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ТЕМА: „ИГРАЙ СЪС ЗВУКОВЕ“ 

Група: 3  Образователно направление: Български език и литература 

Очаквани резултати:  

1. Определя броя на звуковете в думите.  

2. Определя първи и последен звук в дума. 
3. Интонационно диференцира звукове „С“ и „З“, звукове „Ш“ и „Ж“ в началото на 

думата.     

4. Развива умения за работа с интерактивен дисплей. 

Софтуер: HiTeach                                                                            

Автор: Галя Жориева                                                    Файл: 3-БЕЛ-Играй със звукове 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача.         

 

1. Колко от думите имат три звука? 

2. Колко от думите имат четири звука? 

3. Колко от думите започват със звука „Р“? 

На случаен принцип, чрез вотинг 

системата, се избират деца и изпълняват 

следните задачи: 

1. Преместват под всяка дума толкова 

жетони, колкото са звуковете. 

2. Ограждат с червено думите, които 

завършват със звука „К“. 

 

1. Колко от думите започват със звука „С“? 

2. Колко от думите започват със звука „З“? 

На случаен принцип, чрез вотинг 

системата, се избират деца и изпълняват 

следната задача:  

1. Поставят всеки от изобразените обекти 

на съответните места, обозначени с буква 

„С“ и „З“. 

 

1. Колко от думите започват със звука 

„Ш“? 

2. Колко от думите започват със звука 

„Ж“? 

На случаен принцип, чрез вотинг 

системата, се избират деца и изпълняват 

следните задачи: 

1. Свързват изобразените обекти с буквата, 

която отговаря на първия звук в думата. 

2. Разпознават буквите „Ш“ и „Ж“ и 

ограждат в посочен от учителя цвят. 
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ТЕМА: „ЗНАЦИ“ 

Група: 3     Образователно направление: Математика 

Очаквани резултати:  

1. Определя броя на обектите. 

2. Сравнява броя на обектите в две групи, като поставя „>“, „ <“  или „=“. 

3. Развива умения за работа с интерактивен дисплей. 

Софтуер: HiTeach 

Автор: Галя Жориева     Файл: 3–Математика–Знаци 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача.         

 

Пребройте и сравнете: 

1. На коя задача ще поставите знак „ >“? 

2. На коя задача ще поставите знак „< „? 

3. На коя задача ще поставите знак „=“? 

На случаен принцип, чрез вотинг системата, се 

избират деца и изпълняват следната задача:  

1. Поставете с преместване правилния знак! 

 

Разгледайте, пребройте и кажете: 

1. На коя от задачите има грешка? 

2. Коя задача е решена вярно? 

Поправете грешката в сгрешената задача, като 

поставите верния знак! 
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ТЕМА: „ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ“ 

Група: 3     Образователно направление: Математика 

Очаквани резултати:  

1. Разпознава и назовава геометрични фигури в геометрична инвариантност и 

комбинация. 

2. Групира геометрични фигури по определени признаци. 

3. Комбинира геометрични фигури.    

Софтуер: HiTeach                                                                            

Автор: Галя Жориева                                      Файл: 3–МAT–Геометрични фигури 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача.         

 

1. Колко са кръговете? 

2. Колко са квадратите? 

3. Колко са триъгълниците? 

На случаен принцип, чрез вотинг системата, 

се избират деца и изпълняват следните 

задачи: 

1. Групират геометрични фигури по форма. 

2. Ограждат с цвят по указание. 

3. Свързват всяка група с цифра, съобразно 

броя фигури. 

 

 

Открийте в тази картинка: 

1. Колко са правоъгълниците? 

2. Колко са квадратите? 

3. Колко са триъгълниците? 

На случаен принцип, чрез вотинг системата, 

се избират деца и изпълняват следните 

задачи:  

1. Определят броя на геометричните фигури и 

поставят съответната цифра върху сините 

фигури вдясно. 

 

1. Кое джудже е най–ниско? 

2. Кое е най–високото? 

3. Кое е второто по височина? 

На случаен принцип, чрез вотинг системата, 

се избират деца и изпълняват следните 

задачи:  

1. Подреждат джуджетата по височина - от 

ниско към високо и обратно. 

2. Строят къща от геометрични фигури за 

всяко джудже, като съобразяват височината. 

3. Поставят всяко джудже в къщата му. 
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ТЕМА: „ЖИВОТНИ И ПТИЦИ“ 

Група: 3     Образователно направление: Околен свят 

Очаквани резултати:  

1. Разпознава и назовава животни и птици.  

2. Класифицира животни и птици според местообитанието им. 

3. Развива умения за работа с интерактивен дисплей. 

Софтуер: HiTeach 

Автор: Галя Жориева     Файл: 3-ОС-Животни и птици 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача.         

 

Дискутираме темата за птици и животни – 

характеристики и особености. 

1. Колко са птиците? 

2. Колко са животните? 

На случаен принцип, чрез вотинг 

системата, се избират деца и изпълняват 

следните задачи: 

1. Преместете всяка птица или животно 

там, където живее. 

2. Оградете животно или птица, за което да 

разкажете. 

 

1. Коя е храната на мечката? 

2. Коя е храната на заека? 

3. Коя е храната на катерицата? 

На случаен принцип, чрез вотинг 

системата, се избират деца и изпълняват 

следните задачи: 

1. Поправете грешката и преместете 

правилно храната на всяко животно. 

