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1. Педагогика на взаимодействие “дете – среда” – образователни направления, ядра
и цели за овладяване на екологична и социална култура.
2. Личностно-ориентиран модел и компетентностен подход при овладяване на
образователното съдържание по “Природен свят” и “Социален свят”
3. Форми на педагогическо взаимодействие за ориентиране в социалната и
природна среда.
4. Методи на педагогическо взаимодействие за ориентиране в околната среда –
групи и функции.
5. Философия, цели, образователни ядра и форми за реализацията им, при
ориентиране в природния и социален свят, за деца от предучилищна група и клас.
6. Съвременни лингводидактични технологии за развитие и усъвършенстване на
диалогичната и монологичната свързана реч в предучилищна възраст.
7. Развитие на речта от 3-та до 7-та година чрез словесни произведения от
литература за деца. Специфика на детското художествено възприятие.

8. Развитие на детската звукова култура в процеса на подготовката за четене и
писане - лингводидактични технологии за формиране на фонематичен слух и
фонематично възприятие.
9. Лингодидактични технологии

за обогатяване, уточняване и активизиране на

лексикалния фонд във възрастта от 3 до 6 години.
10. Лингводидактични технологии за овладяване на граматически правилна реч в
детската градина.
11. Педагогически и технологични подходи за пропедевтика на понятието
„ естествено число”.
12. Педагогическа технология при формиране на представите за величина в
предучилищна възраст.
13. Педагогическа технология за развитие на геометричните представи – цели,
съдържание, методи.
14. Структуриране на детското познание за реално пространство и време- цели,
съдържание, методи.
15. Методи на физическо възпитание. Класификация и характеристика на методите.
16. Форми за организиране на двигателната дейност на децата от предучилищна
възраст. Учебен процес по физическа култура

в детската градина. Етапи на

обучение.
17. Педагогаически технологии за формиране и развитие на певческо-изпълнителска
дейност.
18. Възприемане на музика – задачи, организация и провеждане на възприемането на
музика. Етапи при запознаване с ново музикално произведение.
19. Обща характеристика на изобразителната дейност. Теории за генезиса на
изобразителната дейност. Периоди в развитието на детската изобразителна
дейност /ДПД/. Изграждане на образа, пространството, композицията и формата.
20. Изобразителната дейност в детската градина. Видове изобразителна дейност,
специфика, организация и провеждане.
21. Научен статут на методиката на трудовата и конструктивната дейност в ДГ.
Същност,

функционална

характеристика.

Онтологична

и

гносеологична

определеност на обучението по труд в ДГ и подготвителния клас – цел, задачи,
предмет, обект. Връзки и взаимодействие с други науки.

22. Организация и видиве педагогически ситуации и взаимодействия с детското
заведение. Специфични особености и проявление в различните видове трудови
дейности. Структура. Модули по дейности. Примери.
23. Теоретико-методологични основи на обучението по чужд език в детската
градина. Теоретични основи на обучението по чужд език в детската градина –
физиологична основа, условия и предпоставки за овладяване на чужд език в
детската

градина;

лингводидактична

основа,

психологическа

и

психолингвистична основа.
24. Методически основи на обучението по чужд език в детската градина. Цел,
задачи и форми на организация на обучението по чужд език в детската градина.
Изисквания за оптимално обезпечаване на развиващия ефект на обучението.
25. Проблеми на подбора на съдържанието в аспекта на реализация на
дейностния подход в обучението по чужд език в детската градина.
26. Специфика на ранното чуждоезиково обучение в предучилищна възраст.
Характеристика на методическата концепция за овладяване на чужди език.
Особености на обучението по чужд език при децата на 3-5-годишна възраст.
Особености на обучението по чужд език при децата на 5-7-годишна възраст.
27. Методическа система на обучението по чужд език в предучилищна възраст.
Методически изисквания за организация на обучаващата среда. Планиране и
организация на занятието.
28. Специфични методи и похвати на обучението по чужд език в предучилищна
възраст. Принципи на ранното чуждоезиково обучение в предучилищна възраст.
Методи и похвати на обучението по чужд език в предучилищна възраст.
29. Средства на обучението по чужд език в детската градина. Основни и
спомагателни средства. Специфични средства на обучението по чужд език в
детската градина. Средства за зрителна (предметна, изобразителна) и вербална
нагледност в обучението по чужд език.
30. Методика на използване на игровата дейност при формиране на езикови навици и
речеви умения по чужд език. Игрови технологии. Играта като основен метод и
похват в обучението по чужд език в детската градина. Класификация на игрите.
Комуникативни и дидактични езикови игри. Ролеви игри, подвижни игри в
обучението по чужд език в детската градина.

31. Основни акценти в обучението по чужд език в предучилищна възраст.
Формиране на комуникативни навици. Формиране на умения за слушане и
разбиране. Стимулиране на говорна активност.
32. Овладяване и активизиране на чуждоезикова лексика. Принципи на подбор и
похвати при въвеждане на чуждоезикова лексика. Способи за семантизация на
чуждоезикова лексика. Упражнения и игри за затвърдяване на новия лексикален
материал.
33. Усвояване на граматически конструкции и правила. Особености при усвояване на
граматичния строеж на езика в предучилищна възраст. Подходи, стратегии,
методи и похвати в обучението по усвояване на граматичните конструкции.
34. Формиране на слухопроизносителни навици. Постановка на произношението и
основни методи в усвояване на произношението в чуждия език.
35. Билингвизъм

в

предучилищна

възраст.

Проблемът

за

билингвизма

в

предучилищна възраст в научните изследвания. Предимства и недостатъци на
децата билингви. Работа на учителите по чужд език с децата билингви в детската
градина.
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