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АНОТАЦИЯ 

Обучението по български език е основна задача , която доминира целия педагогически 

процес  и съпровожда всяка дейност на децата. Развитието на речта при 3-7-годишните 

деца в предучилищна възраст, както и усвояването на навици и умения за  речево 

общуване , става на основата на овладяване системата на българския език- неговата 

фонетична, лексикална и граматична страна. Езикът и речта осигуряват общуването на 

децата в социума, регулация на поведението, познанието на света и себепознанинето. 

Методиката по български език гарантира научната основа на педагогическия процес  за 

усвояването на българския език в предучилищна възраст /ПУВ/. 

 

ОСНОВНИ  ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Дисциплината Методика по български език в детската градина се ангажира да формира 

у студентите обобщени  знания и  умения  за  реализиране на ефективен педагогически 

процес  при  3-7-годишните деца. Основната цел  е свързана със създаването на  

достатъчен педагогически репертоар за ефективна организация и управление на 

дейностите в детската градина  за усвояването на българския език. 

 

По-конкретно, студентите трябва: 

 -осмислено и логично да подбират и прилагат различни форми и  методи  за обучение 

по български език; 

 -да разберат същността  и спецификата на педагогическите принципи за 

осъществяването на различните  задачи на обучението по български език в ДГ; 

 -да познават различните похвати за  стимулиране на словесно-говорното и речево 

развитие на 3-7- годишните деца. 

 -да  познават  специфичните закономерности и механизмите на развитие на детската 

реч; 

 -да осмислят  методите и средствата, гарантиращи постигането на държавните 

образователни стандарти  по  Образователно направление Български език  в ПУВ.  
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Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да: 

 овладеят основните технологии за усвояване на българския език в детската 

градина; 

 могат да прилагат адекватно и вариативно методи на работа като се съобразяват с 

възрастовите особености и възможности на децата от 3-7 години; 

 прилагат на практика знанията си за диагностициране и корекция на езиковото 

развитие; 

 придобият  умения да осъществяват непрекъснат и системен процес за езиковата 

подготовката на децата за училище. 

  познават основни принципи на подбор на програмното съдържание  при работа със 

смесени групи в детската градина. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Да е положен изпит по езикова култура. 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Редовна обучение, задочно обучение 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

 

Специалност Статут Кредити 
Дистанционно 

обучение 

Редовно 

обучение 

Задочно 

обучение 

Предучилищна и 

начална 

училищна 

педагогика 

Задължителна 

учебна 

дисциплина 

6 

прис. л с общо л с общо л с общо 

    40 20 60 20 10 30 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Съвременни подходи на методиката по български език.  

Брой часове: 3 

Съдържание:  

Цел, задачи и съдържание на Методиката  по български език в детската градина. Връзки с 

други науки. Основни функции на езика. 

Практическа реализация на интеракцията в ПУВ. 

Ролята на детския учител за овладяването на българския език. 

Тема 2. Форми на обучение по български език в детските градини. Видове игри. 

Брой часове:3 

Съдържание: Спецификата на играта като форма, метод и похват. Предимствата на 

играта като водеща дейност в ПУВ . Вариативното й  използване в различните групи  за 

стимулиране на детската речева активност.  

Ролята на другите дейности - битова, творческа, художествена, празнична   и др. ,които 

създават стимулираща среда за словесно-говорна активност. 
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Тема 3. Обучаващи ситуации. Принципи, методи и похвати в обучението по български 

език. Работа в смесените групи в детската градина. 

Брой часове: 3 

Съдържание: Специфика на обучаващата ситуация като основна форма в детската 

градина. Видове ситуации. Планиране и подготовка на ситуациите- технологична схема. 

Възрастова диференциация  при  прилагането на различни педагогически похвати , 

методи и средства в различните по възраст групи в детската градина, в това число и 

смесените. 

Тема 4. Развитие на свързаната реч.Специфика и значение в предучилищна възраст. 

Брой часове:2 

Съдържание 

Задачи и съдържание.Изграждане на монологична и диалогична реч. Показатели за 

развитие на детската реч. Разказът като форма на развитие на свързаната реч. Видове 

разкази. Съчиняване. Преразказ. 

Тема 5. Обогатяване на речника. Значение и особености. Методични похвати.  

Брой часове: 2 

Съдържание: Специфична количествена и качествена характеристика на речника на 

децата от ПУВ. Психологически закономерности при възприемане и осмисляне на думата. 

Педагогическа технология за обогатяване на речника в процеса на обучение по български 

език.  

Тема 6. Педагогическа технология за възпитаване на звукова култура.Особености на 

звуковата култура при деца от ПУВ.  

