
ИМЕ НА ДЕТЕТО: 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 5 – 6 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 5 – 6-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 лука. 10
Посочи чука.
Посочи пейката.
Посочи лейката.
Посочи котка.
Посочи лодката.
Посочи ризата.
Посочи роза.
Посочи кучето.
Посочи мечето.

Глаголи Посочи кой лежи. 3
Посочи кой ще пие мляко.
Посочи кои говорят.

Речник
Граматически правилна 
реч

Прилагателни 
имена 

Посочи радостната котка. 4
Посочи спящата котка.
Посочи учуденото дете.
Посочи малкото дете.

Наречия Посочи  кой гледа тъжно. 2
Посочи кои стоят близо.

Числителни име-
на

Посочи едно дете. 3
Посочи две животни.
Посочи трима души.

Страница 4
Граматически правилна 
реч

Изречение Виж картинките. Посочи на коя картинка: 
Наближава Коледа.

2

Виж картинките. Посочи на коя картинка: 
Вкъщи е весело.

Свързана реч
Възприемане на литера-
турно произведение
Пресъздаване на литера-
турно произведение

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти избери 
картинка за нея:
Над една планинска река имало тясно мост
че. Две козлета се срещнали на средата на 
мостчето. Те не можели да се разминат.

1

Общ брой точки за езиковото разбиране 25

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 5 – 6-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

Назови кое е това. (Посочете момичето.) 8
Назови кое е това. (Посочете момче.)
Назови какво е това. (Посочете лодката.)
Назови какво е това. (Посочете котка.)
Назови какво е това. (Посочете роза.)
Назови какво е това. (Посочете ризата.)
Назови какво е това. (Посочете лука.) 
Назови какво е това. (Посочете чука.) 

Глаголи Назови какво ще прави тази котка. (Посочете 
радостната котка под масата.)

2

Назови какво правят тези хора. (Посочете мъжа и 
жената.)

Речник
Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Прилагателни 
имена

Назови какво е момичето: весело или тъжно. 3
Назови каква е на цвят ризата. (Посочете ризата.)
Назови каква е на цвят розата. (Посочете роза.)

Наречия Кучето и мечето близо ли са или далече? 
(Посочете кучето и мечето на пейката.)

2

Момчето къде държи ръцете си – долу или горе? 
(Посочете момчето със синята блуза.)

Числителни 
имена

Колко са децата? 2
Колко са играчките животни?

Страница 4
Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Изречение Продължи изречението:
Момчето… 
(Кажи нещо за момчето.)

2

Продължи изречението:
Котката… 
(Кажи нещо за котката.)

Пресъздаване 
на литературно 
произведение
Звукова култура

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти разкажи 
какво се случило после.
Над една планинска река имало тясно мостче. 
Две козлета се срещнали на средата на 
мостчето. Те не можели да се разминат. 
(Необходими са минимум две изречения в 
логическа последователност.)

2

Общ брой точки за езиковата продукция 21

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: 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 5 – 6 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. 19, 20 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 5 – 6-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 19

Речник Съществителни 
имена

Посочи коня. 8
Посочи слона.
Посочи блузата.
Посочи буза.
Посочи косата.
Посочи козата.
Посочи врабчето.
Посочи зайчето.

Глаголи Посочи кой лети. 3
Посочи кой ще яде сено.
Посочи кой свети.

Речник
Граматически 
правилна реч

Прилагателни 
имена 

Посочи голяма круша. 2
Посочи жълто грозде.

Наречия Посочи кое животно ходи бавно. 2
Посочи кое животно е близо до бабата.

Числителни имена Посочи три зеленчука. 2
Посочи четири плода.

Страница 20
Граматически 
правилна реч

Изречение Виж картинките. Посочи на коя картинка:
В двора са узрели грозде, ябълки и круши.

2

Виж картинките. Посочи на коя картинка: 
Децата помагат на бабата.

Свързана реч
Възприемане 
на литературно 
произведение
Пресъздаване 
на литературно 
произведение

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти 
избери картинка за нея:
Един ден майката купи голяма кутия 
шоколадови бонбони. Остави я и каза:
– Вече няма да крия бонбоните. Ето, 
вземи тази кутия. Тя ще ни трябва в 
неделя. Запомни: дотогава кутията 
трябва да остане неразпечатана! 
Остави я където намериш за добре. 

