Подготвителна група 5 

годишни  

Общо 15  ситуации 

седмично  

БЕЛ 2 

Математика 2 

Околен свят 2 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 
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Физическа култура 3 

 

 

 

Подготвителна група 6 

годишни 

Общо 17  ситуации 

седмично 

БЕЛ 3 

Математика 3 

Околен свят 2 

Изобразително изкуство 2 

Музика 2 

Конструиране и технологии 2 

Физическа култура 3 

 

                       

       Педагогическите  ситуации по образователни направления са разпределени  в седмично 

разпределение за всяка възрастова група.  

 

                                                                                 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ 

ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „СЛЪНЦЕ“ 

 

 
 

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 
 
 

1. Околен свят 
 

2. Музика 

 

1. Български 

език и            

литература 

2. Изобразително 

изкуство 

3. Физическа 

култура 

 

 

1. Математика 
 

2. Музика 

 

1. Изобразително 

изкуство  
 

2. Физическа 

култура 

 

1.Конструиране 

и технологии 

2.Физическа 

култура 
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СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ 

ЗА ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКИ“     
 
 

 

 

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ 

ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА „МАРГАРИТКА“ 

 

 

 

 

 
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ 

ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА „ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА“  

 

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Околен свят 

2. Български език 

и литература        

3. Изобразително  

изкуство 

4. Физическа 

култура        (след 

обяд) 

1. Български език 

и литература 

2. Изобразително 

изкуство  

3. Музика 

 

4. Математика 

(след обяд) 

 

1.Математика 

2. Физическа 

култура 

3. Конструиране 

и технологии  

1.Български 

език и 

литература 

2. Музика 

3. Околен свят 

1. Математика                                                         

2. Физическа 

култура                                                           

3. Конструиране 

и технологии 

 

 

 

 

 

 

 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

 

1. Околен свят 

2. Физическа 

култура 

 

1. Музика 

2. Български език 

и литература 

3. Изобразително 

изкуство 

 

1. Математика 

2.Конструиране 

и технологии 

3. Физическа 

култура 

1. Околен свят  

2.Български 

език и 

литература 

3. Музика 

1. Физическа 

култура 

2. Изобразително 

изкуство 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1.  Български 

език и 

литература  

2. Околен свят 

3. Физическа 

култура 

 

1.  Математика 

2.  Изобразително 

изкуство  

3.  Музика 

 

1.  Български 

език и 

литература 

2. Конструиране 

и технологии  

3. Физическа 

култура 

 

1.  Математика 

2.  Музика 

3.Изобразително 

изкуство  

1.  Околен свят 

2.  Конструиране 

и технологии  

3.  Физическа 

култура 
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СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ 

ЗА РАЗНОВЪЗРАСТОВА  ГРУПА „ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА“  

филиал с.Горски долен Тръмбеш 

утвърденото в началото на учебната 2021/2022 година 

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Български език 

и литература  

(всички групи)      

2. Физическа 

култура   

(всички групи)      

3. Български език 

и литература  

(5 и 6 годишни)             

1.Математика 

(всички групи)      

2. Математика 

(5 и 6 годишни)   

1. Околен свят 

(всички групи) 

2. Физическа 

култура 

(всички групи) 

3. Околен свят 

(4, 5 и 6 

годишни)   

1.Конструиране 

и технологии 

(всички групи) 

2.Музика 

(всички групи) 

3. Изобразително 

изкуство 

(всички групи)      

 

1. Български 

език и 

литература  

(всички групи)      

2. Български 

език и 

литература  

(всички групи)      

3.Музика 

(5 и 6 годишни)   

 
СЛЕД ОБЯД 

 

1.Български език 

и литература 

(6 годишни) 

 

1. Математика 

(6 годишни) 

 

1. Физическа 

култура   

(всички групи)      

 

 

1. Конструиране 

и технологии 

(5 и 6 годишни)   

 

1. 

Изобразително 

изкуство 

(всички групи)      

 

 

В група Червена шапчица филиал с.Горски долен Тръмбеш, броят на 

педагогическите ситуации по ОН „БЕЛ“ са с две повече, с цел усвояване на 

българският език от децата билингви. 