2. Преместете от купата любимата за всяко 

животно храна. 
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ТЕМА: „ЯДЕМ И РАСТЕМ“ 

Група: 3     Образователно направление: Околен свят 

Очаквани резултати:  

1. Има конкретна представа за плодове и зеленчуци. 

2. Класифицира плодове и зеленчуци, назовава ги. 

3. Развива умения за работа с интерактивен дисплей. 

Софтуер: HiTeach                                                                            

Автор: Галя Жориева                                             Файл: 3-ОС-Ядем и растем 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача.         

 

1. Колко са плодовете? 

2. Колко са зеленчуците? 

 

На случаен принцип, чрез вотинг системата, се 

избират деца и чрез преместване и ограждане 

изпълняват следните задачи: 

 

1. Преместете плодовете в бялата чиния! 

2. Преместете зеленчуците в жълтата чиния! 

3. Оградете плод по избор и разкажете за него! 

 

1. Обектите на коя картинка растат на дърво? 

2. Обектите на коя картинка растат в почвата? 

 

На случаен принцип, чрез вотинг системата, се 

избират деца и чрез преместване изпълняват 

следната задача:  

 

1. Преместете плодовете и зеленчуците, там 

където растат! 
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ТЕМА: „ГРАФИЧНО МОДЕЛИРАНЕ“ 

Група: 4  Образователно направление: Български език и литература 

Очаквани резултати:  

1. Има конкретни представи за дума, звук, буква.  

2. Развива уменията да се ориентира в звуковия състав на думата, умее да определя  
първи и последен звук в дума. 

3. Обогатява умения за съотнасяне на думи към цветни звукови модели. 

Автор: Дида Тодорова 

Софтуер: HiTeach     Файл: 4-БЕЛ-Графично моделиране 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача.        

 

1. Колко думи започват със звука „К“? 

/кон, куче, круша, пеперуда, кокичета, картоф, 

охлюв/. 

2. Свържи ги с буквата „К“! 

3. Назови други думи, които започват със звука „К“. 

4. Огради думите, които не започват със звука „К“. 

5. Кой е техният първи звук?  

 

1. В колко думи се съдържа звука „М“? 

/мечка, лимон, слънце, мравка, самолет, морков/.  

2. Свържи думите, които започват със звук и буква 

„М“. 

3. Огради думите, които не започват със звука „М“. 

4. Кой е техният последен звук?  

 

 

1. Колко думи съответстват на този звуков модел? 

/кон, рак, нож, мечка, заек/. 

2. А колко не отговарят на модела? Огради! С кой 

звук започват?  

3. От колко звука са съставени тези думи? 
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ТЕМА: „ПРИКАЗКИ БЕЗКРАЙ“ 

Група: 3           Образователно направление: Български език и литература 

Очаквани резултати:  

1. Разпознава илюстрации от възприемани през учебната година приказки. 

2. Отгатва литературни загадки, като разпознава герои, действия, материали и ги 

съотнася към правилната приказка. 

Автор: Дида Тодоровa 

Софтуер: HiTeach                    Файл: 3-БЕЛ-Приказки безкрай 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача.         

 

1. Кои са героите в приказката? Разкажи част 

от приказката. 

2. Кой зеленчук вадят героите от посочената 

приказка? Огради зеленчука от приказката. 

3. Какво е общото между зеленчуците, които 

виждаш на картинките? 

 

 

 

1. В колко от посочените приказки участва 

вълкът? Свържи с картинките от приказките, 

в които той участва. 

2. В коя приказка герой е златната рибка? 

Огради!  

3. Назови имената на приказките, изобразени 

на картинката. 

4. Избери една от тях и разкажи част от нея. 

 

1. На героите от коя приказка са необходими 

тези материали?  

2. Свържи сламата, дъските и тухлите с 

правилната картинка. 

3. Коя е приказката на картинка 1? Разкажи 

какви вълшебства се случват в нея. 

4. Огради приказката, в която главния герой 

е красива птица.  
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ТЕМА: „ЦИФРИТЕ“ 

Група: 4     Образователно направление: Математика 

Очаквани резултати:  

1. Разпознава и назовава цифрите на числата от 1до 10.  

2. Определя броя на обекти и съотнася количества към цифри и обратно.  
3. Познава мястото на всяко число в числовата редица и разбира отношенията 

между две съседни числа.  

4. Подрежда редицата на числата до 10.  

5. Познава и назовава четни и нечетни числа до 10. 

Автор: Дида Тодорова 

Софтуер: HiTeach      Файл: 4-MAT-Цифрите 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

1. Колко ябълки са паднали на земята под 

дървото? 

2. Колко цифри на числото 3 виждате изписани 

на дървото?  

3. Свържи цифрите, които съответстват на броя 

на прасковите. 

4. Свържи цифрите, които съответстват на броя 

на крушите. 

 

1. Коя цифра се крие под синьото кръгче? 

2. Коя цифра се крие под червеното кръгче? 

3. Премести синьото и червеното кръгчета и 

провери дали си отговорил правилно.  

4. Постави цифрата, която стои пред цифрата на 

числото 7. 

Подреди числовата редица от 1 до 10. 

 

1. В коя саксия са написани нечетни числа?  

2. В коя саксия са написани четни числа? 

3. Премести от цветята най-голямото нечетно 

число и най-малкото четно число. 
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ТЕМА: „ФОРМИ И ПРЕДМЕТИ“ 

Група: 3     Образователно направление: Математика 

Очаквани резултати:  

1. Обогатява представите си за геометричните фигури, като еталони за опознаване 

формата на предметите от околната среда. 
2. Развива умения да разпознава предмети с обща форма и да ги съотнася към 

геометричен еталон. 

