
Залепи 
снимка* 

6-7 години

Това 
съм аз

Залепи 
снимка* 

3-4 години

Залепи 
снимка* 

4-5 години

Залепи 
снимка* 

5-6 години

2 * Места за снимки от различни възрасти на 
детето. Залепват се от учител или родител 
(настойник), може и с участието на детето.

Име                                                  

Презиме                                           

Фамилия                                         

Дата на раждане (ЕГН)                             

Място на раждане                                     
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Моята 
детска 

градина*

Детска градина (училище)

Град (село) 

Детска градина (училище)

Град (село) 

* Попълва се от учителя.
** Попълва се от учител след среща и обсъждане с родител 

(настойник), който споделя впечатления от поведението на 
детето извън детската градина

Календарна възраст на постъпване 

в детската градина:*

Дата на приключване на портфолиото:*

Особености на началната адаптация към 

условията в детската градина:**
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* Попълва се от учител на базата на резултатите от учебната дейност и живота 
в групата. Препоръчва се по възможност учителят да използва стандартни за 
различните показатели методики и скали на оценяване. Допустима е и свободно и ясно 
формулирана кратка оценка. Показателите да се отбелязват всяка година.

Особености, напредък и затруднения 
в социалното развитие и поведение, 
интересите и предпочитанията, 
комуникативното развитие*

Самостоятелност

1. група

2. група

3. група

4. група

Навици за самообслужване

1. група

2. група

3. група

4. група



ФОРМА ЗА КОНТРОЛ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ*

* Попълва се от учителя в резултат на входната, текущата и изходната диагностика, по 
възможност след обсъждане с предишни учители. 

Дата
..................

Дата
..................

Дата
..................

текущо изходно входно 
за 2. група

2 1 0 2 1 0 2 1 0
Български език и литература
Свързана реч
Б.1.1. Назовава пълното си собствено име и възрастта си
Б.1.2. Назовава имената на членовете на семейството си
Б.1.3. Разбира общоприети изрази
Б.1.4. Разбира и употребява стандартни думи, използвани в 

комуникацията (поздрави, извинения, благодарности)
Б.1.5. Назовава отделни характеристики на играчките, с които 

играе
Речник
Б.1.6. Назовава имената на близки хора, приятели, играчки и 

предмети от близкото обкръжение
Б.1.7. Произнася думите правилно
Граматически правилна реч
Б.1.8. Образува правилно множествено число на думи и обратно
Б.1.9. Използва кратки прости изречения
Звукова култура
Б.1.10. Изговаря отчетливо думите в общия поток на речта
Възприемане на литературно произведение
Б.1.11. Възприема кратки приказки
Б.1.12. Назовава основните герои в литературно произведение
Б.1.13. Разбира съдържанието на кратки литературни 

произведения
Б.1.14. Различава в литературното произведение начало и край
Пресъздаване на литературно произведение
Б.1.15. Наизустява според възможностите си цялостно или част от 

кратки стихчета и римушки
Математика
Количествени отношения
М.1.1. Брои до три 
М.1.2. Различава едно и много
М.1.3. Сравнява две предметни групи (до три предмета) и ги 

назовава: толкова, колкото
Измерване
М.1.4. Практически обследва височината на предметите
М.1.5. Определя равни по височина предмети
Пространствени отношения
М.1.6. Определя мястото на предмет спрямо собственото си 

местоположение – горе, долу, отпред, отзад

1. ГРУПА
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текущо изходно входно 
за 2. група

2 1 0 2 1 0 2 1 0
Времеви отношения
М.1.7. Разпознава и назовава ден и нощ
М.1.8. Има представа за годишните сезони
Равнинни фигури
М.1.9. Има представа за кръг, квадрат и триъгълник
М.1.10. Избира назованата фигура
Околен свят
Самоутвърждаване и общуване с околните
О.1.1. Разпознава образа си и назовава пола си
О.1.2. Описва себе си, като назовава името си и посочва близките 

си приятели, както и предпочитанията си към облекло и 
играчки

О.1.3. Изразява привързаност към членове на семейството
О.1.4. Демонстрира предпочитания към място за игра, играчки и 

съиграчи
О.1.5. Участва в игри с други деца
О.1.6. Посочва това, което харесва или не харесва
О.1.7. Взема участие в игри и играе с радост и удоволствие
Социална и здравословна среда
О.1.8. Различава сградите на дома и на детската градина
О.1.9. Споделя играчки и пособия с децата
О.1.10. Назовава игрови средства, роли и правила
О.1.11. Знае правилата за пътуване в автомобил, като използва 

детско столче
О.1.12. Познава средства за хигиена и начини на използването им
О.1.13. Познава професии, свързани с грижите за децата в 

детската градина
Културни и национални ценности
О.1.14. Назовава лични празници
О.1.15. Знае името на страната ни
О.1.16. Демонстрира готовност и желание за участие във 

фолклорни празници и игри
Светът на природата и неговото опазване
О.1.17. Назовава домашни животни и техните малки
О.1.18. Наблюдава в близката среда домашни и диви животни
О.1.19. Назовава плодове и зеленчуци
О.1.20. Назовава в природни картини метеорологичното време 

като слънчево, дъждовно, снежно 
Изобразително изкуство
Художествено възприемане
И.1.1. Познава и назовава обекти при разглеждането на картини, 

илюстрации и произведения на народното творчество
Изобразителни материали и техники
И.1.2. Апликира образ, като използва готови изрязани форми
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