 

 

Продължителност  на  педагогическите ситуации: 

 В първа и втора групи – по преценка на учителя от 15 до 20 минути 

 В трета и четвърта подготвителни групи - по преценка на учителя от 20 до 30 минути 

 

1.2.Безопасност на движение по пътищата 

      В предучилищна възраст се поставят основите на гражданските компетентности на 

детето като пълноправен участник в пътното движение, притежаващ конкретни знания, 

умения и отношение към спазването на обществените правила и норми за лична и 

колективна безопасност.  

       Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасност и култура на 

поведение на пътя се разгръща в следните направления: правила за движение на пешеходец, 

правила за движение на велосипед, правила за движение в жилищна зона, правила за 

поведение на автобусна спирка, опасни и безопасни места за игра, понятие за 

пътнотранспортно произшествие, сензорна и моторна двигателна активност.  

      Обучението по БДП в детската градина се осъществява задължително във всички групи в 

основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие       

      Разпределението на  основните педагогически ситуации за обучението по БДП е както 

следва: 
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Първа група Втора група Трета група  Четвърта група 

 

5 педагогически 

ситуации 

5 педагогически 

ситуации 

6 педагогически 

ситуации 

 

 

7 педагогически 

ситуаци 

 

 

Ситуациите по БДП са включени в Тематичните разпределения на образователното 

съдържание по образователни направления „Околен свят“ на всяка група.  
 

Графика  на провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на 

движението по пътищата“ е Приложение № 5 към Програмната система. 

1.3.Допълнителни форми  

                 Допълнителните  форми на педагогическо взаимодействие са дейности, 

организирани съобразно интересите и потребностите на децата. Чрез допълнителните форми 

на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват компетентностите на 

детето по седемте образователни направления. 

 
 

Видове допълнителни форми 

Самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от условията в групата;  

Дейности, организирани от детския учител – различни видове игри, спортни и културни 

дейности, конкурси, разходки, екскурзии, тържества, изложби, празници и развлечения, 

наблюдения на обекти от околната среда, мини образователни проекти на групата или на 

детската градина, посещение на музей и др. 

Провеждат се извън времето на педагогическите ситуации, както в учебно, така също и в 

неучебновреме (1 юни до 14 септември). 

Организират  по преценка на учителя и в съответствие с цялостната организация на деня, 

психо-физическите възможности на децата и установената потребност. 

 

Дейности по национални програми за учебната 2021/2022 година 

 НП „ Успяваме заедно“ Модул 2: „Иновативна детска градина” 
 

Проектът „Искам да мога, искам да знам“,  ще бъде осъществен от учителите на Трета 

група „Маргаритка“, с 28 деца 
 

Очаквани резултати:  

Развити познавателни интереси у децата, мотивирани да наблюдават, 

експериментират, откриват и творят.  

Същите ще бъдат постигнати чрез прилагане на: 

Иновативна програма система 

на Детска градина „Здравец“ град Горна Оряховица, 

група „Маргаритка“ 

Иновативната програмна система е част от Програмната система и Стратегия за 

развитие на ДГ“Здравец“. 

Целта е да  развием естественото любопитство на детето и неговият творчески 

потенциал; умението му да наблюдава, да издига хипотези и да прави изводи; умението му 
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да търси решения,  да прави подобрения и иновации. Така детето учи активно: наблюдава, 

изследва, експериментира, обяснява, а не просто запомня и възпроизвежда информация. 

Постигането на компетентностите, ще се осъществява в основни и допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие, както и с участието на родителите в Детски 

работилници за забавни експерименти. 

1.Основна форма: Педагогическа  ситуация 

педагогическите ситуации ще бъдат разпределени по образователни направления: 

1. Околен свят ; 

2. Математика;  

3. Изобразителни изкуства ; 

4. Конструиране и технологии;  

           Темите са включени в годишното тематично разпределение на образователното 

съдържание. 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ОКОЛЕН СВЯТ“ 

I. Цел: Опознаване света на природата чрез въвличане на децата в реални експерименти 

и задачи. 

II. Очаквани резултати. 

 

Образователно ядро Тема:  Очаквани резултати 

 

Самоутвърждаване и 

общуване с околните 

„Как се е появил 

хлябът?“ 

„Въртележка от 

приказки“ 

„Ловци“ 

„Може или не 

може“ 

Умее да се договоря при изпълнението на 

обща задача, взема предвид идеите на 

другите, преценява соствените си умения и 

способности. 

