
ИМЕ НА ДЕТЕТО: 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 4 – 5 години
Чеклист за входяща оценка на степента на владеене 

на българския език от детето

1. Езиково разбиране
При проучване на езиковото разбиране се използва илюстративният материал по темата „Довиждане, лято!“ 

на стр. 3, 4 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 4 – 5-годишни деца. За всеки верен отговор се поставя по  
1 точка.

Образователно 
ядро

Езикови/речеви 
единици

Инструкция към детето Брой точки 
на детето

(m1)

Макс. брой 
точки

(n1)
Страница 3

Речник Съществителни имена Посочи таткото. 8
Посочи майката.
Посочи бебето.
Посочи стол.
Посочи масата.
Посочи леглото.
Посочи столовете.
Посочи децата.

Глаголи Посочи кой спи. 3
Посочи кой чете.
Посочи кои играят.

Речник
Граматически 
правилна реч

Прилагателни имена Посочи синия балон. 3
Посочи червената ябълка.
Посочи жълтото цвете.

Страница 4
Граматически 
правилна реч

Изречение Виж картинките. Посочи на коя картинка: 
Вали дъжд.

2

Виж картинките. Посочи на коя картинка: 
Слънцето грее.

Свързана реч
Възприемане 
на литературно 
произведение
Пресъздаване 
на литературно 
произведение

Текст Ще ти кажа стихотворение, а ти избери 
картинка за него:
Пиле, пиле,
аз те знам,
искаш нещо
да ти дам.
На ти житце
да кълвеш,
че петле
да порастеш.

1

Общ брой точки за езиковото разбиране 17

Равнище на езиковото разбиране Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковото разбиране: K = mn
1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



2. Езикова продукция
При проучване на езиковата продукция се използва илюстративният материал по темата „Довиждане, лято!“ 

на стр. 3, 4 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 4 – 5-годишни деца. За правилно произношение и логичен 
отговор се поставя 1 точка.

Образователно 
ядро

Езикови/речеви 
единици

Инструкция към детето Брой точки 
на детето

(m2)

Макс. брой 
точки

(n2)
Страница 3

Речник
Звукова култура

Съществителни 
имена

Кажи си името./Как се казваш? 8
Назови кой е този. (Посочете бащата.)
Назови коя е тази. (Посочете майката.)
Назови кое е това. (Посочете момчето.)
Назови какво е това. (Посочете килима.)
Назови какво е това. (Посочете топката.)
Назови какво е това. (Посочете влакчето.)
Назови какво са това. (Посочете балоните.)

Глаголи Назови какво прави таткото. 3
Назови какво прави майката.
Назови какво прави момичето.

Речник
Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Прилагателни имена Назови в какъв цвят е килимът. 3
Назови каква е топката.
Назови какво е слънцето.

Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Изречение Продължи изречението:
Бебето… (Кажи нещо за бебето.)

2

Продължи изречението:
Ябълките… (Кажи нещо за ябълките.)

Страница 4
Пресъздаване 
на литературно 
произведение
Звукова култура

Текст Повтори след мен:
Пиле, пиле
аз те знам,

4

Повтори след мен:
искаш нещо
да ти дам.
Повтори след мен:
На ти житце
да кълвеш,
Повтори след мен:
че петле
да порастеш.
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Равнище на езиковата продукция Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковата продукция: K = mn
2

2
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1

Равнище на езиковото развитие Ниско Средно Високо

Оценъчен коефициент за езиковото развитие: K = m +m
n +n

2

2

1

1

0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



ИМЕ НА ДЕТЕТО: 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 4 – 5 години
Чеклист за проследяване на напредъка на усвояването 

на българския език от детето

1. Езиково разбиране
При проучване на езиковото разбиране се използва илюстративният материал по темата „Зима е дошла“ 

на стр. 17, 18 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 4 – 5-годишни деца. За всеки верен отговор се поставя по  
1 точка.

Образователно 
ядро

Езикови/речеви 
единици

Инструкция към детето Брой точки 
на детето

(m1)

Макс. брой 
точки

(n1)
Страница 17

Речник Съществителни имена Посочи дядото. 8
Посочи бабата.
Посочи кучето.
Посочи двора.
Посочи стаята.
Посочи чорапче.
Посочи животните.
Посочи ботуши.

Глаголи Посочи кой храни кучето. 3
Посочи кой храни врабчето.
Посочи кои животни се хранят.

Речник
Граматически 
правилна реч

Прилагателни имена Посочи синия шал. 3
Посочи червената шапка.
Посочи бялото животно.

Страница 18
Граматически 
правилна реч

Изречение Виж картинките. Посочи на коя 
картинка: Вали сняг.

2

Виж картинките. Посочи на коя 
картинка: Деца се пързалят с шейна.

Свързана реч
Възприемане 
на литературно 
произведение
Пресъздаване 
на литературно 
произведение

Текст Ще ти кажа стихотворение, а ти избери 
картинка за него:
Сняг на облаци се дига,
Дядо Коледа пристига
в златна хубава шейна
чак от Стара планина.

