КОНСПЕКТ

ЗА ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ НА СПЕЦИАЛНОСТ
“ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК”

1. Възпитанието на детето от предучилищна възраст.
2. Своеобразие на процесът на обучението в детската градина. Педагогическата
ситуация – основна форма на педагогическо взаимодействие.
3. Същност и значение на играта за развитието на детето. Характеристика на
различните видове игра и тяхното място в педагогическия процес в детската градина.
4. Проблемът за психическото развитие на личността. Същност на психическото
развитие. Движещи сили (фактори) на развитието. Основни теории за развитието.
Периодизация на развитието.
5. Личността на детето в предучилищна възраст. Развитие на познавателните процеси
в предучилищна възраст. Психология на играта.
6. Ученето – същност и основни теории. Видове учене. Теории за ученето. Психология
на учебната дейност в детската градина.
7. Въображение и творчество в игровата дейност. Психологически предпоставки за
развитието на специалните способности на децата в сферата на изкуствата.
8. Работа за изграждане на звуковата култура на речта, чрез осъществяване на
задачите по роден език в тяхното единство и своеобразие.
9. Характерни особености на детската свързана реч. Етапи в развитието й.
Методически изисквания при работата за развитие на свързаната реч у децата от
предучилищна възраст. Диалогична и монологична устна реч.
10. Същност и задачи на лексикалната работа в детската градина. Етапи в овладяването
на лексикалното значение на думата.
11. Система на работата в детската градина за овладяването и употребата на
граматическите норми на книжовния език.
12. Специфика на работата с литературната творба в детската градина. Особености на
възприемането, етапи и методи на работа.

13. Актуални задачи на обучението по математика в детската градина. Характеристика
на обучението по математика и насоки за неговото усъвършенстване.
14. Методически изисквания при формиране на представи за числата до 10 /образуване
на числата/. Сравняване на числата до 10. Броене – количествено и поредно. Решаване
на практически ситуации от събиране и изваждане в кръга на 10. Методически
изисквания.
15. Същност на геометричната фигура. Методически изисквания при формиране на
представи за геометрични фигури. Развиване на геометрично мислене у децата.
16. Формиране на умения за ориентиране в пространството – психологически
особености. Методически изисквания при обучението в пространственото ориентиране.
17. Форми на запознаване на децата с околната действителност. Педагогическата
ситуация - основна форма на организация на педагогическото взаимодействие "дете околна среда". Екскурзия. Разходка.
18. Наблюдението - основен метод за опознаване на околната действителност. Видове
наблюдения. Беседи с децата за околния свят. Изисквания. Видове беседи. Разказ.
Изисквания.
19. Моделирането и дидактическата игра в педагогическия процес по запознаване с
околната действителност. Елементарни опити. Последователност и изисквания при
извършване на опити.
20. Съвременни програми и концепции за физическо възпитание в структурата на
общественото предучилищно възпитание. Форми и средства на двигателните дейности
в детската градина. Методически изисквания за повишаване на двигателната активност.
21. Физическото натоварване и неговото регулиране в заниманията по двигателни
дейности. Контрол и оценка на физическата дееспособност на децата от ПУВ.
22. Трудовото възпитание, като елемент на формирането на начална технологична
култура в детската градина. Видове и форми на трудово възпитание. Планиране на
формите в различните възрастови групи.
23. Техническото възпитание, като елемент на формирането на начална технологична
култура в детската градина. Средства, методи и похвати за техническо възпитание.
Специфични особености и реализиране на конструктивно-техническата дейност в
отделните възрастови групи.

24. Периоди и характерни особености в развитието на детското изобразително
творчество /съдържание и изразни средства/.
25. Оценъчно-диагностични процедури по изобразителните дейности.
26. Музикални

дейности

в

детската

градина.

Възприемане

на

музиката

–

характеристика на дейността, задачи. Методична система при възприемане на музика.
27. Музикално - изпълнителна дейност. Певческа дейност – същност, цел, задачи на
вокалното възпитание. Качества на детския глас и опазването му. Методична система
при разучаване на нова песен в детската градина. Изпълнение на песен със съпровод на
детски музикални инструменти.
28. Основни методи и подходи в ранното чуждоезиково обучение.
29. Играта в ранното чуждоезиково обучение: предимства на използването на игри в
ранното чуждоезиково обучение; видове игри; организиране на игрите; цялостно
езиково развитие чрез игри. Песни, стихотворения – броилки в ранното чуждоезиково
обучение.
30. Песни, стихотворения, броилки в ранното чуждоезиково обучение. Предимства при
използването им. Интегративни връзки чрез песни, стихотворения, броилки –
конкретни примери. Принос за цялостното развитие на детето.
31. Приказката, като средство за контекстуализиране процеса на усвояване на чужд
език при деца. Приказката и цялостното езиково развитие. Приказката и речта,
насочена към детето. Интегративни връзки чрез приказки. Четене или разказване на
приказки – предимства и недостатъци. Драматизацията като комуникативен контекст.
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