Социална и 

здравословна среда 

„Опасности“ 

„Къде живее 

въздухът?“ 

„Как се движи 

водата?“ 

„Открий 

разликите“ 

Познава лабораторни уреди и пособия и ги 

низползва по предназначение – телескоп, 

лесноскоп, микроскоп с двойно виждане, 

лупи, епруветки, колби и др. 

Светът на природата 

и неговото опазване 

„Как животните 

преживяват 

зимата?“ 

„Движи ли се 

слънцето?“ 

„Невидимите 

неща“ 

„Какво ще видим, 

ако увеличим 

малките неща?“ 

„Да станем 

фокусници“ 

„Виждам, чувам, 

Има вярна научна представа за света, който 

ни заобикаля. 

Прави собствени заключения след 

проведени опити и експерименти. 

Познава фазите на развитие на растенията. 

Умее да обследва, харатеризира и 

систематизира растения, насекоми и птици. 

Прави заключения за свойствата на въздуха, 

водата, светлината след проведени 

експерименти. 

Има начални познаниян за някои физични 

закони. 
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усещам, долавям“ 

„Пълзи, лети 

скача“ 

„От какво имат 

нужда 

растенията“ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“ 

I. Цел: Откриване на логически последователности и математически зависимости чрез 

практически действия 

II. Очаквани резултати: 

 

Образователно 

ядро 

Тема:  Очаквани резултати 

 

Количествени 

отношения 

„Колко са?“ 

„От какво се състои 

числото…“ 

„И още едно“ 

„Ако изгубим едно“ 

Придобива първични умения за 

алгоритмично мислене; 

овладява логически операции и отношения. 

Измерване „Дълъг, по-дълъг, 

най-дълъг…“ 

„Еднакви и различни“ 

Сравнява с условна мярка и открива 

зависимостта при промяната на мерната 

единица;  

практически сравнява пространствени 

признаци. 

Пространствени 

отношения 

„Открий, вземи и 

постави“ 

„Намери верният път“ 

 

Развива пространствено мислене и умения 

за моделиране чрез следване на словесни 

инструкции;  

 

Равнинни фигури „Магазин“ 

„Какво се промени“ 

„Игра с обръчи“ 

„Направи фигура“ 

Разпознава допълнителни геометрични 

фигури, определя приликите и разликите им 

с геометричните фигури кръг, квадрат, 

триъгълник, правоъгълник 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО" 

I. Цел: Развитие на творческото мислене и творческите заложби на основата на 

изследователското мислене 

II. Очаквани резултати. 

Образователно 

ядро 

Тема:  Очаквани резултати 

 

Изобразителни 

материали и 

техники 

„Живи рисунки“ 

„Приказно 

представление“ 

„Красиви цветя – 

квилинг“ 

Използва нетрадиционни техники за работа 

Изобразително 

творчество 

„Рисувай с мен“ 

„Красота от ненужни 

неща“ 

„Плаващи рисунки“ 

„Игра с тесто“ 

Умее  да изработва колажи от различен тип 

материали; 

Умее да използва различни техики на 

печатане. 

Моделира с различен пластичен материал. 
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„Като грънчарите“ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ" 

I. Цел: Формиране на умения за конструиране на устойчиви, функционални и 

естетически оформени модели от съвременни конструктори тип Лего 

II. Очаквани резултати. 

 

Образователно 

ядро 

Тема:  Очаквани резултати 

 

Конструиране и 

моделиране   

„Магазин за хляб“ 

„Хранилка за птици“ 

„Къщичка“ 

„Декор за приказка“ 

„Ракета“ 

„Ферма“ 

„Градът на бъдещето“ 

Изработва модели от съвременни 

конструктори, като спазва изисквания за 

устойчивост, функционалност и визия. 

Предлага, представя и обяснява идея или 

решение при изработване на модел. 

Включва изработеното в общия проектен 

план. 

Техника „Умни играчки“ Работи с технически играчки с батерии, 

светлини, звук – роботизирана играчка Bee-

bot, умна писалка, лесноскоп. 

Използва компютър, интерактивна дъска. 

 

1. Допълнителни форми 

 

Допълнителна 

форма 
Тема:  Очаквани резултати 

 

Практикуми  
Микроскоп, 

лесноскоп“ 

„С какво си служат в 

лабораторията“ 

„Как да видим нещата 

по-добре“ 

„Да строим с новите 

конструктори“ 

„Комплекти за 

математически игри‘ 

Познава лабораторни уреди и пособия;  

знае за какво служат и как се използват;  

умее да работи с лабораторни уреди и 

пособия по предназначение. 

