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Учителят БЕЗПЛАТНО получава:
•	 Комплект учебни материали
•	 Методическо ръководство на учителя
•	 Методическо ръководство на учителя по 

музика
•	 Музикален диск
•	 Комплект табла и природен календар
•	 Електронен вариант
•	 Електронно издание, одобрено от Мон 

1
група

Аз съм в детската градина

Аз съм в детската градина

2
група

Учителят поръчва:
Папка за детето:
•	 Познавателни книжки, интегрирани по 

всички образователни направления
•	 Картони по Конструиране и технологии и 

изобразително изкуство
•	 индивидуален протокол за резултатите от 

проследяване на постиженията



програмна система аз съм в детската градина

Познавателна книжка за детето в 3 части 
(за учебната година от 15 септември до 31 май). образователното 
съдържание съответства на ДоСПо и е съотнесено с очакваните резултати 
по образователни ядра за Български език и литература, Математика, околен 
свят, изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, които са 
представени интегрирано. 



втора възрастова група (4-5 години)
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рибка

гъсеница

На гоненица във водата
играе тя като децата,
но плува леко, а не припка
сребристата игрива р....

Кръгчета едно след друго залепи
и телцето имаш ти!
Виж, гъсеничка те гледа,
на листенце тя полегна!

имам си шейна

Зима в планината
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Красиви са елхичките в гората, 

но самотни са в студа.
Дръвчета други нарисувай, 

подвили клонки под снега!

Ако видиш малко зайче или негово другарче

нарисувай ги веднага, сгушени сега в снега!

Студено в парка е навън,

но сънувах чуден сън!
Шейничка теглех по пътечка

да се спусна с радост детска!
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чакат ни слънце и морски вълни

цъфнало дърво

Украси короната на дървото 
с листенца и цветчета.
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На пристанището вече
чака толкова народ.
Готви се за път далечен
моят чуден параход.
Бързичко го аз сглобявам.
Капитан съм! Заминавам!

детско портфолио
Папката за детето е предназначена 
за директно използване като Детско 
портфолио чрез приложените 
разделители, които имат за цел 
да оформят отделните раздели на 
портфолиото, включващи необходимата 
информация за детето, в т.ч. резултати 
от дейностите и активностите му, като 
изработени модели и образци по 
Конструиране и технологии, рисунки 
и творби, създадени по направление 
изобразително изкуство, и други.

8 допълнителни картони по образователни направления 
“Конструиране и технологии” и “изобразително 
изкуство”, като на някои от елементите са с 
перфорация (готово изрязани форми) - разработени 
са в съответствие с тематичното разпределение по 
съответното образователно направление като допълнителен дидактичен 
материал в помощ на учителя. Картоните целят улесняване на учителя за 
реализацията на педагогическата ситуация като му осигуряват материал 
за индивидуалната работа на всяко дете.
Подбраните теми са съобразени с възрастовите особености на децата и 
могат да се използват и в други ситуации за автоматизиране на знанията по 
другите образователни направления.
инструкциите към децата са поднесени в стихотворна форма, за да 
бъдат лесни и приятни за възприемане и заучаване, като по този начин се 
активизира и речниковия им запас.
Картоните могат да се използват в игрови ситуации, украса на детската 
градина, подготовка за тържества и празници.

ново



програмна система аз съм в детската градина

Музикален 
диск

Методическото 
ръководство 

на учителя по музикаМетодическото ръководство на учителя 
представя концепцията на програмната система.  
В него са включени:
• тематично разпределение по всички 
образователни направления (вкл. Физическа 
култура). образователното съдържание е 
разработено таблично, което улеснява учителя 
при ежедневното планиране на педагогическите 
ситуации; 
• христоматия с художествени произведения - 
стихове, приказки, разкази, римушки;
•	примерни разработки на педагогически ситуации;
•	приложения по образователните направления; 
•	проследяване на резултатите от 
предучилищното образование.

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕТЕТО 

В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
Втора възрастова група (4–5 години)

Име на детето: .......................................................................................................................................

Дата: ....................................