1

Общ брой точки за езиковото разбиране 20

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. 19, 20 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 5 – 6-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 19

Речник
Звукова култура

Съществителни 
имена

Назови какво е това. (Посочете коня.) 7
Назови какво е това. (Посочете слона.)
Назови какво е това. (Посочете козата.)
Назови какво е това. (Посочете блузата на бабата.)
Назови какво е това. (Посочете грозде.)
Назови какво е това. (Посочете чушка.)
Назови какво е това. (Посочете круша.)

Глаголи Назови какво ще прави тази коза. (Посочете козата.) 2
Назови какво прави врабчето. (Посочете врабчето.)

Речник
Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Прилагателни 
имена

Назови какво е слънцето: топло или студено. 
(Посочете слънцето.)

2

Назови тази круша голяма ли е или малка. (Посочете 
малката круша.)

Наречия Назови как ходи слонът: бавно или бързо? (Посочете 
слона.)

2

Назови как гледа слънцето: радостно или тъжно? 
(Посочете слънцето.)

Числителни 
имена

Колко са крушите? 2
Колко са животните?

Страница 20
Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Изречение Продължи изречението:
Майката… (Посочете майката.)
(Кажи нещо за майката.)

2

Продължи изречението:
Децата… (Посочете децата.)
(Кажи нещо за децата.)

Пресъздаване 
на литературно 
произведение
Звукова култура

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти разкажи какво се 
случило после.
Един ден майката купи голяма кутия шоколадови 
бонбони. Остави я и каза:
– Вече няма да крия бонбоните. Ето, вземи тази 
кутия. Тя ще ни трябва в неделя. Запомни: дотогава 
кутията трябва да остане неразпечатана! Остави 
я където намериш за добре. (Необходими са минимум 
две изречения в логическа последователност.)

2

Общ брой точки за езиковата продукция 19

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: 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 5 – 6 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. 33, 34 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 5 – 6-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 33

Речник Съществителни 
имена

Посочи лекаря. 8
Посочи готвача.
Посочи шофьора.
Посочи певицата.
Посочи паницата.
Посочи лъжицата.
Посочи копче.
Посочи топче.

Глаголи Посочи кой готви. 3
Посочи кой лекува.
Посочи кой подарява цветя.

Речник
Граматически 
правилна реч

Прилагателни имена Посочи болното дете. 3
Посочи усмихнатото дете.
Посочи кой пее хубаво.

Наречия Посочи кое дете е близо до певицата. 1
Числителни имена Огради пет топчета. 2

Огради три копчета.
Страница 34

Граматически 
правилна реч

Изречение Виж картинките. Посочи на коя картинка:
Автобусчето ужасно се страхуваше от 
тъмното.

2

Виж картинките. Посочи на коя картинка: 
Детето обича своята майка.

Свързана реч
Възприемане 
на литературно 
произведение
Пресъздаване 
на литературно 
произведение

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти избери 
картинка за нея:
Имаше едно време едно червено автобусче, 
което живееше в гаража с майка си и 
баща си. Всяка сутрин те возеха хората от 
селото, където живееха, до големия град 
край морето и обратно.

1

Общ брой точки за езиковото разбиране 20

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. 33, 34 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 5 – 6-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 33

Речник
Звукова култура

Съществителни 
имена

Назови професията на този. (Посочете лекаря.) 6
Назови професията на тази. (Посочете певицата.)
Назови какво е това. (Посочете копче.)
Назови какво са това. (Посочете топчетата.)
Назови къде работи този. (Посочете готвача.)
Назови с какво работи този. (Посочете шофьора.)

Глаголи Назови какво казва детето на певицата. (Посочете 
момиченцето с букета.)

2

Назови какво казва певицата на момиченцето. 
(Посочете певицата.)

Речник
Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Прилагателни 
имена

Назови каква е певицата. 3
Назови какъв е лекарят.
Назови какъв е шофьорът.

Наречия Назови как се чувства това дете. (Посочете 
момиченцето при лекаря.)

2

Назови как се чувства това дете. (Посочете 
момиченцето с букета.)

Числителни 
имена

Колко са цветята в букета? 2
Колко са децата? 

Страница 34
Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Изречение Продължи изречението:
Автобусчето… 
(Кажи нещо за автобусчето.) (Посочете автобусчето.)

2

Продължи изречението:
Майката… 
(Кажи нещо за майката.) (Посочете майката.)

