
Месец Образователно ядро 

Септември            

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Октомври

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика



Ноември

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Декември

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности



Музика

Януари

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Февруари

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика



Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Март 

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Април

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика



Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Май

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика

Околен свят 

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Физическа култура

Математика

Конструктивно-технически и битови дехности

Музика



Тема

Седмица 1          /     Кукли и мечоци

,,Куклен театър''

,,Къде какво липсва''

,,Частите на мечо ''

,,На разходка с играчките''

,,Да намерим другарчето ''

,,Пътечка''

,,Тъй люлеем ''

Седмица 2         /        Аз имам 

,,Крачета и ръчички''

,,Да намерим правилното място''

,,За какво''

,,Да покажем цветенцето''

,,Части на тялото , кои са по двойки''

,,Пирамида''

,,Ей ръчички''

Седмица 3         /    Вкусно и полезно 

Кои зеленчуци познаваме

Моделиране на зеленчук

Кой с какво се храни

Да бъдем зайчета

Какъв цвят са плодовте и зеленчуците

Таралеж

песента ,, Зеленчуци''

Седмица 4                 Маша и Мечокът 

,,Да разкажем приказката''

Да направим храна за куклите

Театър Маша и Мечокът

Ходи Ходи баба меца

Малки и големи прибори

Да съединим приборите

,,Мий мий лъжички'' ; ,, Ей ръчички''

Седмица 5  У дома и в детската градина

С кого играем в къщи и с кого в детската градина 

Рисунка на нашата къща

Кой къде живее

Разходка в детската градина

На къщата- под къщата

Къща от кубчета

,,Къщичка за мечо'' ; ,, Ходи Ходи баба меца''

Седмица 6                         Есен

Топло и студено

Есенни листа

С какво сме облечени

Събиране на есенни листа

Малки и големи листа

Нашето есенно дърво

,, Тихичко падат листата'' 



Седмица 7 Есен/ Знам и мога 

Седмица 8      Домашни любимци

,,Частите на тялото на животните''

,,,Кокал за кучето''

,,Звуци на животните''

,,Да нахраним животните''

,,Да намерим майката ''

,,Да направим къща за животното''

,,Спи сиво зайче''

Седмица 9  /  Чисти и здрави 

,,Как си мием ръцете ''

,,Да намерим мястото на елементите''

,,Да разкажем на играчките за миенето на ръчичките''

,,Да бъдем зайчета''

,,Колко са всичките деца? ''

,,Миене не ръчички''

,,Ей ръчички''

Седмица 10  /    Тъмно и светло 

,,Луна и слънце''

,,Рисунка на слънце''

,,Къде е слънцето''

,,Подаване на топка''

,,Ден и нощ''

,,Събуждане и обличане''

песен ,, Часовник''

Седмица 11          Зима/ Снежни топки и човеци 

,, Снегът''

,,Моделиране на снежна топка''

,,Какво правим през зимата ''

,,Да направим снежен човек''

,,Формата на снежните топки''

,,Да направим елха''

,,Снежен човек''  ; ,, Пухкави снежинки''

Седмица 12      /      Коледа в гората

,, Снежанка и джуджетата''

,,Да залепим липсващите играчки''

,,Какво правят джуджетата''

,,Великани и джуджета''

,,Групираме кубчета по цветове''

,,Да си направим подарък''

,,Малките джуджета''

Седмица 13   /       Дядо Коледа е тук

,,празника Коледа''

,,Рисуване на снежинки''

,,Облекло и обстановка''

,,Зайко скача до подаръка''

,,Какъв цвят са кубчетата ( подаръците)''

,,Украсяване на елха''



,,Коледна песен''

Седмица 14    /    Ръкавички и ръчички

,,Зимно облекло''

,,Очертаваме си ръчичките''

,,Мечо иска зимно облекло''

,,Зайче бяло ''

,,Кои кубчета са повече? ''

,,Слагаме сами ръкавички''

,,Коледна песен''

Седмица 15   /   Подаръци и торта

,,Подаръци''

,,Да оцветим балоните''

,,Какво правим на Рожден Ден''

,,Хвани топката''

,,Колко свещички имаме на тортата''

,,Да направим торта- моделиране''

,,Песен за Рожден Ден''

Седмица 16     /  С шейничка на снега

,,Зимни  игри''

,,Залепваме фигура''

,,Зайко иска да научи какво е шейна''

,,Да минем под мостчето''

,,На стола, под стола''

,,Къщичка за Зайо'' 

,,Ръкавички''

Седмица 17    /  Топли дрешки

,,С какво сме облечени на вън''

,,Да намерим място на фигурата''

,,С какво сме обути?''

