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Държавни образователни изискавания от I – IV група по Физическа култура 

Образователн 

о ядро 

Първа група Втора група Трета група Четвърта група 

Естествено 
приложна 

двигателна 
дейност 

Придвижва се 
самостоятелно и 

организирано в група 
със и без водач от и към 

предварително 
определени ориентири и 
посоки 

Строява се един зад друг и 
един до друг по права 

линия, в кръг и обратно 
със и без захващане на 

ръцете. Придвижва се чрез 
ходене в общ темп и ритъм 

Строява се от разпръснат 
строй в колона, редица, в 

кръг и обратно. 
Придвижва се чрез 

ритмувано ходене по 
предварително определен 
метричен размер 

Строява се и се престроява в 
колона, редица, кръг и 

обратно със смяна на посоката 
и темпа. Придвижва се чрез 

маршируване и спазва точно 
устни указания 

Придвижва се чрез 

ходене с малки крачки, 

с големи крачки, на 
пръсти, пети и назад с 
различни положения и 

движения на ръцете 

Придвижва се чрез ходене 

в разпръснат строй, в 

колона с престрояване в 
кръг и обратно, със смяна 
на посоката 

Придвижва се чрез 

ходене в коридор над и 

между ниски препятствия, 
в различно темпо, в зиг- 
заг и странично с 

догонваща крачка, с 
високо повдигане на 

коленете 

Придвижва се чрез ходене 

равновесно по тясна 

повърхност (пейка) с 
изпълнение на равновесни 
стоежи, обръщане, пресечни 

стъпки, отскок до полуклек 

Придвижва се чрез 

бягане в различни 
посоки и редувано с 
ходене. Бяга в коридор 

до определна цел 

Придвижва се чрез бягане 

в разпръснат строй, в 
колона, със смяна на 
посоката и темпа. Бяга в 

права посока и зигзаг 

Придвижва се чрез 

бягане в права посока и 
зигзаг над и между 
различни препятствия. 

Изпълнява насрещно 
бягане единично и по 

двойки 

Изпълнява комбинации от 

различни видове бягане с 
други естествено-приложни 
движения. Изпълнява 

насрещно бягане с 
разминаване в редици. Бяга за 

постижение 

Подскача с два крака 
намясто и с при- 

движване. Скача на 
дължина от място, в 

дълбочина – от високо 
на ниско и за достигане 
на предмет, окачен на 

Изпълнява подскоци с 
придвижване напред. 

Скача в дълбочина – от 
ниско на високо. 

 
Скача и прескача ниски 

препятствия с един и два 

Изпълнява подскоци с ляв 
и десен крак. 

 
Скача от ниско на високо, 

съчетано с отскачане от 

един и два крака. 

Изпълнява подскоци с един 
крак и с придвижване напред. 

Скача с въженце с 
придвижване напред, на 

дължина и на височина със 
засилване, в дълбочина (върху 
постелка) от височина 40 см 
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Образователн 
о ядро 

Първа група Втора група Трета група Четвърта група 

 височина крака Скача на дължина и 
височина със засилване, с 
въженце с два крака на 

място 

 

Търкаля/хвърля отдолу 

плътна топка (1 кг) с 
две ръце, гумена топка с 
една и две ръце 

свободно и към цел, 
между деца в кръг 

Хвърля с две ръце отдолу 

напред и отгоре напред 
гумена топка, с една ръка 
малка топка във 

вертикална цел и в 
далечина 

Хвърля вертикално 

нагоре и опитва да лови 
малка гумена топка (с 
една ръка, със смяна на 

ръцете), подава и лови 
гумена топка по двойки 

Хвърля малка гумена топка с 

една ръка отгоре в далечина, 
плътна топка (1 кг) с две ръце 
над глава, гумена топка с две 

ръце от гърди и отгоре в 
повдигната хоризонтална цел 

Катери се по наклонена 

и вертикална стълба 

(катерушка) със 
стъпване с двата крака 
на всеки напречник. 

Катери се по невисока 

катерушка и сяда върху 

нея. Свободно се 
прекатерва над уред с 
височина до 40 см. 

Катери се по висока 

катерушка или 

гимнастическа стена със 
странично хоризонтално 
придвижване 

Катери се с кръстосана 

координация по диагонал на 

гимнастическа стена 
(катерушка) и изпълнява вис – 
обръщане в тилен лег и 

повдигане на краката 

 Придвижва се чрез 

свободно лазене от 
колянна опора от и към 
предварително 

определени ориентири в 
права посока и зигзаг и 

се провира под въже 

Придвижва се от свита 

стояща опора от и към 
предварително определени 
ориентири в права посока, 

по гимнастическа пейка и 
се провира през обръчи 

Придвижва се чрез 

лазене от лакътно- 
колянна опора и от 
колянна опора с неголяма 

тежест на гърба и в 
комбинация с провирване 

и прекатерване 

Придвижва се чрез лазене от 

от свита стояща опора 
странично и в кръг. 
 

