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РАМКОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ 

ЗА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ  „БИТ И ТЕХНОЛОГИИ” 

ПО ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА 

за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания  

I – IV клас 

 

I. Общо представяне на учебната програма 

Учебната програма е предназначена за ученици със специални образователни 

потребности – с умствена изостаналост (умерена, тежка и дълбока) и с множество 

увреждания от I до IV клас. Обучението по домашен бит и техника е насочено към 

постепенното изграждане на технологичната грамотност и компетентност на учениците, 

като основен елемент на тяхната обща култура и образователна подготовка. Съществено за 

учебната програма е разбирането на практическите дейности като среда за развитие на 

познавателните, гражданските и личностните характеристики на учениците.  

Предвижда се ученикът да усвоява знания, умения и да формира позитивно 

отношение към техниката и нейното значение за човека и за опазването на околната среда. 

В периода I – IV клас се осъществяват интегрални дейности, при които учениците 

работят по теми, проектират и изработват, моделират и конструират, което им помага в 

практическата ориентация и при формирането на понятия. 

Темите във всяко ядро са разработени и подредени по степен на сложност във 

възходящ ред. На същия принцип са формулирани очакваните резултати, уменията и 

компетенциите, които трябва да придобие ученика. 

Усвояването на знания и умения за конструиране и натрупването на технологичен 

опит за възприемане на заобикалящата предметна среда е продължителен процес, в който 

всяко дете има свой собствен и индивидуален стил за научаване. Структурирането на 

учебния материал позволява в организацията на всяко занятие да бъде включена 

индивидуална и диференцирана работа. 

Обучението в I – IV клас е до 3 часа седмично. 
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ІІ. Цели на обучението 

Обучението по домашен бит и техника е специфична познавателна и практико-

продуктивна дейност. Специфичната й насоченост е ориентирана както към крайния 

резултат на дейността, така и към процесите и технологиите за неговото постигане. 

Основната цел на дейността произтича от тенденциите в развитието на техниката и 

технологиите, които влияят върху процеса на израстване и развитие на детето и предлагат 

разнообразни възможности то да се запознава с тях. Идеята е да се ориентира ученикът в 

съвременната технологична среда чрез опознаване на всекидневни дейности и средства, 

които присъстват в живота му. 

Образователно- възпитателните параметри на основната цел се постигат чрез система 

от подцели: 

- събуждане на интерес към предмета и формироне на позитивно отношение към 

техниката; 

- възпитаване на дисциплинираност и готовност за труд; 

- умения за самообслужване и труд в природната среда; 

- умения за работа по инструкция и образец; 

- умения за работа с достъпни материали и инструменти; 

- умения за достъпни манипулативни действия; 

- формиране на умения за конструиране, моделиране и оценяване на изделията и 

моделите; 

- възприемане на причинно-следствените зависимости по време на предметно- 

практическа дейност в технико-технологичната среда; 

- развиване на умения и компетентности  и на отговорност за работа в екип; 

- възпитаване на естетически вкус  към красивото и опазване на околната среда. 

Конструктивната дейност влиае върху изграждането на психичните и социалните 

структури въз основа на индивидуалната насоченост и ритъм на познавателното формиране 

на ученика. Това е основание да се търсят възможности всяко дете да извършва 

самостоятелна конструктивна дейност и да постига резултат, съответстващ на представата 

му за завършеност.  
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ІІІ. Очаквани резултати от обучението 

 

Ядра на 

учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 

равнище учебна 

програма 

Елементарни знания 

(представи) 

Умения, включително 

социални умения 

Компетентности Контекст и дейности 

1.Ядро: 

Грижи за 

себе cи и за 

дома 

Модул 1 

Подпомагане за 

самостоятелност. 

Очаквани резултати: 

Търси подкрепа и 

съдействие за лична 

хигиена, физиологични 

нужди и облекло. 

Има представи за лична 

хигиена, ползване на 

тоалетна, измиване, 

хранене. 

Тема: Грижи за себе си. 

Очаквани резултати:  

Установяване на 

последователност - 

използване на едни и същи 

думи всеки ден. 

Дава знак за физиологични 

нужди, лична хигиена, 

облекло и хранене. 

Познава основните 

части на тялото си и 

какви грижи се 

полагат за него и 

облеклото. 

Участва в 

организирането и 

провеждането на 

битови дейности. 

