
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
ПЪРВА ГРУПА – 3–4-ГОДИШНИ

Седмично – 1 педагогически ситуации / Годишно – 32 педагогически ситуации

месец
седмица

Тема
Образователно 

ядро
Форма, методи, 

средства и похвати
Очаквани резултати

знания, умения, отношения
Приложение Забележка

МЕСЕц СЕПТЕМВРИ

Септември
1

„Хайде да се запозна-
ем” – диалог

Разбиране и активизи-
ране на думи по тема-
та „Аз съм в детска-

та градина”

Свързана реч
Речник 

Педагогическа ситуация
Онагледяване, разговор, 

упражнение, игрови 
похвати

Игрово упражнение: “Хайде 
да се запознаем”

• Разбира и употребява стандартни 
изрази в комуникацията /поздрави, из-
винения, благодарности/.
• Назовава: собственото си име и 
възрастта си; имената на децата и 
персонала в групата; 
• Разпознава, посочва и назовава из-
ображения и предмети от интериора 
на групата.

Картон №1

Септември
2

Проследяване на постиженията на децата.

МЕСЕц ОКТОМВРИ

Октомври
3

Активизиране на думи 
по темата „У дома”.
„Работно момиче” от 
В. Паспалеева – въз-
приемане и заучаване

Речник
Възприемане на 
литературно 
произведение 
Пресъздаване 

на литературно 
произведение 

Педагогическа ситуация
Онагледяване, разговор, 
показ, обяснение, игрови 

похвати, упражнения, 
повторения 

• Назовава имената на членовете на 
семейството си.
• Разпознава, посочва и назовава изо-
бражения на предмети от интериора 
у дома.
• Възприема и наизустява според въз-
можностите си цялостно или част от 
литературно произведение.
• Изговаря отчетливо думите от те-
кста.

Картон №2

Октомври
4

Култура на говора
Правилно произноше-

ние на фонеми
 „Игра в детската 

градина” 

Звукова култура
Възприемане на 
литературно 
произведение

Педагогическа ситуация
Разказ на учителя, показ 

на изговаряне и действия, 
игрови похвати

Игрови упражнения: 

• Развива слуховото си внимание.
• Артикулира различни фонеми изоли-
рано и, в открити и закрити срички и 
думи.
• Упражнява правилно речево дишане.

Картон №4



месец 
седмица

Тема
Образователно 

ядро
Форма, методи, 

средства и похвати
Очаквани резултати

знания, умения, отношения
Приложение Забележка

от Лъчезар Станчев „Познай по звука”, „Как се 
движа и какво казвам”, 

„Игра в детската градина” 
от Л. Станчев

• Възприема литературно произведе-
ние, като изиграва движенията и изго-
варя отчетливо звукосъчетанията от 
текста.

Октомври
5 

„Кой в шумака шумо-
ли” – разговор

Правилно произноше-
ние на фонеми /ж, ш, 

ч, р/

Свързана реч
Граматически 
правилна реч

Звукова култура

Педагогическа ситуация
Онагледяване, разказ на 
учителя, показ, образец, 
интониране, упражнение, 

игрови похвати

• Разбира и отговаря на въпроси по 
картина.
• Разпознава, посочва и назовава изо-
бражения.
• Използва кратки прости изречения.
• Образува множествено число на 
думи и обратно.
• Упражнява отчетливо изговаряне на 
думите, в които има ж, ш, ч, р.

Картон №6
Комплект 
с карти и 
римушки

Октомври
6

„Дядо и ряпа” народна 
приказка – възприема-

не 

Възприемане на 
литературно 
произведение

Онагледяване, разговор, 
обяснение, показ, игрови 

похвати

• Възприема, разбира и съпреживява 
текста и илюстрацията на литера-
турно произведение.
• Назовава героите.
• Участва в изиграване на приказката.

Табло

МЕСЕц НОЕМВРИ

Ноември
7

„Моята играчка” – 
описание

Свързана реч Педагогическа ситуация
Представяне на играчка, 

разговор,образец на 
учителя, опорни въпроси, 

игрови похвати

• Разбира и отговаря на въпроси, 
свързани с отделни характеристики 
на играчките.
• Описва на играчка с помощта на оп-
орни въпроси. 
• Използва кратки прости изречения с 
правилен словоред.

