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Група А  

1. Технологичен модел за развитие на свързаната устна реч в предучилищна възраст. 

2. Възприемане и пресъздаване на детска художествена литература. 3. Развитие на 

детската звукова култура в процеса на формиране на фонематичен  слух и 

фонематично възприятие.  

4. Обогатяване, уточняване и активизиране на детски речник в предучилищна  

възраст.  

5. Технологии за овладяване на граматически правилна реч в детска градина. 6. 

Подготовка за ограмотяване чрез формиране на компетентности за речевите  

единици:звук, дума, изречение, текст.  

7. Формиране на представи за предметни множества, количествени отношения,  

числата до 10 и аритметичните действия събиране и изваждане в предучилищна  

възраст.   

8. Развитие на детските представи за пространство и пространствени отношения. 9. 

Изграждане на времеви представи и отношения в предучилищна възраст. 10. 

Формиране на представи за основни геометрични фигури и форми. 11. Формиране 

на представи и елементарни умения за измерване у 3 – 6-годишните  деца.  
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 Група Б  

12. Ядра и цели на образователното направление „Околен свят“ за овладяване на  

екологична и социална култура от 3 - 7 - годишното дете.  

13. Личностно - ориентиран модел и ключови компетенции при реализиране на  

образователното съдържание по направление „Околен свят“. 

14. Ситуацията - основна форма на педагогическо взаимодействие за 

ориентиране на детето от предучилищна възраст в околния свят - 

педагогически характеристики и етапи на планиране.  

15. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие за ориентиране 

на детето от предучилищна възраст в околния свят - същност, видове и 

организация.  

16. Методи на педагогическо взаимодействие за ориентиране в околния свят - 

групи и функции.  

17. Педагогика на физическото възпитание в детската градина – цели, очаквани  

резултати.   

18. Образователни ядра в ОН „Физическа култура“ за придобиване на 

компетентности, свързани с двигателната дейност.  

19. Форми на педагогическо взаимодействие в ОН „Физическа 

култура“.    

  

Група В  

20. Видове изобразителни дейности в детската градина - специфични особености. 21. 

Форми на работа по изобразително изкуство в детската градина. 22. Педагогически 

технологии за формиране и развитие на певческо-изпълнителски  умения.  

23. Възприемане на музика – задачи, организация и провеждане на възприемането на  

музика. Педагогически технологии за запознаване с ново музикално  

произведение.  

24. Методиката на обучение по конструиране и технологии в ДГ. Същност и  

функционална характеристика на взаимодействието за формиране на готовност 

за  труд в ДГ и подготвителните групи – цел, задачи , интегративни връзки с 

другите  науки.  

25. Организационни форми,видове педагогически ситуации ,поръчения , дежурства 

и  взаимодействия в детското заведение. Специфични особености на организация 



в  различните видове трудови дейности.   

23. Комуникативният подход в чуждоезиковото обучение.  

24. Техники за представяне и упражняване на лексика на английски език 

25. Индуктивен и дедуктивен подход за преподаване на граматика в обучението по  

английски език – предимства и недостатъци.  

26. Техники за развиване на умението слушане на английски език. Видове  

упражнения.  

27. Техники за развиване на говорни умения на английски език. Видове  

комуникативни упражнения. 
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