3. Развива логическото си мислене. 

 

Автор: Дида Тодорова 

Софтуер: HiTeach    Файл: 3-MAT-Форми и предмети 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

Отгатни гатанката: 

„Питка да съм, ала не съм. Всички деца ме 

обичат, защото съм без връх и ме наричат…?“ 

1. Колко предмета имат кръгла форма? 

2. Огради предметите с кръгла форма с червен 

молив. 

3. Огради предметите, които не са с кръгла 

форма със син молив. 

 

Квадрат ли е отговорът на следната гатанка: 

„Три са моите страни, три са моите ъгли. 

Знак „Внимание” на мен прилича. На къщичката 

съм калпак. Позна ли кой съм аз?“ 

1. Колко предмета имат квадратна форма?  

2. Огради предметите, които не са с квадратна 

форма. 

 

 

Отговорът на гатанката за геометричната 

фигура триъгълник ли е: „Четирите ми страни 

са с еднакви дължини. Между тях се гушат 

четири ъгли. Те са прави, равни. Аз съм фигурка 

добричка приличам на стеничка.“ 

1. Колко предмета имат триъгълна форма?  

2. Огради само предметите, които не са с 

триъгълна форма. 
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ТЕМА: „НА УЛИЦАТА“ 

Група: 4     Образователно направление: Околен свят 

Очаквани резултати:  

1. Формира устойчиви представи за безопасно поведение на улицата – правила при 

движение, пресичане и игри. Обяснява предназначението на достъпни пътни 

знаци и сигнали.  

2. Разбира връзки между участниците в движението. Изразява мнение и оценява 

значението на правилата за живота и здравето на хората. 

 

Автор: Дида Тодорова 

Софтуер: HiTeach       Файл: 4-ОС-На улицата 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

1. Колко превозни средства могат да бъдат 

управлявани от деца? 

Разкажи какви правила спазваш, когато 

пътуваш в кола? 

 

2. Огради със син молив превозните средства, 

които се движат по въздуха. 

3. Огради с червен молив превозните средства, 

които се  движат по сушата. 

 

 

1. Кой светофар е за пешеходци? 

2. На колко картинки децата не спазват 

правилата за движение по улицата? 

Каква грешка е допусната в светофара за 

шофьори?  

3. Премести и постави светлините на 

правилните им места. 

Избери си картинка и разкажи какво се случва 

на улицата. 

 

1. Колко знака са забранителни? 

2. Свържи с картинката знаците, които ще 

помогнат на децата да пресичат безопасно на 

пешеходна пътека. 

3. Огради знака, който „казва“ на шофьорите 

„спри“!  
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ТЕМА: “ЗА ЧИСТА ПРИРОДА“ 

Група: 4     Образователно направление: Околен свят 

Очаквани резултати:  

1. Разбира и обяснява значението на чистата околна среда. Дава идеи и предвижда 

резултати от действия и постъпки („Какво ще стане, ако...“). Изразява желание 
да спазва правила и норми за екологосъобразно поведение. 

2. Различава по цвета контейнери за разделно сметосъбиране и ги асоциира с 

предметите в тях (стъклени, хартиени, пластмасови). 

Автор: Дида Тодорова 

Софтуер: HiTeach       Файл: 4-ОС-За чиста природа 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача.         

 

1. На колко картинки хората се грижат за 

чистотата на околната среда? 

2. Огради картинките, на които различаваш 

постъпки на хората, които унищожават и 

замърсяват природата. 

Избери си картинка и разкажи какво се 

случва. Природата „гневна“ или 

„щастлива“ ще бъде, ако хората постъпват 

по този начин? 

 

1. Колко са превозните средства? 

2. Колко превозни средства виждаш, които 

извозват отпадъци? 

Използва се интерактивната възможност за 

случаен избор на дете и чрез ограждане се 

изпълняват следните задачи: 

1. Огради в група превозните средства, 

които извозват отпадъци.  

2. Огради червената кола и разкажи какво 

знаеш за нея. 

 

1. Колко са знаците за разделно събиране? 

2. Колко са пътните знаци?  

Използва се интерактивната възможност за 

случаен избор на дете и чрез ограждане се 

изпълнява следната задача: 

1. Огради предметите, на които е изобразен 

знака за разделно събиране. 

2. Къде си виждал знака „червен кръст“? 
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1. Колко от отпадъците не може да се 

изхвърлят в трите контейнера? 

Използва се интерактивната възможност за 

случаен избор на дете и чрез ограждане се 

изпълнява следната задача: 

1. Свържи всяка опаковка с контейнера, 

предназначен за нея. 

2. Какви други пластмасови отпадъци 

можем да поставяме в жълтите 

контейнери? 
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ТЕМА: „ПРАЗНИЦИ ЛЮБИМИ“ 

Група: 4     Образователно направление: Околен свят 

Очаквани резултати: 

1. Разпознава конкретни празници и ги свързва със съответните традиции и 

обичаи. 

2. Свързва конкретни празници със съответните събития. 

Автор: Любимка Иванова 

Софтуер: HiTeach      Файл: 4-ОС-Празници любими 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

1. Колко от показаните на снимките празници 

празнуваме през зимата? 

2. А през пролетта? 

3. На кой номер снимка виждаме празника 

Цветница? 

4. Огради пролетните празници.  

5. Кои са те? Разкажи какво знаеш за тях. 

 

 

1. Колко са повтарящите се празници? Кой е 

този празник? Ти можеш ли да участваш в него? 