Учители на групата: ...................................................................................................................

Други участници в процеса на проследяване на постиженията на детето: ..................................................................................................... (име, статус)

Степени на постигане и оценяване на резултата – Детето отговаря: с помощ от учителя – 1 т.; с насочващи въпроси – 2 т.; самостоятелно – 3 т. 
Оценяването има за цел да ориентира учителя за развитието на актуалните потребности на детето. А именно по кои образователни направления 
и критерии за постигане на очаквания резултат по ДОС се справя и по кои е необходима помощта на учителя, родителите или други специалисти. 

месец 
СЕПТЕМВРИ

месец 
МАЙ

Образователно ядро Критерии за постигане на очакван резултат 1 т. 2 т. 3 т. 1 т. 2 т. 3 т.
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Свързана реч
Речник

Назовава роднински връзки в своето семейство:
1. мама, татко, брат, сестра
2. баба, дядо 
Назовава имената на възрастните в детската градина.
3. Кой се грижи за теб, когато си в детската градина? (учител, 
пом.-възпитател)
4. Кой те преглежда дали си здрав? (медицинска сестра)
5. Умее да участва в диалог с учителя.
6. Умее да участва в диалог с дете от групата.
7. Описва играчка по зададени опори цвят, големина, предназначение.

Граматически правилна 
реч

Звукова култура

8. Назовава правилно предмети от занималнята.
9. Разказва за личен празник, като използва минало време.
10. Разказва за личен празник, като използва бъдеще време.
11. Детето умее да задава въпроси.

Аз съм в детската 
градина

детско портфолио
Индивидуален протокол за проследяване на постиженията на 
децата в началото и в края на учебната година
В детското портфолио е приложена специална форма (брошура) за 
проследяване на постиженията на детето (диагностика), включваща 
задачи и критерии за наблюдение за входно ниво (през м. септември) 
и изходно ниво (през м. май). Постиженията на детето се определят 
след попълването на приложения протокол. 
Методиката на това е изследване е развита в пълнота (вкл. 
описание на процедурата, инструкции към децата) в Методическото 
ръководство за учителя. Там е дадена и допълнителна информация в 
помощ на учителя при изготвянето на Детското портфолио.

ново



конструиране и технологии

рибка

Зайче

сурвачка

къща

гъсеница

Мартеница

цветÿ

костенурка

ракета

цъфнало дърво

Издателство „Изкуства” 1700 София, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б; тел. 02/943 4724, факс 02/943 4397; e-mail: izkustva@yahoo.com; www.izkustva.net
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Издателство „Изкуства” 1700 София, Студентски град, ул. Д
-р Йордан Йосифов 8Б; тел. 02/943 4724, факс 02/943 4397; e-mail: izku

stva@
yahoo.com; www.izkustva.net
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втора възрастова група (4-5 години)

табла

Табло по Конструиране 
и технологии с 
включени модели на 
готови изделия

Природен календар 
по Околен свят и Математика

Издателство „Изкуства” 1700 София, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б; тел. 02/943 4724, факс 02/943 4397; e-mail: izkustva@yahoo.com; www.izkustva.net
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Комплект табла по Български език 
и литература за онагледяване на 
художествените произведения

Издателство „Изкуства” 1700 София, Студентски град, ул. Д-р Йордан Йосифов 8Б; тел. 02/943 4724, факс 02/943 4397; e-mail: izkustva@yahoo.com; www.izkustva.net
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допълнителни материали

“Хартиени вълшебства” е ефективно средство за онагледяване, 
диференциране на образните представи на 4-5 годишните деца; за 
развитие на образно-логическото им мислене. Дава възможност активно 
да участват в изграждането на вариативни образи в самостоятелни или 
сюжетни композиции, предмети за игри и украса, подаръци върху плоскост 
или в пространството. Забавните образи на ножичка, лепилко и Сгъвко, 
както и задачите, поднесени в занимателна стихотворна форма, съдействат 
за по-лекото и увлекателно овладяване на умения за сгъване, рязане, 
изкъсване и други. 

