
 

 

 

Тема № 1: „Помагам вкъщи!“ 

 

Ядро: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна 

среда, Светът на природата и неговото опазване  

Цел: 

1. Да създаде в децата представата какво означава грижата за другите хора. 

2. Да създаде в децата представата какъв вид грижа биха могли да 

проявяват те според възрастовите си възможности. 

3. Да изгради в децата нагласата за общуването в ежедневието с членовете 

на семейството и домакинството, с близките хора и чрез грижа за тях.  

4. Да изгради в децата нагласата за грижа към околния свят и природата, 

към домашните любимци и към домашните животни в обкръжението им. 

Резултат: Утвърдени нагласи в децата за споделяне на дейности, свързани с 

грижа към околните в дома и извън него.  

Форма: Обучаваща ситуация 

Методи: Беседа, наблюдение, дискусия, дидактични игри. 

Похвати: Словесни: инструкции, въпроси; нагледни и игрови. 

Предварителна подготовка: 

1. Децата са разпределени в малки групи по четирима около работна маса. 

2. Раздадени са им листове за рисуване и цветни моливи 

3. Раздадена им е папката с дидактична игра „Грижовните Лили и Ники“. 



Времетраене: 

По усмотрение на учителя – може да се изпълни за 60 мин, ако се работи по-

динамично, или да се разпредели в два последователни дни, за да могат децата 

да възприемат главните герои като част от тях и да могат да се идентифицират 

с тях. 

Указания: 

Основното за тази педагогическа ситуация е стремежът децата да могат да 

изградят емпатия, които да изразят и опишат като действия и които да бъдат 

резултат на желанието им да помагат. Важно е да се обсъди с децата как 

разбират чувствата и потребностите на другите. Друго важно послание е, че 

задълженията в домакинството и грижата за околните е важно и положително 

нещо и се върши от всички членове на семейството, независимо от пола и 

възрастта им. 

В хода на играта се очаква децата да могат да изградят свой сюжет и да го 

разкажат на околните, както и да изградят своя образ на грижовно и помагащо 

дете. Учителят трябва да насърчи участието в изпълнението на задачите на 

всяко дете - един да отговоря на първата, друг на втората задача и т.н., за да се 

включат и по-срамежливите, и не толкова активните. Очаква се освен това да 

участват  еднакво активно и момичета, и момчета. Момчетата трябва 

специално да се насърчат да споделят каква грижа проявяват към околните 

близки хора, включително и чрез изпълнения на задължения в домакинството, 

и към околния природен свят, защото те може да смятат, че вършенето на 

домакинска работа не ги засяга, а е за момичетата. 



 

Илюстрация 1 



 

Илюстрация 2 



Учителят запознава децата с Лили и Ники, които са брат и сестра и посещават 

детска градина в трета група, чиито изображения са в кутията с дидактичната 

игра (ил. 1). В нея се намира и изображението на къщата с градина (ил. 2), в 

която живеят децата, заедно със своите родители, малко бебе, баба, домашни 

любимци и домашни животни.  

Задача: Учителят насърчава чрез въпроси децата да опишат тяхното 

семейство и домакинство: имат ли по-малки или по-големи братя и сестри, 

живеят ли заедно с баба и дядо, имат ли домашни любимци, у тях или в къщата 

на баба и дядо има ли домашни животни и др. под. 

Учителят запознава децата с различните задължения в домакинството и 

семейството –  подреждане, чистене, миене, пране и др., и разказва как помагат 

вкъщи (според възрастовите им възможности) Лили и Ники.  

Задача: Учителят насърчава децата да отговорят как се разпределят 

домакинските задължения у тях и как те самите се включат в изпълнението им. 

Помагат ли на мама да слага масата, помагат ли на татко да готви и да пазарува 

и др. под. 

Учителят запознава децата как Лили и Ники се грижат за околните, които имат 

нужда от грижа – бебето и бабата, мама и татко. Например помагат на мама и 

татко да водят бебето на разходка? Помагат ли на баба да си намери очилата, 

да слезе по стълбите, да й донесат жилетката и др. под. действия, с които се 

проявява грижа към нея?  