2. На коя дата честваме националния ни 

празник? 

3. Огради снимката, която ти напомня за него. 

4. Свържи снимката на всеки празник със 

сезона, през който се празнува. 

 

 

1. Колко са основните цветове на мартениците? 

2. Колко са цветовете на българското знаме? 

3. Как празнуваме Великден, Цветница и Баба 

Марта? Избери, огради и разкажи. 

4. Открий и свържи картинките на еднаквите 

празници.  
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1. На коя снимка са изобразени кукери? 

2. А сурвакари? 

3. Коя е излишната картинка? 

На случаен принцип, чрез вотинг системата,  се 

избират деца и изпълняват следните задачи: 

1. Огради снимката, на която са изобразени 

необходимите материали за украса на сурвачка. 

2. Огради и разкажи за коледарите. 
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ТЕМА: „ВЕСЕЛИ ЗАДАЧИ“ 

Група: 4     Образователно направление: Математика 

Очаквани резултати: 

1. Определя и сравнява броя на обектите до 10. 

2. Разбира събирането като добавяне, а изваждането като отнемане на част от група. 
3. Разпознава и назовава годишните сезони. 

4. Определя пространственото разположение на два предмета един спрямо друг, 

като използва отляво, отдясно. 

 

Автор: Любимка Иванова 

Софтуер: HiTeach     Файл: 4-MAT-Весели задачи 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

1. Колко са розите? 

2. Колко са лалетата? 

3. С колко повече са лалетата от розите? 

 

 

1. Колко са сезоните? 

2. Постави снежните човеци под съответния 

сезон.  

3. С кой сезон ще свържем ябълките? 

Свържете! 

 

Решават текстова задача:  

На дървото имало 7 ябълки, паднали две.  

1. Колко ябълки са останали на дървото? 

2. Колко са ябълките под дървото? 
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1. Огради дървото, което е отляво. 

2. Колко са врабчетата на лявото дърво? 

3. Колко врабчета са кацнали на дясното 

дърво? 

4. Колко врабчета ще преместим от дясното 

дърво така, че да станат поравно и на двете 

дървета? Премести врабчетата. 



19 
 

ТЕМА: „ИЗМИСЛИ ЗАДАЧА“ 

Група: 4     Образователно направление: Математика 

Очаквани резултати: 

1. Подрежда редицата на числата до 10. 

2. Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със съответната цифра на числото. 
3. Решава задачи със събиране и изваждане, разбира събирането като добавяне, а 

изваждането като отнемане. 

 

Автор: Любимка Иванова 

Софтуер: HiTeach     Файл: 4-MAT-Измисли задача 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

1. Кое е най-малкото число? 

2. А най-голямото? 

3. Подреди числовата редица до 6, чрез 

преместване. 

4. Кое число липсва от числовата редица от 1 до 

6? 

5. Свържи всяка цифра с балон със същия цвят. 

 

1. Колко са часовниците? 

2. Колко са чадърите? 

3. Колко са чашите? 

4. Огради  цифрата под предметите, която 

показва верния им брой. 

 

Пресметни задачите и отговори: 

1. Имаме 4 ябълки, махаме три, колко остават? 

2. Имаме 3 ягоди, добавяме още 3, колко ягоди 

стават? 

3. Колко е отговора на последната задача? 

4. Премести съответната цифра, която е отговор 

на задачата. 
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ТЕМА: „ИГРА СЪС ЗВУКОВЕ“ 

Група: 4             Образователно направление: Български език и литература 

Очаквани резултати: 

1. Разпознава и назовава графични знаци на букви. Определя гласни и съгласни 

звукове. 
2. Ориентира се в модел на дума и определя мястото на конкретен звук. Определя 

броя на звуковете.  

3. Затвърдява умението си да открива конкретен звук в началото, средата и края на 

думата. 

 

Автор: Любимка Иванова 

Софтуер: HiTeach                Файл: 4-БЕЛ-Игра със звукове 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

1. Колко са буквите, които отговарят на гласни 

звукове? 

2. А колко букви отговарят на съгласните 

звукове? 

3. Огради в синьо буквите, които отговарят на 

съгласните звукове! 

 

1. Колко са звуковете в думата „четка“? 

2. На кое място е звука „е“ в думата „елха“?  

3. Оцвети правилното квадратче в червено! 

4. На кое място е звука „а“ в думите  

„луна“ и „елха“? Оцвети в червено! 
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1. Подреди звуковете в думата „чанта“, 

„сламки“, „слънце“. 

Децата подреждат думите по модела чрез 

преместване на сини и червени квадратчета. 

2. Колко са съгласните звукове в думата 

„четка“, а гласните? 

3. Колко са думите с 6 звука? 

 

 

1. Колко са звуковете в думата „морков“?  

2. Колко са звуковете в думата „кана“? 

3. Колко са съгласните в думата „боб“? 

4. Свържи всяка дума с буквата, с която 

започва. 
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ТЕМА: „ВИЖ И ИЗМИСЛИ“ 

Група: 4             Образователно направление: Български език и 

литература 

Очаквани резултати: 

1. Конструира изречение по модел и картина. 
2. Определя броя на думите в изречението. 

3. Съставя самостоятелно изречение, като подбира думите съобразно картината и ги 

съгласува по род и число. 
 

Автор: Любимка Иванова 

Софтуер: HiTeach                 Файл:4-БЕЛ-Виж и измисли 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача 

 

Колко са думите в изречението? 

1. Розата е бодливо цвете. 