1

Общ брой точки за езиковото разбиране 17

Равнище на езиковото разбиране Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковото разбиране: K = mn
1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



2. Езикова продукция
При проучване на езиковата продукция се използва илюстративният материал по темата „Зима е дошла“ на 

стр. 17, 18 от учебното помагало „Пъстър свят” за 4 – 5-годишни деца. За правилно произношение и логичен от-
говор се поставя 1 точка.

Образователно 
ядро

Езикови/речеви 
единици

Инструкция към детето Брой точки 
на детето

(m2)

Макс. брой 
точки

(n2)
Страница 17

Речник
Звукова култура

Съществителни 
имена

Назови кой е този. (Посочете дядото.) 7
Назови коя е тази. (Посочете бабата.)
Назови кое е това. (Посочете кучето.)
Назови какво е това. (Посочете чадъра.)
Назови какво е това. (Посочете шапката.)
Назови какво е това. (Посочете якето.)
Назови какво са това. (Посочете животните.)

Глаголи Назови какво прави дядото. 3
Назови какво прави бабата.
Назови какво казва момичето на бабата.

Речник
Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Прилагателни имена Назови в какъв цвят е чадърът. 3
Назови каква е бабата.
Назови какъв цвят е кучето.

Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Изречение Продължи изречението:
Бабата… (Кажи нещо за бабата.)

2

Продължи изречението:
Животните… (Кажи нещо за животните.)

Страница 18
Пресъздаване 
на литературно 
произведение
Звукова култура

Текст Повтори след мен стихотворението:
Сняг на облаци се дига,
Дядо Коледа пристига

4

Повтори след мен:
в златна хубава шейна
чак от Стара планина.
Повтори след мен:
„Дзън-дзън-дзън!“ — звънци звънтят,
Повтори след мен:
в сладък сън децата спят.
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Равнище на езиковата продукция Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковата продукция: K = mn
2

2
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1

Равнище на езиковото развитие Ниско Средно Високо

Оценъчен коефициент за езиковото развитие: K = m +m
n +n

2

2

1

1

0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



ИМЕ НА ДЕТЕТО: 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 4 – 5 години
Чеклист за проследяване на напредъка на усвояването 

на българския език от детето

1. Езиково разбиране
При проучване на езиковото разбиране се използва илюстративният материал по темата „Пролет, здравей!“ 

на стр. 29, 30 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 4 – 5-годишни деца. За всеки верен отговор се поставя по  
1 точка.

Образователно 
ядро

Езикови/речеви 
единици

Инструкция към детето Брой точки 
на детето

(m1)

Макс. брой 
точки

(n1)
Страница 29

Речник Съществителни имена Посочи лъва. 8
Посочи учителката.
Посочи лъвчето.
Посочи барабана.
Посочи куклата.
Посочи мечето.
Посочи кубчетата.
Посочи моливи.

Глаголи Посочи кой държи кукла. 3
Посочи кой чете.
Посочи кои деца рисуват.

Речник
Граматически 
правилна реч

Прилагателни имена Посочи голям лъв. 3
Посочи малко лъвче.
Посочи кафява играчка.

Страница 30
Граматически 
правилна реч

Изречение Виж картинките. Посочи на коя картинка: 
Студено е.

2

Виж картинките. Посочи на коя картинка: 
Мокро е.

Свързана реч
Възприемане 
на литературно 
произведение
Пресъздаване 
на литературно 
произведение

Текст Ще ти прочета нещо, а ти избери картинка 
за него:
Веднъж в Пьомбино завалели бонбони. 
Падали като големи зърна град, но били 
с различни цветове: зелени, розови, 
виолетови, сини.

1

Общ брой точки за езиковото разбиране 17

Равнище на езиковото разбиране Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковото разбиране: K = mn
1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



2. Езикова продукция
При проучване на езиковата продукция се използва илюстративният материал по темата „Пролет, здравей!“ 

на стр. 29, 30 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 4 – 5-годишни деца. За правилно произношение и логичен 
отговор се поставя 1 точка.

Образователно 
ядро

Езикови/речеви 
единици

Инструкция към детето Брой точки 
на детето

(m2)

Макс. брой 
точки

(n2)
Страница 29

Речник
Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Съществителни 
имена

Назови кой е този. (Посочете лъва.) 7
Назови коя е тази. (Посочете учителката.)
Назови кое е това. (Посочете момиче.)
Назови какво е това. (Посочете молив.)
Назови какво е това. (Посочете книга.)
Назови каква е тази играчка. (Посочете 
мечето.)
Назови какво са това. (Посочете кубчетата.)

Глаголи Назови какво прави учителката. 3
Назови какво правят тези деца. (Посочете 
децата на горната картинка.)
Назови какво правят тези деца. (Посочете 
децата на долната картинка.)