Задача: Децата отговарят на въпроси за това как според тях Лили и Ники биха 

могли да помагат на мама и татко да се грижат за бебето? Как биха могли да 

помагат на по-възрастните – баба и дядо? Учителят ги насърчава да споделят 

как те правят това в тяхното семейство. 

Учителят запознава как Лили и Ники се грижат за домашните им любимци, за 

домашните животни, за градината и за къщата. 

Задача: Децата отговарят на въпроси за това как те самите се грижат за 

техните домашни любимци и домашни животни, за цветята вкъщи, за 

градината на баба и дядо и др. под. Кой води кучето на разходка? Кой полива 

цветята? Кой се грижи за домашните животни? Как помагат за подреждането 

и чистенето на къщата? 



Накрая, децата получават задача да изобразят по техен избор как се грижат за 

околните като помагат вкъщи, като помагат на бебето и бабата, като се грижат 

за домашния любимец, за къщата и др. под. 

Когато децата са готови с рисунките, добре би било учителят да отдели  

внимание и да коментира участието на всяка маса заедно с децата какво са 

нарисували.  

Накрая всички могат да получат малко червено хартиено сърчице за успешната 

си работа по темата, да бъдат похвалени и поощрени за добрите примери, 

които са нарисували. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема № 2: „Кой ни помага?“ 

 

Ядро: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна 

среда, Светът на природата и неговото опазване  

Цел: 

1. Да научи децата да разпознават различни професии, които помагат на 

хората по един или друг начин.  

2. Да упражни речевите възможности на децата, които да могат да опишат 

какво вършат хората с тези професии.  

3. Да запознае децата с професиите, в които се полага грижа за друг човек 

или за друго живо същество. 

4. Да изгради в децата нагласата, че и момичетата, и момчетата могат да 

избират и упражняват всички професии еднакво. 

Резултат: Утвърдени представи в децата за дейности и професии, свързани с 

грижа към околните и в помощ на хората и околната среда. 

Форма: Обучаваща ситуация. 

Методи: Беседа, наблюдение, дискусия, дидактични игри. 

Похвати: Словесни: инструкции, въпроси; нагледни и игрови. 

Предварителна подготовка: 

4. Децата са разпределени в малки групи по четирима около работна маса. 

5. Раздадени са им листове за рисуване и цветни моливи. 

6. Раздадена им е папката с дидактична игра „Грижовните Лили и Ники“. 

Времетраене: 60 мин – работата по темата обаче може да бъде разделена на 

две сесии: 1) като дискусия и въпроси и отговори, и 2) като отделен час по 

рисуване. 



 

Указания: 

Основното за тази обучаваща ситуация е стремежът децата да опознаят 

определени професии от света на възрастните. Обсъжда се с децата как 

разбират кои професии са в помощ на хората. В хода на играта се очаква децата 

могат да изградят свой сюжет и да го разкажат на околните. 

Настоящата тема е продължение на предходната - „Помагам вкъщи!“, при 

която се ползва дидактичната игра „Грижовните Лили и Ники“. Учителят 

накратко припомня на децата кои са Лили и Ники, с които те вече са се 

запознали и чиито изображения са в кутията с дидактичната игра. В нея се 

намира и изображението на къщата, в която живеят децата, заедно със своите 

родители, малко бебе, баба, домашни любимци и домашни животни.  

При предходната игра децата са започнали изграждането на емпатия и са 

затвърдили нагласи за участие и споделяне на дейности, свързани с помощ и 

грижа към околните в дома и извън него. 

Учителят ги насочва към това, че в света на възрастните много хора 

упражняват професии, в които също така помагат или се грижат за други хора, 

за други живи същества. 

В кутията се намират и изображенията (ил. 3) на момче и момиче, които носят 

характерното облекло за 8 професии: медик, полицай, ветеринар, готвач, 

шофьор, певец, учител, фермер.  