Беседа, обяснение, 

демонстрация. 

Модул 2 

Формиране на конкретни 

представи за здравно- 

хигиенни умения и 

навици. 

Формиране на  битови 

умения и навици.  

Очаквани резултати: 

Прилага правилата за 

Има елементарни знания за 

частите на тялото и за 

грижите, които се  полагат 

за него. 

Възприема 

предназначението на 

съдове и прибори за 

хранене. 

Тема: Грижи за себе си. 

Самостоятелни грижи за 

лична хигиена. Придобиване 

на социален опит. 

Самостоятелно ползване на 

тоалетна. 

Измиване на ръце, лице, 

зъби, избърсване, сресване 

на косата. 

Ползване на салфетка. 

Подражава на 

еталони за 

поведение. 

Демонстрира 

култура на бита. 

Приготвя 

самостоятелно 

закуска. 

Желае да организира, 

участва и предава 

социален опит по 

време на съвместна 

битова дейност. 

Използва домакински 

съдове, прибори, 

хранителни продукти, 

покривка, салфетка. 
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поддържане на лична 

хигиена. 

Има представа за 

различни дрехи и обувки  

и тяхното подреждане; 

сервиране, отсервиране, 

почистване. 

Извършва самостоятелно 

обслужваща битова 

дейност. 

Очаквани резултати:  

Има представа за здравно- 

хигиенни умения и навици. 

Поддържа личната си 

хигиена. 

Има представи за основни 

правила за подреждане и 

поддържане на битовата и 

работна среда, както и за 

поддържане на ред, 

чистота и уют.  

Облича се, съблича се, обува 

се, събува се, сгъва, 

подрежда самостоятелно 

дрехите  и обувките си. 

Сервира, отсервира, 

почиства, украсява. 

Подражава при упражняване 

на етикетни норми. 

Опазва и поддържа битовата 

среда и участва в някои 

основни дейности. 

Знае технологията за 

приготвяне на сандвич. 

С желание 

възпроизвежда 

характерна ежедневна 

дейност. 

Модул 3 

Познава домакински 

уреди и знае основните 

правила за  

безопасното им 

използване. 

Очаквани резултати: 

Има представа за 

последователност на 

Знае предназначението на 

домакинските уреди и 

безопасното им 

използване. 

Тема: Уредите у дома. 

Очаквани резултати:  

Познава основните уреди в 

дома и тяхното 

предназначение. 

Използва домакинските 

електроуреди по 

предназначение и 

последователността от 

извършваните операции. 

Групира предмети съобразно 

трудовата задача. 

Безопасно използва 

пералня, 

електрическа печка, 

микровълнова 

фурна, 

прахосмукачка, 

тостер, съдомиална 

машина, миксер 

Натрупва опит за 

подбор на средства за 

създаване на уют в 

битовата среда. 
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извършваните дейности. 

Модул 4 

Натрупване на 

индивидуален опит за 

усет към красивото и 

естетично, красота и 

хармония. Изграждане на 

умение за избор на 

облекло. 

Очаквани резултати: 

Демонстрира опит за 

поддържане на чистота 

на работната среда по 

време на дейност. 

Изпитва удовлетвореност 

от извършената дейност. 

Има представа за 

ежедневно облекло и 

частите му според сезона. 

Знае основните правила за 

поддържане на чистота, 

ред и уют в заобикалящата 

битова среда. 

Тема: Обичам реда и 

чистотата. 

Очаквани резултати: 

Опитва се да създава ред и 

да го поддържа.  

Умение да подрежда стаята 

си, да почиства вещите си. 

Осъзнава необходимостта и 

ползата от извършване на 

самостоятелна обслужваща 

битова дейност. 

Избира и сравнява частите 

на облеклото според сезона. 

Прибира пособия, с които си 

служи по време на битов 

труд. 

Подражава при упражняване 

на етикетни норми. 

Има изграден усет 

към красивото в 

бита и 

взаимоотношенията. 

Партнира на деца и 

възрастни при 

участие в битова 

дейност. 

2.Ядро: 

Обработване, 

сглобяване и 

комбиниране 

на материали 

и модули 

Модул 1  

Назовава материали и 

основните им 

технологични свойства. 

Очаквани резултати: 

Разпознава различни 

Разпознава различни 

материали за 

конструиране, от които са 

изработени изделията. 