Прилагателни имена Назови каква е учителката. 1
Страница 30

Речник
Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Прилагателни имена Назови какъв ден е на тази рисунка: слънчев 
или дъждовен. (Посочете горната картинка.)

2

Назови какво е детето. (Посочете едно от 
децата.)

Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Изречение Продължи изречението:
Играя с… (Кажи с какво обичаш да играеш.)

2

Продължи изречението:
Времето е… (Кажи какво е времето)

Пресъздаване 
на литературно 
произведение
Звукова култура

Текст Повтори след мен:
Веднъж в един град завалели бонбони.

4

Повтори след мен:
Едно дете хапнало зелен ментов бонбон.
Повтори след мен:
Друго дете опитало ягодов бонбон.
Повтори след мен:
Бил весел ден!
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Равнище на езиковата продукция Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковата продукция: K = mn
2

2
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1

Равнище на езиковото развитие Ниско Средно Високо

Оценъчен коефициент за езиковото развитие: K = m +m
n +n

2

2

1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



ИМЕ НА ДЕТЕТО: 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 4 – 5 години
Чеклист за изходяща оценка на степента на владеене 

на българския език от детето

1. Езиково разбиране
При проучване на езиковото разбиране се използва илюстративният материал по темата „Отново е лято“ на 

стр. 39, 40 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 4 – 5-годишни деца. За всеки верен отговор се поставя по 1 
точка.

Образователно 
ядро

Езикови/речеви 
единици

Инструкция към детето Брой точки 
на детето

(m1)

Макс. брой 
точки

(n1)
Страница 39

Речник Съществителни 
имена

Посочи шофьор. 14
Посочи учителката.
Посочи бабата.
Посочи момиченце.
Посочи момченце.
Посочи облак.
Посочи светофар.
Посочи тротоар.
Посочи къща.
Посочи раница.
Посочи яке.
Посочи дърво.
Посочи облаците.
Посочи дървета.

Глаголи Посочи кой работи на строежа. 3
Посочи кой кара камиона.
Посочи кои чакат на тротоара.

Речник
Граматически 
правилна реч

Прилагателни имена Посочи черния панталон. 3
Посочи зелената раница.
Посочи бялото яке.

Страница 40
Граматически 
правилна реч

Изречение Виж картинките. Посочи от коя картинка 
разбираш, че: Баба Меца иска да яде мед.

2

Виж картинките. Посочи от коя картинка 
разбираш, че: Баба Меца иска да яде риба.

Свързана реч
Възприемане 
на литературно 
произведение
Пресъздаване 
на литературно 
произведение

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти избери 
картинка за нея:
Веднъж мечката и лисицата решили да 
отидат заедно за риба. Вървели що вървели, 
почти стигнали до една река.

1
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Равнище на езиковото разбиране Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковото разбиране: K = mn
1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1



2. Езикова продукция
При проучване на езиковата продукция се използва илюстративният материал по темата „Отново е лято“ 

на стр. 39, 40 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 4 – 5-годишни деца. За правилно произношение и логичен 
отговор се поставя 1 точка.

Образователно 
ядро

Езикови/речеви 
единици

Инструкция към детето Брой точки 
на детето

(m2)

Макс. брой 
точки

(n2)
Страница 39

Речник
Звукова култура

Съществителни 
имена

Как се казвам аз, твоята учителка/твоят 
учител?

8

Назови как се нарича този, който работи на 
строеж. (Посочете строителя.)
Назови как се нарича тази, която говори на 
децата. (Посочете учителката.)
Назови кого бабата води за ръка. (Посочете 
момичето.)
Назови какво е това. (Посочете камиона.)
Назови какво е това. (Посочете къща.)
Назови какво е това. (Посочете дърво.)
Назови какво са това. (Посочете дървета.)

Глаголи Назови какво прави строителят. 3
Назови какво прави учителката.
Назови какво прави шофьорът.

Речник
Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Прилагателни имена Назови в какъв цвят е камионът. 4
Назови каква е учителката.
Назови какво е момиченцето. (Посочете 
момиченцето с бабата.)
Назови в какъв цвят са облаците.

Страница 40
Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Изречение Продължи изречението:
Ежко Бежко…
(Кажи нещо за Ежко Бежко)

2

Продължи изречението:
Кума Лиса…
(Кажи нещо за Кума Лиса)

Пресъздаване 
на литературно 
произведение
Свързана реч
Звукова култура

Текст Виж картинката от приказката „Ежко Бежко 
и Баба Меца“. Разкажи ми какво направили 
Ежко Бежко и Баба Меца с това гърне мед.
(Необходими са минимум две изречения в 
логическа последователност).

2
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Равнище на езиковата продукция Ниско Средно Високо 

Оценъчен коефициент за езиковата продукция: K = mn
2

2
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1

Равнище на езиковото развитие Ниско Средно Високо

Оценъчен коефициент за езиковото развитие: K = m +m
n +n

2

2

1

1
0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1