Познава съвременен тип конструктори, 

умее да сглобява стабилно техните 

елементи. 

Знае съдържанието на комплектите с 

математически игри.  

Игри 
„Да навлезем в науката 

с игра“ -  

експериментаторски 

игри 

Игри за умници - 

математически игри 

Съвременни архитекти 

- конструктивни игри 

Цветни пътешествия -  

изобразителни игри 

Умее да работи в екип;  

прилага придобити знания и умения от една 

област в друга; 

прави елементарни изводи. 

Разходки 
„Събирачи на 

растения“ 

„Откриватели“ 

Взаимодейства практически със 

заобикалящите го обекти; 

осъзнава фактори за опазване и 
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„Ловци на насекоми“ 

„Да прегърнем дърво“ 

„Следотърсачи“ 

възпроизводство на околната среда; има 

грижовно отношение към природата. 

Наблюдения  
„Да измерим сянката 

си“ 

„Сутрин, обед, вечер“ 

„Защо е мокра 

тревата“ 

„Заскрежени растения“ 

„Еднакви ли са 

облаците“ 

„Частите на 

растенията“ 

„От какво имат нужда 

живите неща“ 

„Студено ли им е на 

птиците“ 

Познава предмети, животни, растения и 

природни явления в естествена среда; 

има конструктивни комуникативни умения 

с околния свят и развито ценностно 

отношение. 

Детски 

работилници за 

забавни 

експерименти 

(съвместно с 

родители) 

„Дъжд в буркан“ 

„Ходеща цветна дъга“ 

„Да уловим рибките“ 

„Театър на сенките“ 

“Как бурканът погълна 

балона“ 

„Как небето си сменя 

цветовете“ 

„Подводници с 

балони“ 

„Да задвижим 

количката“ 

Има интерес и желание да експериментира; 

притежава уменията за извършване на 

елементарни експерименти и способност за 

изготвяне на заключения въз основа на 

получените резултати; 

проявява желанието за откривателство и 

когнитивна дейност.  

 

ПОДХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

 Личностно-ориентиран  подход  

Възпитаването и обучението на детето се осъществяват чрез съчетаване на словесните 

с игрови, нагледни и практически интерактивни техники;  

Търсене на индикатори за вътрешната динамика на игра и усвояване, на познание и 

креативност 

 Дейностен подход 

На детето се осигурява активна позиция чрез участие в разнообразни дейности с 

подходящо физическо, емоционално и интелектуално натоварване; стимулиране на 

контакти и общуване в различни формални и неформални обединения; 

 

 Компетентностен подход 

Придобиване на компетентности,  чрез учене чрез  правене, в подходяща 

педагогическа среда и чрез придобиване на практически опит 

 

 Холистичен подход 

Внушаване  чувство на любопитство към всичко онова, което ни заобикаля по 

естествен, привлекателен и креативен начин и лесно развива у децата умения за 

изследване, експериментиране. 
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Дейности по вътрешни проекти  

Вътрешен  проект „Всички професии са нужни, всички професии са важни“  се 

осъществява от учителите на разновъзрастова група „Червена шапчица“ филиал с.Горски 

долен Тръмбеш, с 11 деца. 

Очаквани резултати:  

Придобити знания и развити интереси у децата за дейностите свързани с различните 

професии. 

Вътрешен проект „Stem  педагогика“ се осъществява от учителите на разновъзрастова 

група „Червена шапчица“ филиал с.Горски долен Тръмбеш, с 11 деца. 

Очаквани резултати: 

Придобити знания и умения в областта на науката - умения да: наблюдава, провежда 

експеримент, прогнозира , търси причини,да обяснява и достига до изводи както и да 

презентира своите резултати; 

Допълнителни форми, които са извън дневната организация на детската градина:   

Организират  се по желание на родителите , със или без  заплащане от тяхна страна.  

Футбол/ Мажоретен състав/ Английски език / Ритмични танци/ Екология/  

Забележка: Тези допълнителни форми не пречат на провеждането на основните и 

допълнителните форми в дневната организация; провеждат се извън занималните, в 

подходящи помещения от ръководителите на групите. При участие на всички деца от 

групата се провеждат в занималнята на групата. 