2. Подариха ми букет от рози. 

3. Цветята са красиви. 

 

 

 

Колко са думите в изречението? 

1. Подарих цветя на мама. 

2. Цветята ухаят хубаво.  

 

 

 

Съставете изречения по картинките. 

1. Преместете толкова правоъгълници под всяка 

снимка, колкото са думите в изречението. 

2. Колко са думите в изречението? 
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ТЕМА: „ОТКРИВАМ ФИГУРИ” 

Група: 4    Образователно направление: Математика 

Очаквани резултати: 

1. Разпознава и назовава различните геометрични фигури. 

2. Групира по цвят геометрични фигури. 

3. Определя пространствено разположение, като използва отляво, отдясно. 

4. Определя броя на обекти и съотнася количества към цифри. 

Автор: Маринела Иванова 

Софтуер: HiTeach    Файл: 3-MAT-Откривам фигури 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

1. Колко триъгълника са изобразени? 

2. Колко са кръгчета? 

3. Премести квадратчетата в лявата страна. 

4. Колко геометрични фигури останаха от 

дясната страна? 

 

 

1. Колко са сините геометрични фигури? 

2. Колко са квадратите? 

3. Направи картина от геометричните фигури  

чрез преместване. 

4. От колко геометрични фигури е картината, 

която направи? 

 

1. Броят на кои геометрични фигури отговаря 

на цифрата на числото 4?  

2. Огради и ги свържи със съответната цифра. 

3. Колко са червените геометрични фигури? 

Чрез преместване правят група на червените 

геометрични фигури. 
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ТЕМА: „ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ”   

Група: 4                 Образователно направление: Български език и литература 

Очаквани резултати: 

1. Развитие на точни зрителни възприятия чрез анализ на думи/рисунки и 

групирането им по различен признак.  
2. Затвърдяване определяне броя на звуковете в дума. Определяне на гласни и 

съгласни звукове. 

3. Затвърдяване на умението за „четене” по модел и картинка, довършване чрез 

свободни асоциации. 

Автор: Маринела Иванова 

Софтуер: HiTeach                                            Файл: 4-БЕЛ-Вълшебства от думи 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

1. Колко са гласните в думата „игла”? 

2. Колко са звуковете в думата 

„китара”? 

3. Коя дума/картинка отговаря на 

звуковия модел? Огради я! 
 

 

1. Колко звука има в думата „молив”? 

2. Кой поред е звука „Д” в думата 

„домат”? Оцвети със син цвят! 

3. Колко гласни има думата 

„портокал”?  

4. Отбележи мястото им с точка в 

квадратчето! 

5. Отбележи гласните и съгласните в 

звуковия модел на думата «кола»! 

 

1. Кои от изобразените зеленчуци 

започват със звука «К»? 

2. Постави ги в кошницата!  

3. Кой плод от изобразените на 

картинката започва със звука «Ч»? 

4. Постaви го в кошницата. 
 

 

  



25 
 

ТЕМА: „ ХИТРИ БУКВИ“ 

Група: 4  Образователно направление: Български език и литература 

Очаквани резултати: 

1. Затвърдяване на умения за разпознаване на конкретни букви. 

2. Практическо осмисляне на понятието гласни и съгласни звукове. 
3. Утвърждаване на чувството за самостоятелност и удовлетвореност от 

извършената речева дейност. 

Автор: Маринела Иванова 

Софтуер: HITeach                                                                        Файл: 4-БЕЛ-Хитри букви 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

1. На кой ред има само букви, които 

означават гласен звук? 

2. На кой ред има само букви, които 

означават съгласен звук? 

Използва се интерактивната възможност за 

случаен избор на дете и чрез преместване се 

изпълняват следните задачи: 

1. Премести на един ред всички букви, които 

означават гласен звук. 

2. Премести на един ред всички букви, които 

означават съгласен звук. 

 

1. Колко букви, които означават гласен звук, 

са се скрили на картинката?  

2. А колко са тези букви, които означават 

съгласни звукове? 

Използва се интерактивната възможност за 

случаен избор на дете и чрез свързване с 

молив се изпълняват следните задачи: 

1. Свържи с червеното квадратче тези букви, 

които означават гласни звукове. 

2. Свържи със синьото квадратче буквите, 

които означават съгласни звукове. 
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ТЕМА: „НАЦИОНАЛНИ ГЕРОИ” 

Група: 4     Образователно направление: Околен свят 

Очаквани резултати: 

1. Познава и назовава националните герои Христо Ботев, Васил Левски, Райна 

Княгиня и Колю Фичето.  
2. Формира познавателно и емоционално отношение към живота на героите. 

Изразява национална гордост и отдава почит.  
3. Различава паметниците на български национални герои, символи на 

признателност към тяхното дело за Родината.  
 

Автор: Маринела Иванова 

Софтуер: HiTeach      Файл: 4-ОС-Национални герои 

Децата работят с вотинг система, като избират отговор спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

1. На коя снимка е изобразен ликът на Васил 

Левски? Разкажи какво знаеш за него. 

2. На коя снимка виждаш образа на Райна Княгиня? 

Помисли и отговори: 

3. Какъв цвят има знамето, което тя ушива?  

4. Какво е написано на знамето и кое животно е 

извезано? 

5. На  коя картина е нарисуван портрета на Колю 

Фичето?  

6. С кои професии свързваш името на този 

национален герой? 

 

1. Колко паметника на национални герои 

виждаме? 

2. Колко са паметниците на Левски? Огради. 