Тема: Работа с материали 

и модули. 

Различава материали с 

разнообразен произход - 

хартия, картон, текстил, 

дървесина, метални и 

отпадъчни материали, 

природни материали 

Знае произхода на 

хартията, текстила и 

дървесината. 

Описва от какво са 

изработени 

различните изделия;  

Изработва албум с 

образци от хартия и 

др. материали. 
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материали за 

конструиране, от които 

са изработени изделията. 

Очаквани резултати: 

Разпознава различни 

материали за 

конструиране, от които са 

изработени изделията. 

/усвояват се на практическа 

основа/. 

Модул 2 

Обработва разнообразни 

материали. 

Очаквани резултати: 

Обработва листови 

материали, като реже, 

пробива, лепи, рисува, 

завързва, преплита. 

Обработва хартия и 

текстил като реже, сгъва, 

лепи и рисува. 

Тема: Работа с материали 

и модули. 

Очаквани резултати: 

Обработва разнообразни 

материали. 

Умее да измерва изминато 

разстояние при движение на 

модели и др.; 

Умее да реже с ножица по 

права, крива и начупена  

линия, като изрязва фигури. 

Усвоени умения за 

обработване на 

различните видове 

материали. 

Измерва с линия, 

педя, шаблон, сламки, 

конец и др. 

Изрязва различни по 

форма фигури от 

хартия, текстил и 

найлон. 

Модул 3 

Използва различни 

начини за комбиниране и 

сглобяване. 

Очаквани резултати: 

Свързва неподвижно два 

елемента, модула. 

Сглобява и разглобява 

две или повече части от 

Свързва неподвижно два 

елемента, модула. 

Тема: Работа с материали 

и модули. 

Очаквани резултати: 

Използва различни начини 

за комбиниране и 

сглобяване. 

Има представа за 

Умее да сгъва три и повече 

пъти по инструкция и 

еталон; 

Умее да лепи и оформя 

изделия от хартия; 

Умее да сглобява и свързва 

неподвижно две и повече 

части от хартия, природни 

материали и текстил; 

Усвоил неподвижно 

свързване на два 

елемента, модула.  

Неподвижно 

свързване, 

преплитане, 

сглобяване, 

разглобяване. 

Изработва прости 

оригами; 

Моделира с хартия и 

картон; 

Обработва два или 

повече хранителни 

продукта, подрежда, 

почиства и измива; 

Свързва различни 
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изделие. комбиниране и смесване на 

два и повече хранителни 

продукта. 

Знае как се получават 

основните видове 

хранителни продукти, както 

и прости правила за тяхното 

обработване комбиниране и 

смесване. 

елементи и модули 

/кутии и природни 

материали/, залепва, 

преплита и зашива 

елементи от хартия и 

текстил. 

3.Ядро: 

Конструиране 

и моделиране 

Модул 1 

Натрупване на 

индивидуален 

конструктивно- 

технически опит чрез, 

различаване на отделни 

елементи в модула. 

Създаване на модели по 

образец. 

Очаквани резултати: 

Може да повтаря 

показани от учителя 

действия и движения при 

създаване на модел. 

Диференцирани представи 

за конструктивните 

елементи на моделите. 

Тема: Конструиране и 

моделиране. 

Очаквани резултати: 

Проектира изделия, като 

работи по инструкция и 

образец. 

Различава отделни 

конструктивни елементи в 

моделите. 

Описва конструктивни 

особености като ползва 

пространствени и цветови 

характеристики. 

Повтаря показани от учителя 

действия и движения при 

създаване на модел. 

Разбира 

отношението цяло- 

части на 

конструктивните 

елементи; 

Желае да участва в 

индивидуална и 

участва в съвместна 

конструктивно- 

техническа дейност. 

Проявява 

инициативност за 

пресъздаване на 

обекти от 

действителността. 
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Модул 2  

Натрупване на 

технически и 

технологичен опит за 

ръчна обработка на 

материалите.  

Очаквани резултати: 

Съединява материали 

чрез рязане, нанизване и 

завързване, лепене, 

сглобяване. Осъществява 

индивидуална 

изследователска дейност. 

Сгъване на хартия и 

хартиени ленти - основни 

форми. 

Има представа за 

качествата на конците и 

преждата като текстилни 

материали. 

Познава елементи от 

технически комплект. 