Учебните помагала “Хартиени вълшебства” съдържат теми и задачи по образователните 
направления изобразително изкуство и Конструиране и технологии за работа с хартия и 
техники за апликиране и ху до жествено конструиране. Заниманията се изпълняват в детската 
градина или у дома, както самостоятелно, така и с помощта на учител или родител.

18

Шапка

Весел празник наближава
и Лепилко днес решава
шапчица като фуния
да направи от хартия.
Мързеливко ти не си –
бързичко я украси!
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Количка за куклата С полукръг и колелца
и със лента здрава,
ето гледайте, деца,
как количка става.
Бебенце във нея спи – 
лекичко вози го ти.



Електронните издания на познавателните книжки иТи-ДГ за първа и втора възрастова група са система от 
педагогически ситуации по всички образователни направления. 
Електронните издания дават възможност за ефективна работа със съвременното поколение дигитални 
деца при интегриране на интерактивни софтуерни и хардуерни технологии. Доказаните традиционни 
методи на работа на детския педагог с дидактични игри и познавателни книжки се комбинират и допълват с 
възможностите за използване на съвременни технологии и организационни форми като:
•	фронтална	работа	на	учителя	с	използване	на	интерактивна	дъска;
•	съчетаване	на	електронно	съдържание	със	задачи	за	изпълнение	върху	хартиен	носител.

СаМоСТояТЕлни ЕлЕКТронни иЗДания  
на ПоЗнаВаТЕлни КнижКи иТи-ДГ  
По ВСичКи оБраЗоВаТЕлни наПраВлЕния, оДоБрЕни оТ Мон

Електронните издания на познавателните книжки иТи-
ДГ включват интерактивни ситуации по Български език и 
литература и Математика, които покриват всички теми от 
образователните ядра. Всяка интерактивна ситуация от 
електронното учебно съдържание обезпечава работата 
на педагога за една или няколко педагогически ситуации 
от тематичното разпределение. отчитайки спецификата на 
образователните направления околен свят, изобразително 
изкуство, Конструиране и технологии и Музика, са подготвени 
богати нагледни материали и интерактивни задачи, аудио 
файлове с музикални произведения за възприемане 
и възпроизвеждане, както и за слушане за групова и 
индивидуална работа на децата.



Електронните издания на познавателните 
книжки иТи-ДГ включват образователните 
направления:
•	Български	език	и	литература
•	Математика
•	Околен	свят
•	Изобразително	изкуство
•	Конструиране	и	технологии
•	Музика

аПроБирано и УСПЕшно 
рЕалиЗирано



електронни ресурси

https://izkustva.bg/
•	 Годишно тематично 

разпределение
•	 Проследяване на 

постиженията на 
децата

•	 Методически насоки 
за работа в смесена 
възрастова група

•	 Методически насоки за 
интерактивен модул

Електронно четим варинат на познавателни книжки, 
музикални файлове, 

онагледяващи материали, 
интерактивна среда за реализация на образователно съдържание

ново



За осъществяване на ефективна комуникация 
между учители, родители и деца/ученици, 
издателство “изкуства” поддържа интернет сайт 
на адрес http://www.izkustva.net. 
В него ще намерите каталог, описание на 
предлаганите издания, нормативни документи, 
контакти, полезни материали за родителите, 
допълнителни разработки и насоки към учителите 
и директорите, информация за провеждани 
курсове и обучения.

иЗКУСТВа БГ е обучителна организация, оценена 
и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 
9001:2015. област на приложение: "организиране 
и провеждане на обучения". Със заповед 
на Министъра на образованието и науката, 
иЗКУСТВа БГ е вписана в информационния 
регистър на одобрените програми за обучение за 
повишаване на квалификацията на педагогическите 
специалисти, съгласно чл. 229 от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 
иЗКУСТВа БГ реализира обучения с връчване на 
сертификат за 1, 2 и 3 квалификационни кредита, 
съгласно приложение 14 към чл. 48, ал. 1 от наредба 
15 от 22 юли 2019.

http://izkustva.net/

http://bg.izkustva.net/
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