,,Зайчета скокливи''

,,Групиране на предмети по цветове''

,,Обличаме се за на вън''

,,Ръкавички''

Седмица 18   Зима/ Знам и мога

Седмица 19     /     Смея се, сърдя се

,,Да бъдем усмихнати''

,,Тъжно и весело човече''

,,Хубаво и лошо''

,,Балонът се надува''

,,Един или много''

,,Букет за мама''

,,Хорце''

Седмица 20     Пролет/ Ставайте от сън

,,Пролетна промяна''

,,Рисуваме слънце и трева''

,,Времето на вън''

,,На разодка за цветя''

,,Колко и какъв цвят''



,,Полянка от цветя''

,,Аз кокиченце съм бяло''

Седмица 21       /   Баба Марта

,,Празника Баба Марта''

,,Цветовете на мартеничката''

,,Какво знаем за мартеничките''

,,Да нахранием котетата''

,,Цвят на мартеничка , коя е голяма и коя малка''

,,Правим мартеничка''

песен ,, Мартенички''

Седмица 22           /      Денят на мама

,,Моята майка''

,,Нашият букет''

,,Семейство''

,,Зайчета скокливи''  ;  ,,Хвървляне на топка''

,,Колко купички има мечо''

,,Правим картичка''

,,Ходи, Ходи баба меца''

Седмица 23    /     Играчке моя

,,Любимата играчка''

,,Моята топка''

,,Назоваваме играчките''

,,Играем с куклите''

,,Къде и играчката и какъв размер е ''

,,Гердан и гривна''

,,Тъй люлеем''

Седмица 24   /   Слънце, облаци и цветя

,,Какво обичат цветята''

,,Зелена градинка''

,,Части на цветето''

,,Хвърляме и ритаме топки''

,,Цветовете на цветята''

,,Да направим наши цветя''

,,Ний цветенца сме красици ''

Седмица 25   /   Влакче

,,Кой се вози във влака? ''

,,Релсите на влака- прави линии''

,,Частите на влака''

,,Да направим влакче ''

,,Къде се движи влака''

,,Релси от кубчета''

игра ,, Влак

Седмица 26  / Охлюви и пеперуди 

,,Частите на животните''

,,Декорираме нашите пеперуди''

,,Кое къде се движи?''

Игра ,, Самолети''

,,Какъв цвят са пеперудите и колко са на брой''



,,Изработване на пеперуда''

,,Бели пеперудки''

Седмица 27  /   Шарени яйца

,,Празника Великден''

,,Да украсим нашите яйца''

,,Типични предмети за празника''

,,Бягай и гони топката''

,,Колко са яйцата и какъв цвят?''

,,Боядисване на яйца''

Чук ,Чук яйчице

Седмица 28 Пролет/ Знам и мога

Седмица 29        /   Бягам , скачам , катеря се 

,,Движенията , които извършваме''

,,Апликиране на маркирани фигури''

,,Малките спортисти''

,,Бягаме, скачаме и се катерим''

,,Назоваваме количества и сравняваме обекти''

,,Хоризонтални и вертикални кубчета ''

песен ,, Малките животни'' 

Седмица 30  /   Светофар

,,Правила на пътя ''

,,Светофар от пластелин''

,,Какво е светофар''

игра,, Светофар''

,,Кръгла форма и цветове на светофара''

,,Да построим светофар и пешехорна пътека''

песен ,, По таз пътечка равна''

Седмица 31 /   Да се хванем за ръце 

,,Да бъдем толерантни ''

,,Рисуваме трева , цветя и слънце''

,,Всички да бъдем добри''

,,Ходене с препядствия''

,,Цветове , обекти и пространствени отношения''

,,Всички играчки са приятели''

,,Хайде всички'' и игра ,, Хорце''

Седмица 32    /   Здравей лято

,,Предстоящ сезон''

,,Плажна картина''

,,Какво правим през лятото ''

,,Летни игри''

,,Затвърждаване на умения''

,,Затвърждаване на умения''

,,Любими детски песни ''