Тема: Конструиране и 

моделиране. 

Очаквани резултати: 

Конкретни представи за 

различни начини за 

съединяване на 

конструктивни елементи - 

чрез рязане, съединяване 

на природни материали и 

лепене. 

Възпроизвежда  варианти на 

конструктивно-техническа 

дейност. 

Умее да прегъва хартия,  

мачка, къса и моделира. 

Може да установява някои 

качества на конците  и 

преждата чрез рязане, 

мачкане, навиване, късане. 

Може да съединява 

неподвижно материали чрез 

лепене. 

Може да съединява 

подвижно и неподвижно 

материали. 

Разполага елементи спрямо 

конструкцията на обекта. 

Оригами. 

Установяване 

здравината на 

преждата. 

Разбира 

отношението 

функция-образ- 

конструкция. 

Оценява значението 

на избраните модели 

и ги включва в 

игровите и 

практически 

дейности. 

Приема 

сътрудничество с 

другите - възрастни и 

деца. 

Моделира с хартиени 

ленти и отпадъчни 

материали, като 

изрязва, прегъва, 

залепва, оцветява. 

Модул 3 

Създаване на модели  по 

графичното им 

Има представа за 

конструиране на модел с 

готови модулни елементи и 

Възпроизвежда показани 

действия и движения за 

нанизване, вгнездяване, 

Устойчивост на 

конструкцията. 

Сравнява рисунки и 

снимки на сгради и 

жилища. 
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изобразяване /разгъвка/.  

Конструиране на изделия 

от готови модули. 

Очаквани резултати: 

Конструира по зададен 

модел и схема. 

Конструира по готови 

модули. 

специфичните действия в 

определен технологичен 

ред. 

Тема: Конструиране и 

моделиране. 

Очаквани резултати: 

Може да повтаря показани 

от учителя действия и 

движения при съединяване 

на модели. 

построяване. Определя 

последователността и 

технологичните изисквания 

на извършването им. 

Изработва изделия от 

отпадъчни материали. 

Дискусия, 

демонстрация, показ, 

обяснение. 

Избор на модел, 

подготовка, 

очертаване, 

изрязване,оцветяване, 

оформяне на модела. 

Модул 4  

Изменя вариативно 

модели за конструиране. 

Очаквани резултати: 

Открива липсващи или 

погрешно поставени 

части, детайли, елементи 

в изделия и модели. 

Има представа за 

последователност на 

извършваните дейности. 

 

Тема: Конструиране и 

моделиране. 

Очаквани резултати: 

Критерии за оценка на 

модела - завършеност, 

здравина, чисто 

изпълнение, външен вид. 

Разбира и изпълнява 

инструкции за работа. 

Изменя вариативно 

конструкции, чрез допълване 

на елементи. 

Завършеност и 

външен вид на 

изработените 

модели. 

Предлага идеи за 

оцветяване и 

декорация. 

Методи: беседа, 

обяснение, 

демонстрация. 

Открива разликата 

при изработването на 

модела. 

Модул 5 Има изградена представа за Трансформира части и Проявява творческо Знае произхода на 
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Моделира по  собствена 

идея, замисъл. 

Очаквани резултати: 

Може да оценява 

собствената си 

практическа дейност и 

използва изработените 

модели за игра. 

обекта, който ще се 

моделира.  

Тема: Конструиране и 

моделиране. 

Очаквани резултати: 

Показва старание за 

естетическо оформяне на 

обекта. 

съчетава  конструкции за 

създаване на нов модел. 

Моделира обект по собствен 

замисъл. 

 

Оценява собственоръчно 

изработените модели и ги 

включва в игрови и 

практически дейности. 

въображение и 

предлага нови идеи. 

Комбинира 

различни 

хранителни 

продукти и 

получава нов 

продукт. 

различни хранителни 

стоки.  

Моделира устройства 

от отпадъчни 

материали. 

4.Ядро: 

Отглеждане 

на  

растения и 

животни 

Модул 1 

Познава основните 

правила за отглеждане на 

някои животни; 

Прилага различни 

способи за отглеждане на 

стайни растения. 

Очаквани резултати: 

Систематизира 

ежедневните грижи за 

цветя и домашни 

животни, като разпределя 

задачите си. 

Да познава някои стайни 

цветя и растения и грижите 

за тях. 

Тема: Обичам цветята. 