3. Кой е паметника на Христо Ботев  

4. Какво знаеш за него? Разкажи 

 

1. От колко цвята се състои знамето на 

България? 

2. Кой по ред е зеленият цвят? 

3. Кой цвят е сравнен със зората в песента 

„Знамето ни е трицветно“? 

Дискутираме по темата. 

1. Какво символизират и означават цветовете в 

националното ни знаме? 

2. На кои обществени сгради се поставя 

българското знаме? 

3. Какво празнуваме на датата 3 март? 

  



27 
 

ТЕМА: „ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ“ 

Група: 4     Образователно направление: Околен свят 

Очаквани резултати: 

1. Свързва конкретен празник с българските традиции и местните обичаи. 

2. Формира мотивация за участие в българските традиции. 

3. Затвърдява конкретни и динамични представи за пролетни промени. 

Автор: Маринела Иванова 

Софтуер: HiTeach                                                  Файл: 4-ОС-Пролетни празници 

Децата работят с вотинг системата, като избират отговора, спрямо указанията на 

учителя и конкретната задача. 

 

Дискутираме темата за пролетните празници – 

традиции и обичаи. 

1. На коя картинка разпознавате празника 

Цветница? Кой празник следва след Цветница? 

2. На коя картинка разпознавате празника 

Великден? Как се поздравяваме на този ден? 

3. Коя картинка е излишна? Огради я и кажи 

през кой сезон празнуваме този празник.  

 

 

Дискутираме темата за сезона пролет и 

промените, които настъпват в природата през 

пролетта. 

1. Коя птица е предвестник на пролетта? 

2. Огради я и разкажи какво знаеш за нея? 

3. Колко от изобразените птици се прелетни? 

4. Избери си птица и разкажи какво знаеш за 

нея 

 

Дискутираме темата за Великден – традиции и 

обичаи. 

1. Колко са боядисаните яйца?  

2. На кой празник боядисваме яйца?  

3. Как се празнува?  

4. Какво се слага на трапезата? 

Да поиграем! 

1. Ако прибавим още 4, общо колко боядисани 

яйца ще имаме? 

2. А ако прибавим 7? 
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ТЕМА: „ВКУСНА ЕСЕН” 

Група: 4   Образователно направление: Околен свят 

Очаквани резултати: 

1. Разширява и уточнява знанията за растителния свят според сезона. 

2. Обогатява представите си за плодовете и зеленчуците и ползата от тях. 

3. Развива речника си чрез описания и обяснения по нагледна основа. 

Автор: Даниела Димитрова 

Софтуер: HiTeach     Файл: 4-ОС-Вкусна есен 

Децата работят с вотинг системата, като избират отговора, спрямо указанията на 

учителя и конкретната задача. 

 

1. Колко са есенните плодове и зеленчуци на 

картинката? Оградете ги! 

2. Колко на брой са плодовете?  

3. Колко от тях използваме за направата на 

сладко? 

Използва се интерактивната възможност за 

случаен избор на дете и чрез ограждане се 

изпълнява следната задача: 

Огради по избор плод и разкажи за него: 

1. Какъв вкус има – сладък или кисел? 

2. През кой сезон зрее плода, който си избрал и 

оградил? 

 

1. Колко на брой са зеленчуците? 

2. Колко от зеленчуците са кореноплодни? 

Използва се интерактивната възможност за 

случаен избор на дете и чрез ограждане се 

изпълнява следната задача: 

1. Оградете тези зеленчуци, които не са 

кореноплодни! 

2. Оградете зеленчуците, с които можем да 

приготвим вкусна супа! 

 

 

Пребройте зеленчуците и плодовете изобразени 

на картинката! 

1. Колко на брой са плодовете? 

2. А зеленчуците?  

Използва се интерактивната възможност за 

случаен избор на дете и чрез преместване се 

изпълнява следната задача: 

1. Поставете зеленчуците и плодовете в техните 

кошнички! 

Защо трябва да ядем повече плодове и 

зеленчуци? Дискутираме с децата по темата. 
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ТЕМА: „ПРОФЕСИИТЕ НА ХОРАТА” 

Група: 4   Образователно направление: Околен свят 

Очаквани резултати: 

1. Осмисля предназначението на различни професии и ползата им за хората, 

уредите с които си служат. 
2. Затвърдява знанията за видовете превозни средства. 

3. Формиране на уважение към труда на различните хора и техните професии. 

Автор: Даниела Димитрова 

Софтуер: HiTeach                                       Файл: 4-ОС-Професиите на хората 

Децата работят с вотинг системата, като избират отговора, спрямо указанията на 

учителя и конкретната задача. 

 

1. Колко от посочените инструменти използва 

готвача? 

2. Колко не използва? 

3. Огради и разкажи за тези, които не използва 

готвача. 

4. От кого се използват? 

 

1. Колко от превозните средства се движат по 

въздуха? 

2. Колко се движат по вода? 

3. Огради превозните средства, които се движат 

по суша.  

 

 

1. Колко са инструментите, които използва 

пожарникаря? 

2.Посочи кое превозно средство управлява 

пилотът? 

Избрани на случаен принцип деца разказват за 

медицинската слушалка и строителната каска.  
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ТЕМА: „ВЕСЕЛА МАТЕМАТИКА“ 

Група: 4     Образователно направление: Математика 

Очаквани резултати: 

1. Решава задачи със събиране и изваждане. 

2. Затвърдява количествено броене. 
3. Развиване логическото мислене у децата. 

