
Информация за родителите на бъдещите 
първокласници в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ 

 
Уважаеми родители! 
Сигурни сме, че много от Вас вече са се информирали за това какво 
означава детето да е готово за първи клас и са срещали понятието 
„Училищна готовност“. В нашето училище имаме традиция при 
записването на първокласници да се срещаме с децата и да правим 
кратък скрининг за готовността им за училище, но по известни на 
всички ни причини, свързани с пандемията, миналата и тази година 
нямахме възможност да проведем това изследване. Причините да се 
прави такъв скрининг са много, но най-важните са свързани с 

информирането на родителите какви знания и умения е добре да има 
първокласника, за да има успешен старт в училище. 
Затова ще се опитаме да обясним накратко  какво е добре да 
развивате във Вашите деца през лятото. 
 

1. Фината моторика-умението на ръката да държи молива и да 

изписва различни елементи. 

Защо е важно? Децата в първи клас започват интензивно да се 
учат да пишат и затова връзката „око-ръка“ има много важно 

значение за успешното справяне. Тренирането, укрепването на 
мускулатурата отговаряща за писането и фините движения на 
ръката ще доведе до по-малка уморяемост при писане и така ще 
доведе до подобряване на училищните умения. Фините движения 
на ръката са свързани и с развитието на функциите на мозъка и 
изграждане на невронни връзки, затова не трябва да 
подценяваме развитието на тези умения. 
Как да стимулираме това умение? С игри и упражнения 
свързани с рисуване, очертаване, зачертаване, проследяване.  
Подходящи са книжки за оцветяване, активни карти с изтриваем 

маркер, лабиринти, фигурки направени с пунктир и др. 
 

2. Зрително-моторна интеграция-умението да прерисува, да 

пренесе образа, който вижда, да направи фигура по 

образец. 

Защо е важно? Това умение отново е свързано с една от 
основните учебни дейности-писането. Децата ще се учат да 
изписват елементи на буквите и самите букви, което за повечето 
от тях е голяма предизвикателство.  

Как да стимулираме това умение? Прерисуване на 
геометрични фигури и предмети – кръст, ключ. Целта е детето да 



се опитва да нарисува, докато гледа образеца - същия предмет 
или фигура. Можете така да учите и печатните букви. 
Важно умение е детето преди първи клас вече да може с печатни 
букви да напише името си. Някои могат да си напишат и двете 
имена, но е достатъчно да може да напише малкото си име. 

3.Ориентиране в пространството – както по отношение на 

посоките –ляво /дясно, горе долу, отпред/отзад, така и 
ориентиране в равнина и мрежа –начало/край/среда. 
Защо е важно? Важно е за целия учебен процес – и за 
писането, и за четенето, и за смятането и за часовете свързани с 
физическата култура. За да разбира инструкциите на учителя и 
да може да се ориентира – къде е началото на реда и къде е 

края, от коя страна се брои, кое е в средата, какво значи: от 
горе на широкия ред или от средата. Понятията за тясно/широко, 
малко/голямо са ключови за успешното ограмотяване. 
Как да стимулираме това умение? 
С игри и упражнения, с прости и по-сложни инструкции в 
ежедневието свързани с разположението на предметите около 
нас, с проследяване пред детето с пръст текст, който четем или 
когато броим предмети – реални или нарисувани. 
 

3. Ранни математически умения – да брои, да познава цифрите 

до 10. Да знае понятия за по-голямо, по-малко и равно. Да може 
да брои в прав и обратен ред, както и от определена цифра 
нагоре към десет и надолу към 0. 

Защо е важно? Смятането е една от основните дейности при 
ограмотяването и е свързана с развитието на мисленето при 
децата. Необходимо е децата да имат базисни математически 
представи идвайки от детската градина. В техните програми са 
залегнали всички тези изисквания основаващи се на нормалното 
на развитие на децата в тази възраст. От опит можем да кажем, 

че повечето деца идвайки в първи клас могат да броят до 20, а 
някои и нагоре, справят се с обратното броене от 10 до 0, а 
голяма част от тях и от 20 до 0, познават цифрите до 10 и нагоре 
и могат да определят повече и по-малко, както и с колко повече 
и с колко по-малко. 
 
Как да стимулираме тези умения? С упражнения и игри в 
ежедневието, с даване на инструкции и задачки за мислене. 
Примерно: Ако имаш две ябълки и дадат още 1 колко ябълки ще 
имаш? 