Очаквани резултати: 

Осмисля значението от 

системно полагане на 

грижи. 

Тема: Моят домашен 

любимец. 

Очаквани резултати: 

Познава и назовава 

домашни животни и 

Умее да почиства и полива 

цветя. 

Прилага основни правила за 

отглеждане на растения. 

Подрежда и аранжира 

букети. 

Полага грижи за домашни 

животни. 

Емоционално преживява 

приятни чувства. 

Формира умения за работа в 

екип.  

Комбинира и 

подрежда цветя. 

Полага грижи за 

домашен любимец. 

Рисува и моделира 

цветя и билки. 

Почиства от прах и 

изсъхнали листа, 

полива и освежава. 

Разхожда, почиства, 

храни домашен 

любимец. 

Моделира от хартия, 

пластелин, природни 

и подръчни 

материали различни 

видове цветя и 
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грижите за тях. животни. 

Модул 2 

Правилно събира и 

съхранява билки и 

природни материали. 

Очаквани резултати: 

Може да сортира и 

подрежда билки, листа, 

клонки и семена по 

определени качества. 

Има представа за природни 

материали - различни 

семена, листа, кестени, 

шишарки и др. 

Тема: Събирам интересни 

неща. 

Очаквани резултати: 

Осмисля необходимостта 

от събирателна дейност. 

Събира и съхранява 

правилно билки и природни 

материали. 

Може да изпълнява указания 

на учителя за сортиране и 

подреждане на природни 

материали по цвят, 

големина, форма. 

Усвоява икебана Правилно събира и 

съхранява билки. 

Събира без да къса 

шишарки, листа, 

клони, кестени и др. 

Модул 3 

Опазване на околната и 

природна среда.  

Познава основни правила 

за природосъобразен 

начин на поведение. 

Очаквани резултати: 

Поддържа ред и грижи за 

околната и природна 

среда. 

Изброява основни 

правила за здравословно 

Има изградена представа за 

замърсяване на околната 

среда и нейното опазване. 

Знае за преработка на 

отделни отпадъци. 

Знае основни правила за 

рационално хранене, 

редуване на дейности, 

предпазване от болести и 

наранявания. 

Тема: Добър еколог 

Очаквани резултати: 

Планира 

природолюбителски и 

природозащитни дейности. 

Разбира необходимостта от 

лично участие при опазване 

и поддържане на 

обществената собственост. 

Знае как да поддържа ред и 

опазва природната и 

околната среда от различни 

видове замърсяване. 

Отровни вещества. 

Замърсяващи 

вещества. 

Залесяване. 

Рециклиране. 

Подражава на 

еталони за 

поведение. 

На ученика се дава 

възможност  да 

организира и участва 

в засаждане на 

дървета, цветя, 

растения. 

Сортира разделно 

видове отпадъци. 

Сравнява различни 

начини на хранене, 

редуване на дейности 

и поведение на 
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поведение. Сортира разделно видове 

отпадъци. 

Използва правила за 

здравословно поведение. 

учениците 

5.Ядро: 

Здраве и 

безопасност 

Модул 1 

Използва и съхранява 

правилно и безопасно 

инструменти и 

материали. 

Очаквани резултати: 

Умение за правилно и 

безопасно използване на 

инструменти и материали 

за работа. 

Разпознава различни 

инструменти и знае 

тяхното предназначение. 

Тема: Работя безопасно. 

Очаквани резултати: 

Умение за правилно и 

безопасно използване на 

инструменти и за 

групирането им. 

Ползва инструменти по 

предназначение и ги групира 

по видове. 

Описва от какво са 

изработени различните 

изделия. 

Разбира и спазва кратки 

инструкции за безопасност 

на работа. 

 Намира общото и 

специфичното при 

инструментите за 

обработване на 

различни 

материали, 

например ножица за 

плат и ножица за 

хартия. 

Ползва инструменти 

по предназначение. 

Работи с ножица, нож 

и др. инструменти. 

Обработва с 

инструменти познати 

материали /хартия, 

картон, плат, 

моделин/.  

Групира инструменти 

по видове:  

 за очертаване; за 

оцветяване; за 

измерване и 

очертаване; за рязане. 

Модул 2 

Осмисля изискванията за 

здравословен режим. 

Очаквани резултати: 

Преживява оценки за 

Има представа за правила 

за добро здраве, за 

помощта на лекаря и 

зъболекаря. 