/кукла, кола, 
мече/

Ноември
8

„Чисти ръчички” от Л. 
Станчев – възприема-

не и заучаване 

Възприемане на 
литературно 
произведение
Пресъздаване 

на литературно 
произведение

Педагогическа ситуация
Разговор, показ, обяснение, 

упражнение, игрови 
похвати

• Активно възприема и разбира съдър-
жанието на литер. произведение.
• Наизустява според възможностите 
си цялостно или частично художест-
вен текст.
• Изговаря отчетливо думи от текста.
• Посочва и назовава изображения на 
предмети по картина.

Картон 
№10



месец 
седмица

Тема
Образователно 

ядро
Форма, методи, 

средства и похвати
Очаквани резултати

знания, умения, отношения
Приложение Забележка

Ноември
9

Разбиране и активи-
зиране на думи /дом. 
животни и птици/

Речник
Звукова култура

Педагогическа ситуация
Онагледяване , разказ 
на учителя, разговор, 

изпълнение на 
подражателни действия, 

интониране 
Игрови упражнения: 

„Познай по гласа” и „Игра в 
детската градина” от Л. 

Станчев

• Разпознава, посочва и назовава изо-
бражения по картина.
• Назовава думи – действия.
• Упражнява отчетливо изговаряне на 
звукоподражания и думи. Картон 

№13

Ноември
10

„Домашен любимец” – 
разговор

Стих. „Моето коте” 
от Стоян Чилинги-
ров – възприемане и 

заучаване

Свързана реч
Граматически 
правилна реч

Възприемане на 
литературно 
произведение

Педагогическа ситуация
Онагледяване, разказ 
на учителя, разговор, 

образец, игрови похвати

• Отговаря на въпроси по картина.
• Използва кратки изречения.
• Образува множествено число на 
думи и обратно.
• Допълва изречения по картина.
• Възприема и наизустява според въз-
можностите си цялостно или част от 
литературно произведение.

Картон 
№15

МЕСЕц ДЕКЕМВРИ

Декември
11

Култура на говора Звукова култура Педагогическа ситуация
Показ, образец, 

онагледяване, упражнение, 
повторение, игрови 
похвати, игра: „Ехо”

• Упражнява правилно речево дишане.
• Артикулира звукове изолирано и в 
думи.
• Повтаря и отчетливо изговаря думи 
/скоропоговорки, стихчета, римушки/.

Комплект 
с карти и 
римушки

Декември
12

„Зимна радост” от 
Ел. Багряна – възпри-

емане и заучаване

Възприемане на 
литературно 
произведение
Пресъздаване 

на литературно 
произведение

Педагогическа ситуация
Разговор, обяснение, показ, 
упражнение, повторение

• Активно възприема и съпреживява 
съдържанието на текста.
• Изпълнява текста с подходяща ин-
тонация и движения.

Декември
13

Култура на говора
Правилно произноше-

ние на фонеми

Звукова култура Педагогическа ситуация
Онагледяване, образец, 
разговор, упражнение, 

• Слухово възприема и артикулира 
звукове изолирано, в звукосъчетания и 
думи.

Комплект 
с карти и 
римушки



месец 
седмица

Тема
Образователно 

ядро
Форма, методи, 

средства и похвати
Очаквани резултати

знания, умения, отношения
Приложение Забележка

игрови упражнения: „На 
разходка”, „Трион”, „Весело 

и тъжно”, „Сладко от 
малини”

• Изпълнява различни упражнения за 
развиване на артикулационния апарат.

Декември
14

„Среща с Дядо Коле-
да” от Ангелина Же-
кова – възприемане

Възприемане на 
литературно 
произведение

Педагогическа ситуация
Онагледяване, разговор, 

обяснение

• Активно възприема текста и илюс-
трацията на литер. произведение.
• Назовава героите.
• Участва в разговор по съдържание-
то и илюстрацията.
• Разпознава, посочва и назовава изо-
бражения.

Картон 
№17

МЕСЕц яНУАРИ

Януари
15

„Поздрав”, „Молба”, 
„Извинение” – диалог

Свързана реч Педагогическа ситуация
Куклени етюди, показ, 
образец, упражнение, 
повторение, игрови 

похвати

• Участва в диалог.
• Възприема и упражнява етикетни 
речеви форми в конкретна ситуация.

