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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019
за групи Работилничка за навици и Приказливци (Първа и Втора подготвителна)

Групите учат по едни и същи теми. Целта ни е децата да се чувстват уверени, стъпвайки на наученото в
Работилничка за навици, което в група Приказливци разширяваме, обогатяваме и поднасяме с учебни
материали и игри, подходящи за тяхната възраст.

Тема

Лексика

Моето семейство

Мама, татко, баба, дядо, кака, батко, аз

Кой какъв е у
дома?
Кой какво прави у
дома?
Моят дом

Силен, голям, добър, хубав, малък,

Моята стая –
предмети
Моята стая играчки
Моята стая –
глаголи
Есен – особености

Легло, лампа, играчки, столче, масичка, килим

Есенни дрехи
Нашата кухня –
глаголи
Храни

Готви, чисти, слуша, играе, помага, работи
Врата, прозорец, двор, балкон, покрив, къща

Кукла, барабан, топка, мече, колело, количка
Спи, играе, подрежда, рисува, пише
Вали дъжд, чадър, студено, листа,
Гумени ботуши, яке, панталон, блуза
Готви, мие, яде, реже, бърка, маже
Супа, солети, сандвич, бисквита, пица, хляб

Напитки

Мляко, вода, чай, сок, кафе,

Плодове

Ябълка, банан, круша, ягода, портокал, грозде

Зеленчуци
Зима – особености
Зимни дрехи

Домат, краставица, лук, чушка, морков, зеле
Вали сняг, студено, вятър, снежна топка, снежен човек,
шейна
Пуловер, панталон, палто, шал, шапка, ръкавици

Преговор

Части на лицето
Емоции
Части на тялото
При чичо Доктор
Професии

Очи, учи, нос, уста, лице
Тъжен, сърдит, весел, уморен
Глава, ръце, крака, тяло
Боли, сироп, кашля, термометър, болен
Доктор, учител, шофьор, полицай

Животните на село

Кокошка, кон, прасе, овца, коза, крав, патица

Домашни животни

Куче, котка, папагал, рибки, заек, костенурка

Горски животни

Елен, таралеж, мечка, вълк, лисица

Животните в
зоопарка
Други животни

Жираф, слон, зебра, тигър, лъв, маймуна

Кой къде живее

У дома, на село, в гората, в зоопарка

Делфин, щъркел, риба, заек, мишка, гълъб

Противоположност Топло, студено, нисък, висок, горе долу, чист, мръсен, добър,
и
лош
Момче и момиче Описание (на вид и различните дрехи)
Какво чувам
Пролет –
особености
Пролетни дрехи

Цветя, топло, птици, играя навън

Дневен режим

Ставам, мия си зъбите, обличам се, закусвам, уча, обядвам,
спя, играя, събличам се, къпя се,вечерям
Правоъгълник, триъгълник, кръг, квадрат

Форми и цветове

Яке, обувки, жилетка, рокля, панталон, чорапи

Цифри
Преговор

Едно, две, три, четири, пет