Основните и допълнителни форми се обединяват от дневната организация на детската 

градина/група. 

в учебно време от 15 септември до 31 май 

Час  Основни и допълнителни форми  

6.30-8.10 Прием и дейности по избор 

8.10 – 8.30  Утринна гимнастика 

8.30-9.00 Закуска 

9.00-10.10 Основни форми на педагогическо взаимодействие 

(педагогически ситуации) 

10.10-10.30 Подкрепителна закуска 

 

10.30-11.45  Свободни игри и дейности по избор на открито (на закрито 

при неподходящо време) 



 

13 

11,00-12,00 Допълнителни форми, които са извън дневната организация на 

детската градина   

11.45-12.00  Подготовка за обяд 

12.00-12.45 Обяд 

13.00-15.00 Следобеден сън 

15.00-15.30  Тоалет  и подвижни игри 

15.30-15.50 Следобедна закуска 

16.00-16.30 Педагогическа ситуация /Допълнителни форми, които са 

извън дневната организация на детската градина   

 

16,00 /16.30-18.00  

 

Забележка:  

16,00 /16.30-18,30  

Игрова дейност по избор, дейност организирани от учителя на 

открито (на закрито при неподходящо време), изпращане на 

децата. 

 

При отпадане на противоепидемичните мерки 
 

в неучебно време от 01 юни до 14 септември 
 

Час  Основни и допълнителни форми  

6.30-8.30 Прием на децата, дейности по избор; дейности, организирани 

от детския учител  

8.30-9.00 Закуска 

9.00-10.10  Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от 

детския  учител 

10.10-10.30 Подкрепителна закуска 

10.30- 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от 

детския учител  

12.00-12.45 Обяд 

12.45-13.15 Подготовка за следобедна почивка 

13.15-15.00 Следобеден сън 

15.00-15.30  Тоалет  и подвижни игри 

15.45-16.15 Следобедна закуска 
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16.30-18.00  

  

Дейности, организирани от детския учител, дейности по избор 

на децата; игри изпращане на децата;  

 

  

 

 

III. Тематични разпределения по образователни направления 

 

               Тематичното разпределение за всяка възрастова група осигурява ритмичното и 

балансираното разпределяне на съдържанието по образователните направления и включва 

темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, 

както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата. Тематично 

разпределение отчита интересите на децата и спецификата на образователната среда. 

Тематичното разпределение за всяка възрастова група е приложение към Програмната 

система. 

 

1. Тематично разпределение по Образователни направления за първа възрастова 

група ( Приложение№1)  
2. Тематично разпределение по Образователни направления за втора възрастова 

група ( Приложение№2) 

3. Тематично разпределение по Образователни направления за трета възрастова 

група ( Приложение№3) 

4. Тематично разпределение по Образователни направления за четвърта възрастова 

група ( Приложение№4) 

5. Тематично разпределение по Образователни направления за разновъзрастова 

група  филиал с.Горски долен Тръмбеш ( Приложение№6) 

 

 

IV. Механизъм за взаимодействие между участниците в предучилищното 

образование 

 

           Механизмът се определя от основен приоритет №5 в Стратегията на детската градина: 

Партньорство, координация и сътрудничеството с родители, родителски активи, институции 

и обществени организации.  

 

          Предучилищното детство е много ценен и значим период в живота на човека. 

Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните (родители и екипа в детската 

градина), които оказват съдействие и подкрепа на детето в този процес. Чрез 

предучилищното образование в детската градина 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. В 

резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава най-необходимата и 

ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие.  

 

 Сътрудничество и взаимодействие с родителите. Форми на 

сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството 
 

 

        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. 
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       Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и ДГ, се осъществяват при 

условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската градина, чрез:  

 Прилагане Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от 

семейна среда към детска градина 

 Индивидуални срещи в удобно за двете страни време - разговори, консултации, 

съобщения;  

 Родителски срещи - Създаването на сплотена група от родители, които да се включат 

в живота на групата, допринася за реализирането на целите и задачите на детската 

градина. Позитивното въвличане на родителите като участници и партньори, 

подпомага реализирането на програмната система на детската градина.; 

 Тренинги - интерактивна форма на комуникация, върху основата на диалогичното 

общуване между  учителя и участващите в тренинга (родителите); 

 Присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование - 

открити ситуации, тържества, проекти, солидарни акции, празници, ако условията 

разрешават това; 

 Проучване желанията и мненията на родителите; 

 Поддържане фейсбук страницата на групите с информация за работата в групата и 

индивидуалните постижения на всяко дете в периода на действие на Мерки за работа 

в условията на Covid 19; 

 Предоставяне актуална информация на Сайта на детската градина – 

http://www.zdravets1.com/  

 Съвместна работа с Обществен съвет и Родителският актив, при спазване на Мерки за 

работа в условията на Covid 19;  

 

Чрез съвместно сътрудничество между педагози от детската градина и родители ще 

постигнем: 

1. Повишаване доверието в образователната система. 