Пресъздаване 
на литературно 
произведение
Звукова култура

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти разкажи какво се 
случило после.
Имаше едно време едно червено автобусче, което 
живееше в гаража с майка си и баща си. Всяка сутрин 
те возеха хората от селото, където живееха, до 
големия град край морето и обратно.
Автобусчето беше минавало по този маршрут много 
пъти, но само през деня, никога нощем, защото ужасно 
се страхуваше от тъмното. (Необходими са минимум 
две изречения в логическа последователност.)

2

Общ брой точки за езиковата продукция 19

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: 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, 5 – 6 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. 43, 44 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 5 – 6-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 43

Речник Съществителни 
имена

Посочи Дядо Коледа. 8
Посочи окото на Дядо Коледа.
Посочи ухото на Дядо Коледа.
Посочи куклата.
Посочи буква.
Посочи банана.
Посочи бонбон.
Посочи бонбони.

Глаголи Посочи кой пали огън. 3
Посочи кой ще яде бонбон.
Посочи кои ще получат мартеници.

Речник
Граматически 
правилна реч

Прилагателни имена Посочи изненаданото дете. 4
Посочи веселото дете.
Посочи зелената буква.
Посочи черна буква.

Наречия Посочи кой гледа учудено. 2
Посочи коя буква виждаш горе на страницата.

Числителни имена Посочи един бонбон. 3
Посочи две играчки.
Посочи четири круши.

Страница 44
Граматически 
правилна реч

Изречение Виж картинките. Посочи на коя картинка:
Седнал Зайо да плаче.

2

Виж картинките. Посочи на коя картинка: 
Ежко и Зайо хукнали да се надбягват.

Свързана реч
Възприемане 
на литературно 
произведение
Пресъздаване 
на литературно 
произведение

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти избери 
картинка за нея:
Той е бързокрачко. Аз съм остроумко. С ум 
ще го надбягам. Ела с мене в полето! Ти ще 
ми помагаш и ще правиш каквото ти кажа.
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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 езикова продукция се използва илюстративният материал по темата „Отново е лято“ на 

стр. 43, 44 от учебното помагало „Пъстър свят“ за 5 – 6-годишни деца. За правилно произношение и логичен от-
говор се поставя 1 точка.
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Речник
Звукова култура

Същест-
вителни 
имена

Назови кой е този. (Посочете Дядо Коледа.) 11
Назови какво е това. (Посочете ухото на Дядо Коледа.)
Назови какво е това. (Посочете окото на Дядо Коледа.)
Назови какво са това. (Посочете мартениците.)
Назови кои са тези с една дума. (Посочете децата.)
Назови какво е това. (Посочете барабана.)
Назови какво е това. (Посочете банана.)
Назови коя е тази буква. (Посочете буквата О.)
Назови коя е тази буква. (Посочете буквата А.)
Измисли име на момичето, което започва със звука Е. (Посочете 
момичето.)
Измисли име на момчето, което започва със звука А. (Посочете 
момчето.)

Глаголи Назови какво прави таткото. (Посочете таткото.) 2
Назови какво ще направи майката. (Посочете майката.)

Речник
Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Прила-
гателни 
имена

Назови какво е момичето: весело или учудено. (Посочете момичето.) 4
Назови какво е момчето: весело или учудено. (Посочете момчето.)
Назови какъв е огънят. (Посочете огъня.)
Назови каква е на цвят буквата А. (Посочете буквата А.)

Наречия Къде се намира буквата О на тази страница: горе или долу? 2
Къде се намира  буквата А на тази страница: горе или долу? 

Числител-
ни имена

Колко са куклите? (Посочете куклата.) 2
Колко са крушите? (Посочете крушите.)

Граматически 
правилна реч
Звукова култура

Изрече-
ние

Продължи изречението: Дядо Коледа… (Кажи нещо за Дядо Коледа.) 2
Продължи изречението: Децата… (Кажи нещо за децата.) 
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Звукова култура

Текст Ще ти прочета част от приказка, а ти разкажи какво се случило 
после:
Зайо Байо срещнал Ежко и му рекъл:
– Добра среща, кривокрачко!
Ежко Бежко отговорил:
– Добра среща, присмехулко! Криви ми са краката, но са по-
бързи от твоите.
– По-бързи ли? – рекъл Зайо. – Хайде да се надбягваме! 
(Необходими са минимум 2 изречения в логическа последователност.)
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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
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0 – 0,33 0,34 – 0,66 0,67 – 1


