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Какво правят децата в детската градина? 
С кого обичаш да играеш?

Кажи и посочи: занималня, 
деца, учител, маса, шкаф, 
легло, играчки – кукла, мече, 
кола.

Как се казваш? 
На колко години си? 
Научи ли имената на децата  
в групата?

Вече знам, че:
се познаваме и играем заедно!

Оцвети топката с червен цвят.
Кое друго е червено? Посочи.

Каква е формата на топката?  
На картината има още нещо със същата форма. Открий и огради.

Игра: Хайде да се 
запознаем

Игра: На разходка

По таз пътека равна
върви дружина славна, 
върви, а после спира,
започва да почива.
Хубаво се отмори,
нека пътят продължи.

Томи и Ани са на 3 години и ходят на детска градина.

Ей тъй, както си играеш,
ако името си знаеш,
с другите дечица
можеш да се запознаеш.

Името си зная!
Вече съм голям!
Хайде да се запознаем,
както си играем.
Дай си дясната ръка,
погледни ме, ей така,
името си ти кажи
и във кръг се завърти!

Столчета
 Харалампи Харалампиев

Хайде, столчета, поспрете!
На вагончета станете!
Качвайте се по двамина!
Тръгва детската градина!
– Пухта-пахта! Иде влака!
Палави деца не чака.
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Песен: Хей, момиченца, момченца
 текст: Димитър Тодоров
 музика: Клер Колева

1.  Хей, момиченца, момченца,
 мили братчета, сестрички,
 ний сме хубави цветенца
 рано цъфнали в горички.

2.  Наш’те румени странички,
 нашите очички живи
 с росни капчици умити
 са цветчета най-красиви.
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да се запознаем

Аз съм Лепилко.

Аз съм Моливчо.

зАЕДНО щЕ АПЛИКИрАМЕ!

зАЕДНО щЕ рИСуВАМЕ!

Аз съм Клечица.

Аз съм Четчица.

Аз съм Глинчо Пластелинчо.

зАЕДНО щЕ МОДЕЛИрАМЕ!
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Кой какво прави у дома? Ти помагаш ли вкъщи?
Кое къде ще прибереш? Свържи.

Работно момиче
 Веса Паспалеева

Вече знам, че:
обичам да помагам у дома!

Това е семейството на Ани. Всяка вечер те са заедно у дома. 
Всички се обичат и си помагат.

Сутрин ставам рано
заедно със мама,
вкъщи Ӝ помагам,
масичката слагам.

Дворчето поливам,
беля Ӝ картофки,
радостно подскачам
с новите пантофки.

Кажи и посочи: мама, татко, 
момиче, момче, бебе, баба, дядо, 
котка, печка, хладилник, пералня, 
шкаф, маса, прозорец.

Как се казват твоите мама и 
татко?
Имаш ли брат? Как се казва?
Имаш ли сестра? Как се казва?

Какво прави момиченцето 
вкъщи? Как помага на мама?
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Открий и огради котето. 
Къде е то?
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Игра с песен: Мечета
 съставила: Клер Колева

1.  Ходи, броди Баба Меца
 крушки да събира,
 за дечицата си малки
 сладки ги подбира.

2. А след нея тичат, 
 тичат, тичат, тичат
 малките мечета
 с босите крачета.

Песен: С мама и татко
 музика и текст: 
 Диляна Мичева

Във топлата стая мама ми пее
песничка нежна за лека нощ.

Припев: На-ни, на, на-ни, на,
Сънчо идва със шейна.
На-ни, на, на-ни, на,
спи, детенце, лека нощ.

Във топлата стая татко разказва
приказка нежна за лека нощ.

Припев: 
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с пастели

с моливи

с четка и бои

с флумастери

Какво ще нарисуваш? С какво?
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рисувам в детската градина
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Мойта кукличка любима
днеска празник весел има.
Сгъвко вече ми помага,
сгънати салфетки слага.
О, и аз така умея!
Хем ги сгъвам, хем си пея!
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Свържи плодовете с кошницата с круши.

Ябълка
 Димитър Спасов

Крушка
 Димитър Спасов

Вече знам, че:
плодовете и зеленчуците са полезни!

Това са плодове и зеленчуци. Познаваш ли ги?

Я ела при мене
с бузки зачервени,
ябълко засмяна.
Тебе щом обичам,
бодър, здрав ще тичам,
силен аз ще стана.

Тази крушка –
жълтушка
ще я хапна изведнъж.
Че да расна
и порасна,
че да стана силен мъж.

Кажи и посочи: зеле, морков, 
ябълка, домат, грозде.А

Колко моркова има на картината? Колко са доматите? 
А колко са ябълките? Кое е едно? Кои са много?
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Музикална игра:
Плодове и зеленчуци

Децата се разпределят в два кръга, хванати за ръце. В единия кръг 
са ябълки и крушки, а в другия – морковчета и зеле. В средата на 
кръга от плодове е седнало избрано от учителя дете-мече,  
а в кръга със зеленчуци – дете-зайче. 
1. Под съпровода на избраната музика децата обикалят в кръг, 
хванати за ръце, само в една посока, докато не усвоят умението  
да се движат в правилен кръг. По-късно по преценка на учителя 
може да обикалят в кръг, движейки се в двете посоки.
2. Клякат бавно, пак хванати за ръце, и се изправят, като вдигат 
хванатите ръце нагоре. 
Повтарят същото движение най-малко два пъти.
3. Мечо и зайо стават и обикалят с децата.
4. След това пак влизат в средата на кръгчетата и пляскат с децата.
Играта завършва, като децата прегръщат Мечо и зайо.
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Мечо в клоните се муши
да бере узрели круши.
С пълна кошница в ръката
как да слезе на земята?!
– Мечо, няма да се бавя!
Стълбичка ще ти поставя!
И до другите дръвчета
за по-малките мечета!
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Колко моркова има на картината? Колко са доматите? 
А колко са ябълките? Кое е едно? Кои са много?