2. Успешна адаптация, социализация на детето и  личностно развитие. 

3. Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище. 

4. Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството 

за формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене. 

5. Съвместна работа за разбиране на ученето като ценност. 

6. Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между детската градина и 

семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене 

през целия живот. 
 

Акцентите в сътрудничеството „учител-родител” са ориентирани към: 

1. Условия за подкрепа на детското развитие. 

2. Повишаване на педагогическите компетентности на родителите. 

3. Взаимодействия за подобряване на материалната среда. 

4. Празници и развлечения за децата. 

 

Родителите дължат почит и уважение на педагогическите специалисти, които от своя 

страна зачитат правата и достойнството на самите родители като участници и партньори 

в системата на предучилищното образование. /ЗПУО Глава 11, Раздел 2, чл. 219, ал.2 и 3 / 

 

Съгласно ЗПУО родителите участват в Обществения съвет на детската градина по реда, 

посочен в Глава четиринадесета, Чл. 265 и Чл. 266 на ЗПУО. Родителите имат права и 

задължения, посочени в Глава десета, чл. 209 и чл. 210 на ЗПУО.    

 

Детската градина ще разчита на отговорно участие на семейството в стимулиране 

постиженията на децата и позитивното семейно възпитание.  

 

http://www.zdravets1.com/
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 Сътрудничество между детската градина и други педагогически специалисти и 

институции, подпомагащи дейностите на детската градина 

  

            1.Детската градина осъществява взаимодействие с институции, имащи отношение 

към предмета на дейност:  

o община Г.Оряховица  -първостепенен разпоредител с бюджет 

o Кметство с. Горски долен Тръмбеш – обществени мероприятия, празници, 

събития и др. 

o РУО В.Търново 

o РЗИ 

o Агенция по безопасност на храните 

o РСПАБЗН 

o РПУ Г.Оряховица 

2. Детската градина осъществява взаимодействие с институции, имащи отношение 

към закрилата на децата и оказване подкрепа за тяхното развитие 

o Дирекция „Социално подпомагане“ отдел „Закрила на детето“ 

o РЦПППО В.Търново 

o ЦПЛР Г.Оряховица 

o ЦОП  Г.Оряховица 

o здравни, културно-просветни, НПО 

 

3.  Детската градина осъществява взаимодействие с институции и  

организации, с цел стимулиране, развитие и изява на творческите способности на       

децата: 

o Младежки дом  гр.Горна Оряховица 

o Читалище „Напредък-1869“ гр.Горна Оряховица, читалище с.Горски долен 

Тръмбеш 

o Спортни клубове 

o Танцови формации 

o ДГ, училища на територията на гр.Горна Оряховица 

  

 

Детската градина е първото звено в образователната система, имащо важно 

значение за социалното и личностно развитие на детето. Активните и ефективни 

взаимодействия с различни социални институции, организации, учереждения  повишава 

социализиращия ефект от нейната дейност в социалната общност, като цяло издига 

нейния просперитет и превръща детската градина в дом на радостта, където децата да 

идват с удоволствие. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Програмната система е неразделна част от Стратегия за развитие на детската градина 2020 -

2024 г. и е с действие за учебната 2021/2022 г. Приета е с Решение №2 от Протокол №1 от  

20.09.2021г.  на заседание на педагогически съвет. Тя е отворена система и може да бъде 

променяна съобразно възникнала необходимост отново с решение на ПС. 

Програмната система е актуализирана с Решение №3 от Протокол №5/15.03.2022г. на 

заседание на педагогически съвет, във връзка вливане в ДГ“Здравец“ на филиал с.Горски 

долен Тръмбеш съгласно Заповед № 152/18.01.2022г. на кмета на община Г.Оряховица  


