
Помогни ми да се справя сам

Следвай детето



Практически живот - програма

Основни цели и области

 Адаптация

 Ориентация

 Самостоятелност

 Консолидиране и координиране на движенията

 Развитие на волята

 Концентрация

 Области – въвеждащи упражнения, грижа за себе 
си и средата, етикет, контрол на движението



Практически живот – резултати

• Усвояване на социални навици и умения

• Адаптация и решаване на проблеми

• Екипна дейност

• Адекватни навици 

• Умения за изслушване

• Умение за самостоятелна работа

• Умение за изчакване

• Умение за общуване с другите

• Завършване на цикъл активност

• Подготовка за останалите области 





Сензорна област - програма

Развитие на сетивата чрез материали, които 
стимулират:

1. Слух

2. Зрение

3. Усет

4. Вкус

5. Обоняние



Сензорна област - програма

 Разбиране на понятия като цвят, форма, 
измерение, структура и т.н.

 Класифициране и категоризиране на сензорните 
впечатления и възприятия

 Прецизиране на детската възможност за 
разграничаване 

 Дава ключ към света

 Дава на децата ново ниво на абстракции

 Правилно запаметяване и възпроизвеждане

 Развитие на операционни идеи за света

 Подпомага математическото мислене



Сензорна област – резултати 

 Ментално развитие в дълбочина

 Усъвършенстване и изостряне на сетивата

 Развитие на базисен ред в съзнанието

 Откриване на красотата на света около нас

 Развитие на чувство за естетика

 Подготовка за езиково и математическо развитие

 Улавяне на дефицити

 Подготовка за математика и писане





Езикова област  - програма

1. Говор/ Устна реч

2. Писане/ Писмена реч

3. Четене



Езикова област - резултати

 Овладяване на правилна реч, разбиране на думите, 
тяхното категоризиране.

 Овладяване на умения за изразяване чрез писане.

 Овладяване на умения за разбиране на околните 
чрез четене.





Математическа област - програма

1. Развитие на количествени разбирания

2. Въвеждане в десетичната система

3. Въвеждане на количество 1-9

4. Въвеждане на основните операции

5. Въвеждане на големи числа

6. Въвеждане на дроби



Математическа област - резултати

 Овладяване на количествени понятия за числа и 
техните символи

 Овладяване на прости и сложни аритметични 
операции

 Овладяване на базови понятия за геометрия

 Развиване на абстрактни категории

 Подобряване на паметта





 Благодаря!

Александър Радонов - aleks.radonov@gmail.com