Брой часове: 2 

Съдържание: 

Специфични методи и похвати за развитие на звуковата култура на децата. Развитие на 

фонематичен слух. Звуков анализ - специфика. Използване на звуковия модел в 

предучилищна възраст. Видове педагогически ситуации за фонемен анализ на думата. 

Тема 7. Запознаване с художествената литература. Задачи и съдържание.Вариативно 

използване на художествената литература в различни педагогически  дейности в детската 

градина. 

Брой часове:3 часа 

Съдържание: 

Психологически аспекти и особености на литературното възприемане. Специфични 

особености в методическата работа при възприемане на различни жанрове-възрастова 

диференциация. Особености при възприемането на художествена литература. 

Педагогически изисквания на ДОС  при пресъздаване на художествени произведения.  

Тема 8.Диагностика на овладяването на езика и развитие на речта в  предучилищна 

възраст. 

Брой часове:2 
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Съдържание: Видове диагностика на езиково - говорното развитие при деца от 

различните възрастови групи в детската градина. Подходящи методи за диагностика - 

дидактичен тест, диагностична беседа, интервю с кукла , оценъчна скала и други. 

Готовност за училище - показатели и критерии.Процедури за педагогическо изследване. 

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ  

Тема 1.Видове педагогически ситуации за овладяване и развитие на българския език . 

Брой часове: 4 ч 

Съдържание: 

Създаване на технологични схеми /план-конспекти/  за всички възрастови групи в 

детската градина. Дискутиране на различни обучаващи, игрови, практически ситуации . 

Тема 2.Възприемане и пресъздаване на художествени произведения за деца. 

Брой часове: 3ч. 

Основни етапи при работа с художествено произведение  при различните възрастови 

групи. 

Специфични особености в методическата работа при възприемане на различни жанрове. 

Тема 3. Диагностични техники за изследване езиково-говорното и речево развитие 

на 3-7-годишните деца. 

Брой часове: 3ч. 

Съдържание: 

Запознаване  с основните диагностични методи. Анализиране и интерпретиране на 

диагностични данни. Създаване на програма за стимулиране на езиковото развитие на 

детето и преодоляване на затруднения - педагогически аспекти. 

Семинарните упражнения са организирани така, че студентите практически да приложат 

знанията от лекционната част на курса. Мотивирано да участват в съставянето на 

педагогически технологични схеми като работят  в малки групи. По избор, индивидуално 

да разработват  и представят /презентират/ свои идеи и варианти за  работа по български 

език  с децата от ПУВ. 

 

ХОСПЕТИРАНЕ   

1.Тема . Наблюдение на обучаващи ситуации в различни възрастови групи в детска 

градина 

Брой часове: 3 

Съдържание: Практическо осмисляне на обучаващите ситуации като основна форма на 

обучение, реализираща държавните образователни изисквания. Разбиране на  

възрастовите специфики при подбора на програмното съдържание. 

2.Тема. Наблюдение на игрови форми за развитие на речта на 3-7 годишните деца. 

Брой часове:2 



 5 

Съдържание: Хоспетирането включва наблюдение и анализ на дидактични, 

автодидактични,   сюжетни и  игри-драматизация , чрез които се осъществяват различни 

задачи на методикатата по български език в детската градина. 

 
КУРСОВА ЗАДАЧА 

Предлага се списък от индивидуални задачи за всеки студент, които се разработват през 

семестъра. Защитата се провежда в края на семестъра - присъствено или он-лайн. 

 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Методи на преподаване 

Основен метод е лекционният, парарелно съпътстван от инерактивни методи: дискусия, 

делова игра, решаване на казуси. Помощни методи на преподаване : ситуационни и 

презентационни методи.  

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Критерии за допускане до изпит. До изпит се допускат студенти, които са: 

 разработили материали, възложени за изпълнение по време на семестъра; 

 разработили и защитили курсов проект. 

2. Метод на формиране на семестриалната оценка  

Работата на всеки студент през семестъра се оценява с текуща оценка. При формирането 

на тази оценка се има предвид  резултатите от разработената курсова задача и участието 

в семинарните упражнения. 

Семестриалният изпит е изпитен тест.  

При формирането на крайната оценка освен резултата от семестриалния изпит се има 

предвид и текущата оценка. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА  

 

1. Ангелов,Б., П.Вълчева. Теория и методика на обучението по български език и 

литература в предучилищна възраст.Изд."Кл.Охридски", 2021. 

2. Ангелов,Б.,Т.Борисова.Приказният свят на думите.Учебно 

помагало.София,Анубис,2006. 

3. Ангелов,Б. Езикът и речта в контекста на семейството.Сп.Предучилищно 

възпитание  №4, 2011. 

4. Божилова, В.Интерактивната педагогическа ситуация в детската градина. 

Изд.Раабе България, Изд.2019. 

