
ФИЗИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ

КОМУНИКАЦИЯ 
И ЕЗИК

СОЦИАЛНО И 
ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Задържам си главичката изправена. 

Обръщам се по посока на познати звуци.

Показвам задоволство със смях и звуци. Общувам със звуци, 
погледи и физиономии.

Успокоявам се от познати лица,
гласове, докосване. 

Показвам емоции като задоволство,
страх, вълнение.

Копирам израженията на хората, плезя се.Прегръщам любим човек.

Споделям задоволство и вълнение 
с познати възрастни.

Показвам "колко голямо ще порасна". Помагам при ежедневните грижи 
за мен, напр. при обличане.

Реагирам на молби -
подавам, вдигам, донасям.

Разбирам ДА и НЕ. 

Реагирам на другите с усмивки,
погледи и движения.

Съсредоточавам се за кратко
върху предмет или дейност.

Разпознавам образа си в огледало. Копирам жестовете на другите,
като посочване и махане. 

Пляскам с ръчички. Имитирам думи и звуци. Използвам едносрични или двусрични думи. 
Посочвам или се взирам, когато искам или

се интересувам от нещо.

Разпознавам името си. 

Обръщам се от корем по гръб и обратно. Повдигам си главата и гърдите, докато съм
по корем и се подпирам на изпънати ръце.

Обикалям, подпряно на мебелите и ходя,
 хванато за едната или двете ръце от възрастен. 

Държа молив в юмруче и 
правя първите си драсканици. Държа си самичко шишето и чашата. Слагам си самичко малки хапки в устата.

Удрям два предмета 
един в друг. 

Правя самостоятелно 
няколко крачки. 

Вземам малки предмети
с палеца и показалеца.

Изправям се, като използвам за
 опора мебели и хора.

държа различни предмети.

Протягам се към, докосвам и 

Седя самостоятелно.
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Изразявам нуждите си със звуци като плач, гукане, др.

Движа тялото си, когато чуя
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Разбирам кратки фрази 

за познати хора и предмети, 

напр. "Къде е мама?"
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Спокойни за бебето

Графиката е разработена със съдействието на педиатър. bochko.bg
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