Провира се чрез изтегляне от 

лицев и тилен лег 

Спортно- 
подготвител 

на 
двигателна 

дейност 

Изпълнява дейности от 
различни спортове, 

имащи естествено- 
приложен и 

оздравителен характер 
(спускане с шейни, 
тротинетка или колело, 

Изпълнява щафетни игри с 
елементи от различни 

спортове (бадминтон, 
баскетбол, волейбол, лека 

атлетика, спортна 
гимнастика, футбол, 
хандбал, тенис и др.) 

Изпълнява спортно- 
подготвителни игри, 

обвързани с различни 
спортове – бадминтон, 

баскетбол, волейбол, 
лека атлетика, спортна 
гимнастика, тенис, 

Участва в игри и състезания с 
поставени задачи от спортове 

(лека атлетика, бягане, 
скачане и хвърляне, 

баскетбол, футбол или 
хандбал, тенис на корт, 
плуване), насочени към 
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Образователн 
о ядро 

Първа група Втора група Трета група Четвърта група 

 туристическо ходене, 
катерене) 

 футбол, хандбал и др. формиране на двигателен опит 

Проявява желание да 

изпълнява елементи от 
различни спортове и 
преодоляване на 

изкуствени и естествени 
препятствия 

Спазва основни 

изисквания и правила при 
изпълнение на елементи 
на различни спортове 

Съблюдава и изисква от 

другите спазването на 
правила и норми на 
поведение в игровата 

дейност и проявява обща 
солидарност към 

принципите на честната 
игра 

Проявява стремеж към 

постижения и себедоказване, 
коопериране и 
взаимодействие в различни по 

вид игри 

Проявява интерес към 

елементи от различни 
спортове 

Познава характерни 

различия между популярни 
спортове, както и местата 
и изискванията за 

провеждането им 

Различава положителното 

и отрицателното в 
поведението на играчите 
в съревнователни 

условия и игри 

Посочва примери за вида 

спорт в зависимост от изпол- 
звания уред (топка, ракета и 
др.), от броя на играчите 

(отборни и индивидуални), от 
условията, при които се 

провеждат (зимни, водни) 

Физическа 
дее- 

способност 

Изпълнява физически 
упражнения без уред, 

които въздействат върху 
развитието на всички 

мускулни групи 

Изпълнява физически 
упражнения без уред, 

които да въздействат 
върху развитието на 

всички мускулни групи и 
подпомагат развитието на 
по-слабите мускулни групи 

(коремни и странични) 

Изпълнява двутактови 
физически упражнения с 

уред и без уред, които да 
въздействат върху 

развитието на всички 
мускулни групи. Използва 
естествено-приложните 

движения за комплексно 
развиване на 

двигателните качества с 
приоритет развитието на 
двигателните качества 

гъвкавост и ловкост. 

Използва естествено- 
приложните движения за 

комплексно развиване на 
двигателните качества с 

приоритет развитието на 
двигателните качества 
бързина, сила и издържливост. 

 

Изпълнява закалителни 
процедури 
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Образователн 
о ядро 

Първа група Втора група Трета група Четвърта група 

   Изпълнява закалителни 

процедури 

 

Включва се в 
организирана 

двигателна дейност 

Координира движенията си 
с тези на останалите 

участници при изпълнение 
на двигателна дейност 

Назовава двигателните 
качества бързина, сила, 

издръжливост, гъвкавост 
и ловкост 

Изпълнява физически 
упражнения за развитие на 

двигателни качества 

Игрова 

двигателна 
дейност 

Изпълнява естествено- 

приложни движения в 
подвижните игри 

Изпълнява двигателни 

действия в подвижните 
игри с организиращ 
характер, за развитие на 

моториката и двигателните 
способности, музикално- 

двигателни, спортно- 
подготвителни, щафетни и 
други 

Изпълнява комбинации от 

двигателни действия в 
подвижните игри 

Владее набор от подвижни 

игри: с организиращ характер; 
с общо въздействие и с 
насочено въздействие (за 

разгряване, дихателни, 
успокоителни); музикално- 

двигателни; спортно- 
подготвителни; щафетни; за 
усъвършенстване техниката на 

естествените движения; за 
комплексно развитие на дви- 

гателните способности; народ- 
ни подвижни игри и други 

Проявява двигателна 
активност и 
емоционална 

удовлетвореност от 
игровата двигателна 

дейност 

Разбира двигателни задачи 
и правила, стреми се към 
постижения и 

себедоказване 

Проявява двигателни 
умения и качества, 
определя участието си в 

игрите по конкретни 
показатели – точност, 

бързина, оригиналност, 
екипност 

Инициира замисъл и сюжети 
на спортна тематика в 
игровата двигателна дейност, 

сравнява се и се самооценява 
в игрово-двигателен и 

поведенчески план 

Движи се и играе 

безопасно в групата, в 
салона и на площадката 

Играе с другите деца, като 

се грижи за своята 
безопасност и за безопас- 

ността на другите деца 

Разбира значението на 

„честната игра“ 

Познава и спазва духа на 

„честната игра“ 

 

 