 



Илюстрация 3 

Задача: Децата отговарят на въпросите на учителя с цел да разширят 

представата си за посочените професии, за дейностите, които вършат, за 

атрибутите и инструментите, които ползват и др.: 

• Разпознават ли тези професии и могат ли да ги назоват? Могат ли да 

изброят освен посочените сродни професии от същата сфера на 

дейност? Например за медика - лекар, санитар, фелдшер, медицинска 

сестра, аптекар и пр.  

• Могат ли да опишат какво прави … (някой от посочените професии)? 

Например - докторът лекува децата, фелдшерът мери кръвното на баба, 

аптекарят дава лекарства по рецепта и пр. Учителят учи децата и пр. 

• Могат ли да определят, какви качества, умения и способности трябва да 

има човек, за да упражнява тази професия? Например – ветеринарят да 

обича животните, полицаят да е смел, певицата да пее хубаво и др. под. 

Препоръчва се учителят да работи, като дава примери или задава въпроси, 

свързани само с изобразените професии, за да стабилизира вниманието на 

децата към основната тема за грижата за околните. 

Задача: Учителят обръща внимание на децата, че всички професии са 

представени и от момче, и от момиче. Учителят насърчава децата да ползват 

там, където е възможно мъжки и женски род на професиите – например: 

лекар/ка, аптекар/ка, санитар/ка, медицинска сестра/медицински асистент и 

пр. Учителят обсъжда с децата, че всеки, когато порасне, може да избере онази 

професия, която му харесва. Например, има жени полицайки и шофьорки и 

мъже учители в детската градина и медицински асистенти. 

Децата могат да бъдат запитани дали са виждали, дали познават или им е 

разказвано за: жена полицай, жена пилот, жена офицер или за мъж шивач, мъж 

учител по музика, мъж социален работник и др. под. 

Ако децата се затрудняват, или изказват съждения, че определени професии са 

само за жени или само за мъже, учителят трябва да има готовност да им даде 

примери за обратното. 

Задача: Учителят обсъжда с децата как посочените хора от различни 

професии помагат на семейството на Лили и Ники и техните домашни 

любимци и домашни животни. Децата отговарят на следните въпроси: 



• С какво е полезна всяка професия? Кой ни помага, когато сме в беда? 

• Какво би се случило, ако тези професии не съществуваха? 

• Можем ли да живеем без тези професии?  

С участието на децата може да се изгради сюжет, който да се опира на 

отговорите на децата и да включва в разказа всички професии, представени в 

играта. 

Например – медикът се грижи за здравето на Лили и Ники и тяхното 

семейство; ако го няма, те могат да боледуват; той се грижи за кръвното на 

бабата и бебето да не вдига температура и пр. 

Учителят учи Лили и Ники в детската градина. Готвачът готви на децата в 

градината. Певецът изнася програма пред децата. 

Ветеринарят лекува домашния любимец на Лили и Ники - кучето и домашното 

животно - кравата, ако се разболеят. Фермерът отглежда трева за кравата, за да 

може тя да се храни и да дава мляко. Шофьорът идва с цистерната за мляко да 

го вземе и да го закара в мандрата. Полицаят се грижи шофьорът да се движи 

безопасно по пътя, за да не прави катастрофи и др. под. 

Децата получават задача да изберат професия от изобразените, която 

харесват, защото помага и се грижи за хората и околния свят, и да изберат дали 

в тяхната рисунка ще изобразят момчето или момичето, които вършат тази 

работа. Да разкажат на другарчетата си, защо са избрали тази професия. 

Накрая всеки получава по едно малко червено хартиено сърчице - като 

грижовно и помагащо дете - за рисунката си. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема № 3: „Избирам професия“ 

Ядро: Самоутвърждаване и общуване с околните  

Цел: 

5. Да научи децата да изразяват предпочитания към някои професии, които 

помагат на хората по един или друг начин.  

6. Да упражни речевите възможности на децата, които да могат да опишат 

мотивите за избор на професия.  

7. Да упражни фината моторика при работа с кукли и хартиени костюми за 

обличане.  

8. Да подпомогне децата в изразяването на положителна оценка и 

благодарност за усилията на хората от различни професии, които 

помагат и се грижат за други хора. 

