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Цел: 

Цел: Затвърдяване на знанията у децата за различните годишни сезони и техните промени. 
 
Познавателна задача: 

Затвърдяване знанията на децата за различните годишни сезони и техните особености. 
 
Тип на играта: 

Индивидуална или групова 
 
Дидактичен материал: 

На игрално поле са представени с помощта на дидактичен материал картинки изобразяващи 
промяната на природата през различните годишни сезони. 

 
Примери: 

 Пролетна картина 
Особености: ясно небе, разцъфнало ябълково дърво, зелена трева, пристигнали прелетни 
птици, пролетни цветя, пчелички, калинки. 

 Лятна картина 
Особености: ясно небе, раззеленило се дърво, цветя, пчелички, пепрудки, слънце. 

 Есенна картина 
Особености: дъжд, вятър, оголяло дърво с окапали листа, окапали есенни листа, прелетните 
птици летят на ята, мрачно небе 

 Зимна картина 
Особености: дърво с голи клони отрупани със сняг, снежна покривка върху тревата, мечката 
спи зимен сън. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игрова задача: 

Картините са поставени върху правоъгълно или квадратно игрално поле. По средата на 
картините е поставена пчеличката. 

 
Вариант: 

Въпрос: Как се нарича годишният сезон през който вали сняг? 
Отговор: Зима 

Детето посочва картината илюстрираща сезонът зима и задава на пчеличката 
режим за работа да стигне до нея. Задаването на режим на работа на пчеличката е 
елементарно за деца на тази възраст, без начертани квадрати или стрелки – 15 см. 
Детето обръща пчеличката към отговарящата на въпроса на учителката картина и и 
задава едно движение: Напред 

Въпрос: През кой годишен сезон прелетните птици се завръщат в нашата родина? 
Въпрос: През кой годишен сезон е студено, мрачно и есенните листа окапват от дърветата? 
Въпрос: През кой годишен сезон пчеличките събират пчелен прашец от цветята? 

За финал всички изпяват песен за годишните сезони или подвижна игра. 
 
Допълнителни указания: 

Бутон Х се използва, за да попитаме пчеличката дали е готова за действие. Тогава нейните 
очички светват и тя издава звук с който аз казвам, все едно превеждаме думите и: Да готова 
съм… 

 
Дидактични материали: 

Картончета с илюстрации изобразяващи особеностите на годишните сезони през годината 
 