 

Осмисля изискванията за 

здравословен режим. Спазва 

правила на хранене за 

опазване на здравето. 

Осъзнава необходимостта и 

Оценява значението 

на различни битови 

дейности. 

Наблюдава. 

Моделира. 

Упражнява се 

многократно. 

Експериментира. 
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норми,  водещи до лична 

хигиена и добро здраве. 

Тема: В кабинета на 

лекаря. 

Очаквани резултати: 

Оценява положително 

грижите на възрастните за 

здравето на децата. 

ползата за хигиена и култура 

на хранене. 

Оценява положително 

грижите на възрастните за 

здравето на децата. 

Модул 3 

Познава основните 

правила за 

природосъобразен начин 

на живот. 

Очаквани резултати: 

Провокиране на 

положително отношение 

към навици за добро 

здраве. 

Има изградена представа за 

природосъобразен начин 

на живот. 

Тема: Кулинар. 

Очаквани резултати: 

Познава видове храни; 

различава полезна и вредна 

храна. 

Има представа за прясна 

консумация на храни. 

Умее да пазарува в магазин с 

помощ и самостоятелно. 

Умее да подбира 

необходими продукти по 

дадена инструкция и 

собствено предпочитание.  

Показва добра 

технологична и 

комуникативна 

култура. 

Моделира предмети и 

трудови действия на 

хора. 

Участва в групова и 

индивидуална работа 

с електрически уреди; 

приготвяне на 

сандвичи; сервиране. 

Модул 4 

Познава дейности на 

човека, водещи до 

нарушаване равновесието 

в природата.  

Очаквани резултати: 

Има представа за дейности, 

водещи до нарушаване 

равновесието в природата. 

 

Тема: Добър еколог. 

Очаквани резултати: 

Има изградени умения за 

поведение сред природата и 

спазва определени правила. 

Показва добра 

екологична култура 

Беседа за правила и 

норми. 

Извършва 

почистване, 

засаждане, 

залесяване. 



 14 

Изброява основни 

правила за поведение 

сред природата. 

Знае основни правила за 

поведение сред природата 

и ги използва. 

Сортира, подрежда  

отпадъци и отпадъчен 

материал по 

предназначение. 
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ІV. Специфични форми и методи за оценяване на постиженията на ученика 

Оценяването на резултатите се извършва на четири нива: 

1. Разбира и има сръчности за точно възпроизвеждане на подадената задача с 

помощ. 

2. Има сръчности за точно възпроизвеждане на подадената задача без помощ. 

3. Справя се с поставената задача в променени условия. 

4. Справя се с поставената задача  като проявява усет и личен вкус, творчество. 

 

V. Общи методически указания по прилагането на програмата, предназначени 

за учителите 

Учебната програма по домашен бит и техника е предназначена за ученици с различна 

степен на умствена изостаналост и с множество увреждания. 

Предложените основни ядра на учебно съдържание са съобразени с индивидуалните 

особености на учениците и с техните потребности. Чрез практическото реализиране на 

обучението са създадени условия за отчитане темповете на индивидуалното развитие на 

ученика  и за разгръщане на творческите предпочитания на всеки педагог. 

При обучението по домашен бит и техника могат да бъдат използвани подръчни 

материали – кутии, пластмасови чаши, вестници, списания, опаковки, коркови тапи, 

изрезки от различни видове картон, гланцова, разтегателна или велурена хартия, изрезки 

от текстил, станиол, целофан, дървени пръчици, клечки, пластмасови лъжички и сламки, 

природни материали, изсушени цветя, семена, хранителни продукти, мъниста и др. Те 

могат да бъдат събирани и сортирани от учениците през цялата учебна година в класната 

стая. 

Във всеки учебен час се предвижда изработване на изделие или практически 

упражнения, свързани с овладяване на работа с инструменти и технологии за измерване, 

очертаване и обработване. 

Посочените термини и понятия в учебната програма са в начален етап на усвояване и 

използване. Този етап предвижда повече примери за разглеждане, описания, сравнение и 

само в отделни случаи определения. 

В процеса на обучение учителят стимулира не само възпроизвеждащата дейност, но 

и самостоятелната проучвателна работа на учениците и „ученето чрез откриване”. В тези 

уроци учителят насочва, консултира и работи съвместно с ученика, като му помага сам да 

предлага идеи, изработва и тества модели. 