 



4. Ранни езикови умения – добре е вече детето да умее да 

произнася всички звукове, но понякога се случва това да тече 

като процес до края на 1 и 2-ри клас. 

Други важни умения са: 
- да умее интонационно да отделя звуковете в думите  
-  да умее да определи мястото на звука в думата (в началото, в 
средата, в края)  
- да знае какво е рима и да може да измисли такава 
- да умее да съставя разказ по картинка  
- да различава жанрово текста, например: приказка от 
стихотворение  
- да умее да наизустява стихотворения – това е важно за 

трениране на паметта, която в този период е много силна и ще е 
важна за ограмотяването на детето 
- да умее да преразказва приказки, което означава, че ще има 
достатъчно речников запас и ще може да се ориентира езиково 
във времената-нещо, което ще развива в училище. 

Освен това, всеки бъдещ първокласник е добре да знае: 

- трите си имена, на колко години е, кога е роден/ или поне в 
кой сезон/, в коя детска градина е учил 

- да знае в кой град живее и родителите му какво работят,  

- да знае и да умее да спазва основни правила за добро 
поведение и общуване. 

 
Как да стимулираме тези умения? С говорене, с четене на 
приказки, с обясняване по достъпен начин на смисъла на думите 
и понятията, с въвеждането на нови такива, с учене на изуст на 

стихчета, песнички, гатанки, броилки. С назоваване  и 
класифициране – въвеждане на родови и видови понятия. Това е 
друго важно умение, което трябва да развие детето, а именно: 

    

5. Класифициране – да може да обобщи група предмети и 

явления по определен родов или видов признак. 
Примерно: да знае кои животни са домашни, кои диви; да 
разграничава животни и растения, да използва обобщаващи 
понятия като: дрехи, превозни средства, прибори за хранене, 

инструменти. Да умее да сравнява и групира по форма, цвят и 
принадлежност. 



Как да стимулираме тези умения? Игри и упражнения от типа 
на: „Коя картинка е излишна?“- „С коя думичка можем да 
наречем..?“, „По какво си приличат..?“ „По какво се 
различават..? Като говорим с тях и им обръщаме внимание на 
живата и нежива природа от заобикалящия ни свят, на 
предметите от бита и различните инструменти, които ползваме 
или се ползват в определена професия, форма, цвят и други 
признаци, по които можем да сравняват, така да насочваме 
вниманието, да  стимулираме интереса на децата към 
заобикалящия ги свят. 
 

6. Стимулиране развитието на паметта и вниманието 

Защо е важно? Това са познавателните функции, които ще 
бъдат изключително важни за ограмотяването на вашето дете. И 
докато паметта по правило в тази възраст е добра, то при 
вниманието е обратното-при малките деца то е по-слабо развито, 
с по-малък обем и устойчивост. И двете функции е добре да се 
стимулират!  
Как да стимулираме тези умения? Както при паметта, така и 
при вниманието, можем да използваме различни ежедневни 
дейности, игри и упражнения, за да ги развиваме. Има много 

книжки и материали в книжарниците и в интернет 
пространството, които могат да Ви помогнат, но и Вие самите 
можете да си спомните песнички, стихчета, броилки и игри от 
вашето детство, които ще помогнат по лесен и забавен начин да 
развивате вниманието, паметта и въображението на Вашето 
дете! 
 
Друго важно, което не трябва да пропускаме, когато говорим за 
Училищната готовност на децата, са рисунките. Най-показателна 
от тях за достигнатата зрялост е рисунката на човешка фигура. 

Стимулирайте децата да рисуват човек и рисувайте заедно с тях. 
Назовавайте и обяснявайте всеки елемент от човешката глава и 
тяло - кое къде се намира, от къде тръгва, колко обичайно е 
дълго или широко, голямо, малко. Нека вашите нарисувани 
човечета да имат всичко, което има човешкото тяло, ръцете и 
краката да са обемни, да са облечени с цветни дрехи, да си имат 
очи, уши, коса и надяваме се – големи усмивки!  
 
И преди да Ви пожелаем весело, приятно, спокойно и много 
ползотворно лято отново да кажем, че всичко това трябва да 

става по един забавен и приятен за децата начин - с много Игра! 
 
Весело лято! 



 
Елеонора Златинова 

       Психолог на учениците от Начален етап  
       на 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ 

 

 

 
 

         


