
 

ОБРАЗОВАТЕЛНА РАБОТА  

 

Обучението в детската градина създава условия за придобиване на 

съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за 

успешното преминаване на детето към училищното образование. 

Компетентностите се определят с държавния образователен стандарт за 

предучилищно образование в седем  образователни направления: Български 

език и литература; Математика; Околен свят; Изобразително изкуство; 

Конструиране и технологии; Физическо възпитание и Музика. 

  В  „Червената шапчица“ обучението и възпитанието вървят ръка за ръка. 

Реализират се  през цялото време докато детето пребивава в детската градина . 

Съдържанието им обезпечава развитието на личностната мотивацията и 

способностите на децата. Обхваща следните структурни единици 

представляващи определени направления в развитието и образованието на 

децата: социално - комуникативно развитие; познавателно развитие; речево 

развитие; художествено - естетическо развитие и физическо развитие. 

Социално - комуникативното развитие е насочено към усвояване на 

нормите и ценностите приети в обществото. Включва усвояване на морални и 

нравствени ценности, развитие на общуването и взаимодействието на децата с 

възрастните и с връстниците си, развитие на самостоятелност, целенасоченост и 

саморегулация на собствените действия, развитие на социалната и емоционална 

интелигентност, емоционална отзивчивост, съпреживяване, формиране 

готовност за съвместна дейност с връстниците си, формиране на уважително 

отношение и чувства на принадлежност към своето семейство, към обществото 

на децата и възрастните в детската градина. Формиране на позитивни нагласи 

към различните видове труд и творчество, формиране на основи на безопасното 

поведение в бита, в социума и в природата. 

Познавателното развитие предполага развитие интересите на децата, 

любознателността и познавателната мотивация.  Формиране на познавателни 

действия, развитие на въображението и творческите активности. Формиране на 

първоначални представи за себе си, другите хора, обектите в окръжаващата ни 

среда , за свойствата и отношенията между обектите в околния свят, (форма, 

цвят, размер, материали, звукове, ритъм, темпо, количеството на  числата, части 

от цялото, причини и следствия и др.) Всички знания представляващи 

социокултурни ценности както за нашия народ - традиции и празници, така и  за 

планетата земя като общ Дом  на  хората - за особеностите на нейната природа и 

многообразието на народите по света. 

 

 



  Речевото развитие включва: Овладяване на речта като средство на 

общуване и култура. Обогатяване на активния речник, развитие на свързана, 

граматически 

правилна, диалогична и монологична реч. Развитие на речевото творчество, 

развитие на звукопроизношението, интонационната култура на речта, 

фонематичния слух. Запознаване с книжната култура, с детската литература, 

разбиране и определяне на различните жанрове на детската литература. 

Формиране на звуково - аналитична активност като предпоставка към обучение 

в грамотност. 

 

  Художествено - естетическото развитие предполага развитие на 

предпоставки за ценностно, смислено възприятие и разбиране на: 

произведенията на изкуствата – словесно, музикално и изобразително; на света 

на природата; изграждане нагласи към естетическо отношение към 

окръжаващия ни  свят ; формиране на елементарни представи за видовете 

изкуства. Възприемане на музика, художествена литература, фолклор.  

Стимулиране на съпреживяване с персонажите от художествените 

произведения. Реализиране на самостоятелни творчески дейности с децата като 

изобразителна, конструктивна, музикална и други. 

  Физическото развитие включва придобиване  от децата на  двигателен 

опит в това число и свързан с изпълнението на упражнения насочени към 

развитие на такива физически качества като координация, гъвкавост, 

способстващи за правилно формиране на опорно-двигателната система на 

организма. Развитие на равновесието, координацията на движенията, фината и  

обща моторика . Придобиване на умения за  правилно,  не нанасящи увреждане 

на организма, изпълнения на естествено - приложни движения – ходене, бягане, 

скачане и др. Формиране на начални представи за някои видове спорт, 

овладяване на подвижни игри с правила, установяване на целенасоченост и 

саморегулация в двигателната сфера. Установяване на ценности за 

здравословния начин на живот, овладяване на неговите елементарни норми и 

правила в храненето в двигателния режим и  закаляването, при формиране на 

полезни навици и други. 

Конкретното съдържание на образователните области зависи от 

възрастовите особености на децата, определено е в държавните образователни 

стандарти и се реализира в различни видове дейности: основни форми на 

педагогическо взаимодействие и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие – обучителни ситуации, общуване, игри , познавателно- 

изследователски дейности  и др.  

Детската градина създава образователна среда която гарантира опазване и 

укрепване физическото и психическото здраве на децата, обезпечава тяхното 

емоционално благополучие, създава условия за развиване на вариативно 

предучилищно образование, създава условие за участие на родителите в 

образователните дейности. 