5. Вълчева,П. Методът на мисловните карти като алтернатива в развитието на 

комуникативната компетентност чрез творческия разказ в подготвителната 

група.Сб.Алтернативи в образованието.УИ "Паисий Хилендарски",Пловдив,2016. 

6. Гюрова,В.,А.Асенова и др.Активна възпитателна система. Сдружение 

"Азбукари",2021. 

7.  Гюрова, В., Б. Ангелов, М. Рачева, Т. Велинова. Игрово-образователното 

пространство като «отворена» среда за компетенциите на децата. - Годишно 

научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното 

развитие“, бр. 2, 2011, Бургас. 

8. Даскалова Ф.Методика на обучението по роден език в детската градина.П.2000. 

9. Даскалова,Ф.Образователно направление български език. С.2004. 
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10. Даскалава,Ф., Ф.Кафтанджиева. Образователно направление български език: 

Диагностика. С.,2004. 

11. Даскалова,Ф.Ранното четене и подготовката за училище: За фонематичното 

съзнание и децата пред прага на училището.Бл.2007. 

12. Димитров,Д.Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна 

възраст.Изкуства,2011. 

13. Желязков, Ст.Особености на развитието на речта и езика на детето в 

ПУВ.ВТ,2007. 

14. Здравкова,Ст.Моите приказни пътечки.Изд.Булвест,2018.  

15. Методика за развитие на речта и овладяване на българския език в детската 

градина. Изд. Макрос, Пловдив, 2012.  

16. Петрова,В.Развитие на речта в предучилищната възраст. ВТ.2012. 

17. Развитие на детската речева дейност, Изд.Сема 2001,Пловдив, 1996 

18. Стефанова,П.Методика на обучението по съвременните езици.Изд.ВБУ.2015. 

19. Терзиева,М. Идеи за развитие на обучението по български език в предучилищна 

възраст, БУ"Проф.д-р А.Златаров", Бургас, 2009. 

20. Терзиева,М.Баснята в детската градина.Методическо пособие., Димант, 2002. 

21. Терзиева,М. Проблеми на родноезиковото обучение в детската 

градина.Бургас,Либра Скорп, 2020. 

22. Христозова, Г. За детското слово- и формотворчество и за явлението 

вербализъм. сп.“Предучилищно възпитание” 2002, № 3. 

23. Чичикова, Кр.,Как да работим по български език  в детската  градина. 

П.Сема.2001 

24. Чичикова,Кр., За преразказите и преразказването в годините преди 

училище.Пловдив,Сема,2003. 
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ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК   

  

  

  

 ED 208 

 МЕТОДИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 Лектор:  проф.д.п.н. Галя Христозова, д-р Ели Драголова 

 

 

1. Специфика на методиката по български език в детската градина. Предмет, задачи и 

значение .  

2. Подходи и  принципи на работа с децата от предучилищна възраст.Възрастови 

различия.  

3. Основни и допълнителни методи на методиката на българския език в 

предучилищна възраст. 

4. Развитие на свързаната реч.Особености при формиране на диалогична и 

монологична реч. 

5. Видове разкази.Методически изисквания. 

6. Специфика на работа с литературна творба в детската градина. 

7. Особености при възприемането и  при пресъздаването на литературна творба. 

8. Обогатяване на речника-методически похвати.Възрастови специфики. 

9. Етапи в овладяването на лексикалното значение на думата. 

10. Педагогическа технология за  формирането на граматически правилната реч. 

11. Форми и методи за развитие на правилно звукопроизношение. 

12. Специфика на работа за развитие  на фонематичен слух. 

13. Организация и планиране на различните форми за осъществяване целите на 

методиката. 

14. Диагностични методи за изучаване и проучване детското  езиково развитие. 

15. Езикова готовност на децата от подготвителните групи за училище.Параметри на 

готовността. 

16. Играта и игровите компоненти в обучението по български език в детската градина. 

17. Интерактивните методи на работа в смесените по възраст и по етнос детски групи. 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ПО ИЗПИТНИЯ ВЪПРОСНИК  

 

1. Ангелов,Б., П.Вълчева. Теория и методика на обучението по български език и 

литература в предучилищна възраст.Изд."Кл.Охридски", 2021. 

2. Божилова, В. Интерактивната педагогическа ситуация в детската градина. 

Изд.Раабе България, Изд.2019. 

3. Даскалова Ф. Методика на обучението по роден език в детската градина.П.2000. 

4. Даскалова,Ф. Образователно направление български език. С.2004. 

5. Драголова,Е., М.Терзиева. Диагностика  готовността на децата за 

училище.Димант.2009. 
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6. Желязков, Ст.Особености на развитието на речта и езика на детето в 

ПУВ.ВТ,2007. 
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