Не е задължително темите и подтемите към основните ядра да се реализират в тази 

последователност, както са представени в учебната програма. Учителят ги разполага във 
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времето съобразно годишните времена, празничния календар и степента на усвоените 

умения за работа с предвидените материали и инструменти. Освен по предложените 

разнообразни модели в часовете могат да се конструират и други, по предложение на 

учениците, основното е да се даде право за избор на модел и материали за изработването 

му в зависимост от желанията и възможностите. 

Някои от задачите в преподаването и ученето могат да изискват предварително 

проучване, което учениците правят извън училище. 

Определени дейности могат да се осъществяват извън класната стая, сред 

природата, по време на посещение, екскурзия и др.  

Главна насока при осъществяването на конструктивно-техническата дейност е 

предоставянето на възможност за усвояването на елементарни знания за труда и 

извършваните конкретни практически дейности. 

В конструктивната дейност участват както сензорни и моторни, така и умствени 

процеси, като целите, задачите и насоката за работа са свързани с постигане на единство и 

взаимодействие по посока на личния опит. Имайки предвид индивидуалните особености 

на учениците, техните увреждания усложняването на познавателната ситуация трябва да 

се извършва постепенно, на различни нива. 

Спазването на принципите на обучението изисква работа с режещ инструмент – 

ножица, да се включи в обучителния период тогава, когато учениците имат достатъчно 

развита фина моторика на ръката и умение да опазват себе си и околните от нараняване. 

Учителят може сам да прецени на какъв етап от развитието на всеки от учениците да 

включи работа по създаването на конструктивните елементи чрез изрязване с ножица. 

Методите, които могат да се използват в занятията са общодидактическите методи 

за обучение.  

Като специфични методи в тази област могат да се използват инструктаж и 

упражнение, насърчаване и игра. 

Методът на играта е особено важен в процеса на провеждане на занятията по 

домашен бит и техника. Детето придобива умения и сръчности на базата на собствената 

си дейност, влиза в разнообразни взаимоотношения с други деца или възрастни. 

Упражненията трабва да бъдат целенасочени и достъпни, инструктажът – 

последователен, а насърчаването да се използва главно при мотивировката на учениците. 

Използването на разнообразни конструктивни, природни и подръчни материали 

има за цел да развие двигателните и познавателни способности и умения – 

пространствено ориентиране, развитие на фината моторика, разкриване на материалните 

взаимозависимости, търсене на самостоятелно решение, установяване на симетрия и 
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асиметрия по практически път, разкриване на отношения, пресъздаване на реална 

ситуация от действителността, социално общуване. Всичко това дава възможност на 

ученика да материализира своите идеи, като моделира образно и функционално обектите 

от заобикалящия го свят, конструира и реконструира в определено пространство, изразява 

замисъл. 

Конструктивните материали дават възможност за разгръщане на детската фантазия 

и за развитие на интелекта. 

Концепцията на учебната програма адаптира образователното съдържание по 

конструктивно, технически и битови дейности в пет ядра: „Грижи за себе си и дома”, 

„Обработване, сглобяване и комбиниране на материали и модули”, „Конструиране и 

моделиране”, „Отглеждане на растения и животни” и „Здраве и безопасност”.  

В „Грижи за себе си и дома” учениците усвояват и формират умения за 

самообслужване, лична хигиена и елементарни битови дейности; за поддържане на 

хигиена на околната среда. 

При „Обработване, сглобяване и комбиниране на материали и модули” учениците 

се запознават с основните видове материали, тяхната обработка, комбиниране, 

съединяване и развиват въображение. 

Знанията в раздел „Конструиране и моделиране” учениците натрупват и моделират 

по готов образец, изработват модел като комбинират различни материали и техники на 

работа или работят с готови елементи. 

При „Отглеждане на растения и животни” децата се приучават и усвояват умения 

за отглеждане на растения, животни и извършват събирателска дейност. 

В раздел „Здраве и безопасност” се формират умения за безопасно използване на 

инструментите за работа, умения за здравословен начин на живот, усвояване на 

практически дейности на човека, които предотвратяват нарушаването на равновесието в 

природата. 

В своята самостойност и единство всички те изграждат система, позволяваща 

прилагане на съвременна учебно-методическа технология за учене и действие в I – IV 

клас. 


