


 
2. ФОРМИ  НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Според Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, формите на 
педагогическо взаимодействие са основни и допълнителни. Организират се в 
съответствие с настоящата програмна система при зачитане на потребностите и 
интересите на децата от различните възрастови групи. 
Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която 
протича предимно под формата на игра. Педагогическите ситуации се организират само 
в учебно време и осигуряват постигането на компетентностите, определени в 
Държавния образователен стандарт за Предучилищно образование.  
Ситуацията в детската градина е основна комплексна единица на процеса на 
възпитание и подготовка на децата в детската градина Продължителността на една 
педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 15 до 20 минути за първа и втора 
възрастова група, и от 20 до 30 минути за трета и четвърта група. Учителят организира 
педагогическото взаимодействие с децата като самостоятелно подбира подходящи 
педагогически форми на взаимодействие в зависимост от специфичните 
характеристика на детската група и конкретната тема, при съобразяване с изискванията 
за:  

 балансирано разпределение и редуване на статични и динамични форми на 
педагогически взаимодействие; 

 последователност, която осигурява оптимална активност и опазване на здравето 
на децата;  

 динамично и гъвкаво редуване и интегриране на основните форми на 
педагогическо взаимодействие с допълнителни такива; 

 ежедневен престой и игри на открито;  
 гарантиране на възможности за участие на всички деца в основните форми на 

педагогическото взаимодействие. 
 Основни форми на педагогическо взаимодействие включени в Програма при 
целодневна форма на организация се провеждат по образователни направления:  
1. Български език и литература;  
2. Математика;  
3. Околен свят;  
4. Изобразително изкуство; 
5. Музика;  
6. Конструиране и технологии; 
7. Физическа култура. 
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие се организират ежедневно по 
преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в детската група. 
Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на 
групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации, както в учебно, 
така и в неучебно време. Подходящи допълнителни форми са:  

 наблюдение на открито;  
 разходка, екскурзия; 
 посещение на детски театрални представления, библиотеки; 
 публично четене на детски литературни произведения и др. културни 

мероприятия, предполагащи комуникация, усвояване на правилни говорни 
умения и социален опит, слушането на литературни произведение; 

 гледането и слушането на детски приказки чрез съвременни техники и 
технологии, театрализираната игра, настолен куклен театър;  



 участие в празници, концерти, музикални пиеси и др. 
3. Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие 

(ОФПВ) за седмица по ОН, при целодневна организация с 
диференциране по възрастови групи е следната: 

 
Първа възрастова група „Вълшебство“ от ДГ „Детелина“   

Програмна система „Аз съм в детската градина“ – изд. „Изкуства“ 
Образователно направление Брой ОФПВ 

Български език и 
литература  

1 

Математика  1 
Околен свят  1 
Изобразително изкуство  2 
Музика  2 
Конструиране и 
технологии  

1 

Физическа култура  3 

Общо: 11 
 

Втора възрастова група „Усмивка“ от ДГ „Детелина“ 
Програмна система „Аз съм в детската градина“ – изд. „Изкуства“ 

Образователно направление Брой ОФПВ 
Български език и 
литература  

2 

Математика  1 
Околен свят  2 
Изобразително изкуство  2 
Музика  2 
Конструиране и 
технологии  

1 

Физическа култура  3 

Общо: 13 
 

Трета възрастова група „Златно сърчице“ от ДГ „Детелина“  
Програмна система „Аз съм в детската градина“ – изд. „Изкуства“ 

Образователно направление Брой ОФПВ 
Български език и 
литература 

2 

Математика 2 
Околен свят 2 
Изобразително изкуство 2 
Музика  2 
Конструиране и 
технологии  

2 

Физическа култура  3 

Общо: 15 
 

 
 



 
Четвърта възрастова група „Мечо Пух“ от ДГ „Детелина“ 

ПС „Приятели“ на изд. „Анубис“ 
Образователно направление Брой ОФПВ 

Български език и 
литература  

3 

Математика  3 
Околен свят  2 
Изобразително изкуство  2 
Музика  2 
Конструиране и 
технологии  

2 

Физическа култура  3 

Общо: 17 
 
 
Определеният брой педагогически ситуации е в съответствие с чл.24, ал. 1 и ал. 2 от  
Наредба № 5 за предучилищното образование от 03.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., 
издадена от МОН.   
 
Програмната система и приета на ПС № 5 от 08.09.2022 г. 
 
 
 