 

Автор: Даниела Димитрова 

Софтуер: HiTeach    Файл: 4-МАТ-Весела математика 

Децата работят с вотинг системата, като избират отговора, спрямо указанията на 

учителя и конкретната задача. 

 

1. Колко са цветчетата? 

2. Колко на брой са пеперудите? 

Свържи пеперудите с цветчетата. 

3. С колко цветчетата са повече от 

пеперудите.  

 

Пресметнете отговорите и запишете с 

точки:  

1. Колко е отговорът на първата задача? 

2. Колко точки ще поставите в кръга? 

3. А в правоъгълника? 

Отбележете на дъската верните отговори с 

точки. 

 

1.Колко рибки трябва да отнемем, за да 

получим 6? 

2.Колко цветенца трябва да прибавим, за да 

получим 7? 

3.Колко коли трябва да отнемем, за да 

получим 3? 
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ТЕМА: „СПОРТИСТИ“ 

Група: 3     Образователно направление: Математика 

Очаквани резултати: 

1. Сравнява две множества и установява равенство/неравенство между тях. 

2. Разпознава и назовава редица и колона. 

3. Брои количествено и поредно. 

Автор: Даринка Трифонова      

Софтуер: HiTeach     Файл: 3-МАТ-Спортисти 

Децата работят с вотинг системата, като избират отговора, спрямо указанията на 

учителя и конкретната задача. 

 

Дискутираме темата какви спортове 

упражняват децата. 

Използва се интерактивната 

възможност за случаен избор на дете и 

чрез преместване се изпълнява 

следната задача: 

Преместват фигури и групират децата, 

които играят с топка. 

1. Колко деца играят с топка? 

2. В коя група децата са повече? 

 

 

1. Колко са топките?  

2. Колко са децата? 

3. Има ли за всяко дете топка? 

4. Свържете топките с децата. 

Кои са повече?  

Сравняват двете групи и свързват с 

правилния знак. 

1. Коя е групата, подредена в редица? 

2. Подредете топките в колона. 

 

1. Колко са участниците в 

състезанието? 

2. Кой състезател стига първи до 

финала?  

3. Колко са децата с шапки? 

4. Огради децата от червения отбор? 

Установяват равенство между синия и 

червения отбор.  
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ТЕМА: „ЗИМА Е“ 

Група: 3     Образователно направление: Околен свят 

Очаквани резултати: 

1. Разпознава в природни картини сезона зима. 

2. Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени в два сезона – есен 
и зима. 

3. Разбира и изразява елементарни връзки и закономерности. 

Автор: Даринка Трифонова       

Софтуер: HiTeach       Файл: 3-ОС-Зима е 

Децата работят с вотинг система, като избират отговора спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

Дискутираме природните картини и 

изобразените сезони есен и зима. 

1. Колко са нарисуваните сезони? 

2. Кой е символът на зимата? 

„Бяло момиче по риза рано напролет 

излиза. Що е то“?  

3. Свържи символите с картините им. 

 

Дискутираме облекло и аксесоари за 

сезоните.  

1. Къде ще добавиш ръкавиците? 

2. Кои дрехи са подходящи за зимата? 

3. Какво ще подредиш в гардероба за 

лятото? Премести! 

 

Дискутираме облеклото и 

заниманията на децата през зимата. 

1. Кое дете е облечено неподходящо 

за сезона „зима“?  

2. Кое дете е направило снежен 

човек? 

3. Някой е скиор. Кой е той? 

4. Облечи момичето според сезона. 

Преместват дрехи и обувки, за да 

облекат детето. 
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ТЕМА: „КОЛЕДНИ ИЗНЕНАДИ“ 

Група: 3  Образователно направление: Български език и литература 

Очаквани резултати: 

1. Има конкретни представи за еталони на общуване в празнична среда и за 

лексикалното значение на думите. 

2. Изразява се с различни по вид изречения и практически се ориентира в правилната 

употреба на глаголни времена. 

3. Определя звук „С“ в началото на думи. 

Автор: Даринка Трифонова      

Софтуер: HiTeach     Файл: 3-БЕЛ-Коледни изненади 

Децата работят с вотинг система, като избират отговора спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

Семейството празнува Коледа. Дискутираме 

настроение, облекло, поздрав, символи и 

украса, характерни за празника.  

1. Кои играчки ще добавиш към елхата? 

2. Кои играчки са излишни? Огради ги.  

 

Дискутираме коледната трапеза и очаквани 

коледни подаръци. 

1. На кой ред са подредени играчките?  

2. На кой ред са подредени храните? 

 

Дискутираме предмети в групите и 

определяме първи звук на думата. 
1. В коя от групите изобразените предмети 

започват със звука „С“? 
2. В коя група ще добавим думата 

„светофар“? Премести! 
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1. Колко са сезоните в годината? 

2. През кой сезон празнуваме Коледа?  

Помисли и разкажи: 

3. Кой очакваме с нетърпение на Коледа? 

4. Какво ни носи той? 

5. Какво си пожелаваме на този празник? 
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ТЕМА: „КВАДРАТНИ МАГИИ“ 

Възрастова група: 3   Образователно направление: Математика 

Очаквани резултати:  

1. Ориентира се в двумерното пространство на квадратна мрежа. 

2. Разпознава редици и колони. 
3. Решава зрително-пространствени загадки чрез откриване на липсващи части от 

пъзел.  

Автор: Милка Узунова 

Софтуер: HiTeach    Файл: 3-МАТ-Квадратни магии 

Децата работят с вотинг система, като избират отговора спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

1. Отбележете цифрата на квадрата, който се 

намира вдясно от червения квадрат. 