Януари
16

Разбиране и активи-
зиране на думи 

“Аз имам” от Калина 
Малина – възприема-

не

Речник
Възприемане на 
литературно 
произведение

Педагогическа ситуация
Разказ, разговор, 

обяснение, упражнение, 
игрови похвати

• Участва в разговор по картина.
• Назовава частите на човешкото 
тяло.
• Посочва и назовава изображения.
• Възприема активно литературно 
произведение. 
• Възпроизвежда с движения съдържа-
нието на текста.

Картон № 
21

Януари
17

„Врабче сиво” от 
Стоян Дринов – въз-
приемане и заучаване

Възприемане на 
литературно 
произведение
Пресъздаване 

на литературно 
произведение

Педагогическа ситуация
Онагледяване, показ, 
обяснение, разговор,

упражнение, повторение

• Възприема и съпреживява художест-
вен текст.
• Участва в разговор по съдържанието.
• Разбира значението на думи от те-
кста.
• Наизустява според възможностите 
си цялостно или част от литературно 
произведение.

Картон № 
24



месец 
седмица

Тема
Образователно 

ядро
Форма, методи, 

средства и похвати
Очаквани резултати

знания, умения, отношения
Приложение Забележка

Януари
18

Разбиране и активи-
зиране на думи /същ. 
имена и глаголи, свър-

зани с лекарската 
професия/.

„Болен Зайко” от Веса 
Паспалеева – възпри-

емане и заучаване

Речник 
Възприемане на 
литературно 
произведение
Пресъздаване 

на литературно 
произведение

Педагогическа ситуация
Онагледяване, разговор, 
обяснение, повторение, 

упражнение

• Отговаря на въпроси по картина.
• Назовава съществителни имена и гла-
голи, свързани с лекарската професия.
• Активно възприема и съпреживява 
художествен текст.
• Наизустява според възможностите 
си цялостно или част от литературно 
произведение.

Картон №25

МЕСЕц ФЕВРУАРИ

Февруари
19

„Козлета и вълк” – 
нар. приказка – въз-

приемане

Възприемане на 
литературно 
произведение

Педагогическа ситуация
Онагледяване,показ,разгов
ор,упражнения, повторение

• Възприема текста и илюстрацията.
• Съпреживява действията и постъп-
ките на героите.
• Определя начало и край на приказка.
• Отговаря на въпроси по съдържанието.

Табло

Февруари
20

Превозни средства Речник
Граматически 
правилна реч 
Свързана реч

Педагогическа ситуация
Онагледяване, разговор, 

обяснение, образец, игрови 
похвати

• Посочва и назовава изображения по 
картина.
• Допълва изречения с подходяща дума.
• Назовава отделни характеристики 
на играчки /превозни средства/.
• Описва играчка с помощта на опор-
ни въпроси.

Картон 
№27

Февруари
21

Активизиране на 
думи /названия на 
пролетни цветя и 

качествени прилага-
телни имена/

Конструиране на 
прости изречения по 

нагледна основа

Речник
Граматически 
правилна реч

Педагогическа ситуация
Куклен етюд, онагледяване, 

образец

• Разпознава, посочва и назовава изо-
бражения по картина.
• Използва прости изречения.
• Допълва изречение с подходяща дума.
• Назовава качествени прилагателни 
имена, означаващи цветове.
• Отгатва гатанка.

Картон 
№30

МЕСЕц МАРТ

Март
22

„Мартенички” от До-
ра Габе – възприемане 

и заучаване

Възприемане на 
литературно 
произведение

Пресъздаване на

Педагогическа ситуация
Онагледяване, игрови 
похвати, повторение, 
обяснение, упражнение

• Активно възприема и съпреживява 
художествен текст.
• Отговаря на въпроси по съдържание-
то на литературното произведение.

Картон№31



месец 
седмица

Тема
Образователно 

ядро
Форма, методи, 

средства и похвати
Очаквани резултати

знания, умения, отношения
Приложение Забележка

литературно 
произведение

• Разбира значението на думи от ли-
тературна творба. 
• Наизустява според възможностите 
си цялостно или част от литературно 
произведение.

Март
23

„Две очички” от Сто-
ян Чилингиров – въз-
приемане и заучаване

Възприемане на 
литературно 
произведение
Пресъздаване 

на литературно 
произведение

Педагогическа ситуация
Куклен етюд, разговор, 
обяснение, упражнение, 

повторение

• Възприема и разбира съдържанието 
на литературно произведение.
• Отговаря на въпроси по текста.
• Наизустява според възможностите 
си цялостно или част от литературно 
произведение.
• Изговаря отчетливо думите от ху-
дожествен текст.