Резултат: Утвърдени представи в децата за дейности и професии, свързани с 

грижа към околните и в помощ на хората и околната среда.  

Форма: Обучаваща ситуация 

Методи: Беседа, наблюдение, дискусия, дидактични игри. 

Похвати: Словесни: инструкции, въпроси; нагледни и игрови. 

Предварителна подготовка: 

7. Децата са разпределени в малки групи по четирима около работна маса. 

8. Раздадени са им листове за рисуване и цветни моливи. 

9. Раздадена им е папката с дидактична игра „Грижовните Лили и Ники“. 

Времетраене: 60 мин 

 

 



 

Указания: 

Основното за тази обучаваща ситуация е стремежът децата да могат да 

определят собствени предпочитания към избор на професия. Обсъжда се с 

децата как можем да изразим благодарност към хората, които ни помагат чрез 

своите професии. В хода на играта се очаква децата да могат да изградят свой 

сюжет и да го разкажат на околните. Очаква се децата да могат да работят в 

група, да постигат консенсус при общи решения и да избягват конфликти.  

Настоящата тема е продължение на предходните две - „Помагам вкъщи!“ и 

„Кой ни помага?“, за които се ползва същата дидактична игра „Грижовните 

Лили и Ники“. Учителят накратко припомня на децата кои са Лили и Ники, с 

които те вече са се запознали и чиито изображения са в кутията с дидактичната 

игра. В нея се намира и изображението на къщата, в която живеят децата, 

заедно със своите родители, малко бебе, баба, домашни любимци и домашни 

животни. В кутията се намират и изображенията на момчета и момичета, които 

носят характерно облекло за 8 професии: медик, ветеринар, готвач, полицай, 

учител, фермер, певец, шофьор.  

Освен това в кутията се намират и куклите Лили и Ники (ил. 4), както и 8 

комплекта дрехи за 8-те професии, познати от предходната игра (ил. 5). 

Илюстрация 4 

 



 

Илюстрация 5 





 



 

Всяка малка група от 4 деца около една работна маса получава задачата да 

избере професия за куклата Лили и да избере професия за куклата Ники. 

Учителят насърчава всички деца в дадена малка група да могат да изкажат 

мнението си и да участват всички наравно в изпълнението на задачите. След 

направения избор, за който е постигнато съгласие, децата обличат куклите със  

съответния костюм, който ще намерят в кутията на дидактичната игра. 

Задача: След като направят избор в малката група и поставят съответните 

дрехи на двете кукли, децата отговарят на въпросите на учителя защо са 

избрали съответната професия за всяка от двете кукли. Как те ще бъдат 

полезни на околните с това, което правят? 

Учителят обръща внимание на децата, че всички професии са важни и носят 

удовлетворение на хората, които ги упражняват. 

Задача: Учителят обсъжда с децата следните въпроси: 

• Можем ли да бъдем грижливи деца, също като грижовните Лили и 

Ники? 

• Как можем да помагаме на хората, когато сме деца? 

• Как можем да помагаме, когато станем възрастни? 

Учителят задава въпроса, ако можеха да напишат писмо, на кого децата биха 

изразили благодарност за това, че помага и се грижи за децата? Или за това, че 

се грижи за хората в нашия квартал/село/улица и т.н.? Учителят насърчава 

повече деца да дадат отговор. 

След обсъжданията учителят поставя следната задача за самостоятелна работа:  

Задача: Всяко дете трябва да избере една професия от представените в 

кутията, която харесва и която може да стане негова/нейна, когато порасне. 

Всяко дете облича съответната кукла в избрания костюм. При покана от 

учителя, всяко дете обяснява защо е избрало за себе си тази професия. 

Ако децата искат да изберат професия, която не е представена от помагалата в 

кутията, или няма достатъчно кукли или облекла, децата могат да нарисуват 

избраната професия и да обяснят своя избор пред околните. 



Накрая всеки получава по едно малко хартиено червено сърчице - като 

грижовно и помагащо дете - за участието си. 
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