2. Отбележете коя цифра се намира вляво от 

светло-синия квадрат. 

3. Отбележете цифрата на квадрата, който се 

намира под зеления квадрат. 

 

1. Пребройте редовете в цветния квадрат и 

отбележете с цифра колко са. 

2. Отбележете с цифра в коя колона има само 

бели маргаритки. 

3. На кой ред има една бяла маргаритка и една 

детелина? 

 

1. Разгледайте първия квадрат и отбележете с 

цифра колко са цветните кръгчета на втория 

ред. 

2. Отбележете с цифра колко са цветните 

кръгчета във втората колона? 

3. Отбележете с цифра колко са цветните 

кръгчета на третия ред. 

4. Сравнете двата квадрата и довършете 

втория така, че той да стане еднакъв с първия. 

Децата преместват цветни кръгчета и ги 

поставят на правилните места. 
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Разгледайте трите части вдясно от пъзела и 

посочете: 

1. Цифрата на тази от тях, която ще поставите 

във второто квадратче на първия ред. 

2. Цифрата на тази част от пъзела, с която ще 

запълните третото квадратче на втория ред. 

3. Цифрата на тази част от пъзела, с която ще 

запълните първото квадратче на третия ред.  

Подредете пъзела чрез преместване на 

частите. 
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ТЕМА: „МОГА ДА СРАВНЯВАМ“ 

Група: 3    Образователно направление: Математика 

Очаквани резултати:  

1. Развива умения за сравняване на обекти по височина и дължина. 

2. Назовава и показва дължина на предмети, като използва дълъг, къс, по-дълъг, 

по-къс. 

3. Развива умения за продължаване на алгоритмична поредица. 

4. Ориентира се в условни мерни единици. 

 

Автор: Милка Узунова 

Софтуер: HiTeach    Файл: 3-МАТ-Мога да сравнявам 

Децата работят с вотинг система, като избират отговора спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

Разгледайте елхичките от Коледния базар и 

отбележете: 

1. Цифрата на тази, която е най-висока. 

2. Цифрата на тази, която е най-ниска. 

3. Подредете елхите по височина, като 

започнете от най-ниската. 

Използва се интерактивната възможност за 

случаен избор на дете и чрез преместване на 

елементите се подреждат в редица. 

 

Разгледайте редовете с гривнички от коледни 

звездички и отбележете: 

1. Цифрата на реда, на който се намира най-

късата гривничка. 

2. Цифрата на реда, на който се намира най-

дългата гривничка. 

3. Изберете от полето вдясно подходящите по 

цвят звездички и чрез преместване продължете 

редицата на последния ред.  

Използва се интерактивната възможност за 

случаен избор на дете и чрез преместване на 

елементите се допълва последната редица. 

 

1. Разгледайте пътечките от жълти лентички и 

отбележете цифрата на джуджето, което ще 

мине по най-късия път. 

2. Отбележете цифрата на джуджето, което ще 

мине по най-дългия път. 

3. Отбележете с цифра колко жълти лентички е 

дълъг пътят на второто джудже. 

4. Преброй и отбележи с точки колко жълти 

лентички е пътят на всяко джудже. 

Децата използват молив от инструментите, за 

да отбележат броя на цветните ленти в 

празните квадрати срещу всяка. 
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ТЕМА: „В СВЕТА НА ПРОФЕСИИТЕ“ 

Група: 3  Образователно направление: Околен свят 

Очаквани резултати:  

1. Разпознава професии. 

2. Обогатява представите си за различни професии, използваните в тях 
инструменти и типичните им действия. 

3. Проявява уважение и позитивно отношение към труда на хората. 

 

Автор: Милка Узунова 

Софтуер: HiTeach     Файл: 3-ОС-В света на професиите 

Децата работят с вотинг система, като избират отговора спрямо указанията на учителя и 

конкретната задача. 

 

1. Разгледайте картинките и отбележете цифрата на 

тази, която изобразява професията художник. 

2. Отбележете цифрата на картинката, която 

изобразява професията учител. 

3. Отбележете цифрата на картината, на която е 

изобразена професията строител. 

Използва се интерактивната възможност за случаен 

избор на дете и чрез ограждане се изпълнява 

следната задача: Избери си професия и разкажи 

какво знаеш за нея. 

 

1. Колко от предметите на картинката са 

необходими за професията на художника? 

2. Какъв е броя на картинките с предмети, които 

използва готвача? 

3. В колко картинки има предмети, които използва 

строителя в работата си? 

Използва се интерактивната възможност за случаен 

избор на дете и чрез свързване с молив се 

изпълнява следната задача: Свържете 

инструментите, уредите и пособията с професията, 

в която се използват! 

 

1. Колко на брой са изобразените правоъгълници с 

помощни инструменти за различните професии?  

2. Кои са професиите? 

Разгледайте предметите в правоъгълниците и 

отбележете: 

1. Коя поред е излишната картинка в синия 

правоъгълник? 

2. Коя поред е излишната картинка в жълтия 

правоъгълник?  

Използва се интерактивната възможност за случаен 

избор на дете и чрез ограждане се изпълнява 

следната задача: Оградете излишната картинка в 
червения правоъгълник. 

 



Образователни направления

Български език и литература, 3, 8, 9, 20, 22, 25, 26, 34 

Математика, 4, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 36, 38 

Околен свят, 6, 7, 12, 13, 15, 27, 28, 29, 30, 33, 39 

 