Март
24

Правилно произноше-
ние на фонеми /р, л/
Култура на говора 

Звукова култура Педагогическа ситуация
Онагледяване, образец, 

артикулиране, упражнение, 
повторение, игрови 

похвати

• Слухово възприема и артикулира зву-
кове /р, л/ изолирано и в думи.
• Упражнява спазване на паузи, речево 
дишане, възклицателна интонация.
• Изговаря правилно думите в стихче-
та, римушки, скоропоговорки.

Комплект 
с карти и 
римушки

Март
25

„Разбиране и акти-
визиране на думи по 
темите: „Щъркел 

дългокрак” и „Пъстри 
пеперуди”

Пеперуда” от Ат. Ду-
шков – възприемане и 

заучаване

Речник
Възприемане на 
литературно 
произведение
Пресъздаване 

на литературно 
произведение

Педагогическа ситуация
Онагледяване, разговор, 
образец, упражнение, 

повторение

• Участва в разговор по картина.
• Посочва и назовава изображения и 
думи-действия. 
• Възприема и наизустява според въз-
можностите си цялостно или част от 
литературно произведение.
• Разбира и изговаря правилно думите 
от художествен текст.

Картон№36

МЕСЕц АПРИЛ

Април
26

Прости изречения 
Единствено и мно-

жествено число
Правилно изговаряне 

на думи

Граматически 
правилна реч

Звукова култура

Педагогическа ситуация
Онагледяване, образец, 

упражнение, повторение, 
игрови похвати

• Използва кратки прости изречения.
• Допълва изречения с подходяща дума.
• Образува множествено число на 
думи и обратно.
• Правилно изговаря думи, в които има 
струпани съгласни /щ-шт, кр, тр, хв /.

Комплект 
с карти и 
римушки

Картон№36



месец 
седмица

Тема
Образователно 

ядро
Форма, методи, 

средства и похвати
Очаквани резултати

знания, умения, отношения
Приложение Забележка

Април
27

„Великденско яйце” от 
Ангелина Жекова – 

възприемане и зауча-
ване

Възприемане на 
литературно 
произведение
Пресъздаване 

на литературно 
произведение

Педагогическа ситуация
Разговор, показ, обяснение, 

показ, упражнение, 
повторение

• Активно възприема и съпреживява 
художествен текст.
• Отговаря на въпроси по съдържание-
то на литературно произведение.
• Разбира, активизира в речта си и пра-
вилно изговаря думи и изрази от текста.
• Наизустява според възможностите 
си цялостно или част от литературно 
произведение.

Април
28

Разбиране и активизи-
ране на думи по тема 
„Охлювче, дъжд вали”
Допълване на изрече-
ния с подходяща дума.
Правилно изговаряне 

на думи

Речник
Граматически 
правилна реч

Звукова култура

Педагогическа ситуация
Онагледяване, обяснение, 

образец, упражнение, 
повторение, игрови 

похвати

• Посочва и назовава изображения.
• Използва прости изречения.
• Образува множествено число на 
думи и обратно.
• Допълва изречение с подходяща дума.
• Изговаря правилно думи, в които има 
ю, я, жд, дж.

Картон№40
Комплект 
с карти и 
римушки

МЕСЕц МАй

Май
29

„Дядовата питка” – 
нар. приказка – въз-

приемане

Възприемане на 
литературно 
произведение

Педагогическа ситуация
Онагледяване, разговор, 

обяснение, разглеждане на 
илюстрация

• Възприема и разбира съдържанието 
на литературно произведение.
• Участва в разговор по съдържание-
то и илюстрацията.
• Назовава основните герои в литера-
турно произведение.
• Различава в литературно произведе-
ние начало и край.

Табло

Май
30

„Дядовата питка” – 
подготовка за игра – 

драматизация

Пресъздаване 
на литературно 

произведение

Педагогическа ситуация
Разговор, обяснение, показ, 
упражнение, повторение, 

драматизация /учителят в 
роля на четец/

• Наизустява според възможностите 
си цялостно или частично диалозите 
по роли.
• Пресъздава текст с характерна за 
ролята интонация и движения.

Табло

Май
31

Проследяване на постиженията на децата.
Май
32

 


