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за наградата

Награда
на името на Димитър Кръстев Димитров–Мастера
Наградата се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо
взаимодействие в предучилищна възраст.
Цел
С наградата на името на Димитър Кръстев Димитров–Мастера се цели:
yy да се съхрани и тачи във времето неговото безспорно място в предучилищната педагогика у нас;
yy детският педагог да продължава практически да реализира неговите научни идеи при осъществяване на педагогическото си взаимодействие с децата;
yy да са развива и подкрепя ежедневната възпитателно-образователна дейност на детския учител в името на детето чрез игра, свобода, доверие и сигурност.
Инициативен комитет за учредяване на годишната Награда
на името на Димитър Кръстев Димитров–Мастера
yy доц. д-р Райна Захариева – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София
yy доц. д-р Румяна Папанчева – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
yy Цеко Стайков – Издателство „Изкуства“, гр. София
yy Камелия Димитрова – РИО, гр. Благоевград
yy доц. д-р Анастасия Пашова – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
yy доц. д-р Веска Вардарева – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
yy доц. д-р Красимира Димитрова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
yy проф. дпн Галя Христозова – Бургаски свободен университет, гр. Бургас
yy доц. д-р Хрисула Недялкова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
yy д-р Ели Драголова – директор на ДГ „Слънце“, гр. Бургас
yy доц. д-р Ваня Петрова – Тракийски университет, гр. Стара Загора
yy проф. д-р Тиха Делчева – Тракийски университет, гр. Стара Загора
yy Наташа Новачкова – директор на ДГ „Славейче“, гр. Стара Загора
yy доц. д-р Гергана Дянкова – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
yy доц. д-р София Дерменджиева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, филиал гр. Враца
yy гл. ас. д-р Златка Димитрова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
с подкрепата на
издателство „Изкуства“ и СНЦ „Образование и технологии“.
Мотиви за учредяване на наградата
Учредяването на наградата на името на Димитър Кръстев Димитров–Мастера е израз на нашата дълбока признателност и уважение към неговото уникално научно творчество в предучилищната педагогика у нас.
Димитър Кръстев Димитров е уникален учен със свой авторски почерк в предучилищната педагогика, очертан от неговото новаторско разбиране за детството, играта и детската градина като институция.
За Мастера смисълът на детската градина е обогатяването на детския живот. Приоритетите
са уникалността и ценностите на Детето, а информационното обогатяване е следствие от желанието на децата и необходимо средство за неговото удовлетворяване. Инструмент за това е игровият подход, защото играта е генеративен източник на алтруизма и творчеството, на самопознанието, самоусъвършенстването и себеутвърждаването в Детето.
Научното и практическото творчество на Мастера беше насочено към реализиране на условия
от страна на възрастните – родителите и детския учител, които да помогнат на Детето да премине през най-важния, неповторим и феноменален период от човешкия живот – детството.
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Регламент за участие.
yy Кой може да участва?
Участие в конкурса могат да вземат детски учители, работещи в системата на предучилищното образование в България и в българските училища/детски градини в чужбина.
yy Какви материали трябва да бъдат подадени за участие?
За участие в конкурса трябва да бъде подготвена статия, описваща методиката и резултатите от педагогическата практика на детския учител.
Статията се оформя в следните варианти:
• резюме до 200 думи;
• пълен текст на статията – в обем до 7 стр.
Допълнителните материали към статията могат да бъдат: снимки, презентация, видео-клип –
в обем до 100 МВ. (Наличието на допълнителни материали не е задължително и зависи от спецификата на описаната практика).
yy Заключителен етап
Комисия, съставена от членове на инициативния комитет, ще определи наградите, както и статиите и допълнителните материали, които ще бъдат публикувани.
Списък с номинираните статии ще бъде публикуван на сайта на издателство „Изкуства“ – www.
izkustva.net.
yy Обявяване на наградите
Церемонията ще се проведе на 18.11.2016 г. от 13.00 до 14.30 ч. в зала 205 на Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора.
Командировъчните разходи за присъствие на церемонията са за сметка на участниците.
Технически изисквания
за оформление на доклада и допълнителните материали
Докладът да бъде съхранен като текстов файл за работа с програмата MS Office Word.
Текстовият файл трябва да съдържа: заглавие на доклада; име на автора/авторите, институцията на автора/авторите; кратък абстракт на български език и основен текст, в рамките на който
могат да бъдат включени изображения, таблици и диаграми. Размер на текста на доклада – 14 pt. Размер на текста в абстракта – 11 pt. Разстояние между редовете – 1,3. Без отстъпи и без празни редове. Подравняване на целия текст вляво.
Допълнителните материали трябва да бъдат събрани в един архивен файл, съхранен с името на
участника и с размер до 100 MB.
yy Къде да бъдат изпращани материалите?
Материалите за участие се подават само по електронен път.
Статията трябва да бъде изпратен като прикачен файл на адрес: itlearning@dgklaz.net. Допълнителните материали или връзка към тях трябва да бъдат изпратени на същия електронен адрес.
yy Цикличност
Наградата за добра педагогическа практика е ежегодна.
yy Критерии за оценка на подадените материали
Критерии за оценка на подадените в конкурса материали са творческото, нестандартното и
обогатяващо детското развитие педагогическо взаимодействие чрез приложение на новата образователна парадигма на XXI век:
yy поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие.
yy уважение и съхраняване на детската индивидуалност.
yy приложение на игровия подход.
yy Размер на наградата
На името на Димитър Кръстев Димитров–Мастера ще бъдат връчвани:
yy една Специална награда.
yy три Допълнителни награди.
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Награда' 2015
на името на Димитър Кръстев Димитров–Мастера
Наградата се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст.

На база на формулираните критерии за оценка на проектите след обобщаване на
подадените от членовете на инициативния комитет предложения беше стигнато
до следното решение за избор на най-добрите проекти:
За 2015 година са присъдени три първи награди
на името на Димитър Кръстев Димитров – Мастера на следните проекти:
Приложение на ТРИЗ-игри и развитие на творческото въображение в педагогическите ситуации по „Природен свят“ и „БЕЛ“.
Антоанета Тодорова и Антоанета Григорова
ДГ 1 „Ведрица“, гр. Благоевград;
Модел на педагогическо взаимодействие за намаляване на тревожността при 5 годишните деца чрез игри.
Милена Николаева Тотева
ДГ „Слънце“, гр. Севлиево;
Ролята на играта в предучилищна възраст – важна предпоставка
за развитието и възпитанието на малките деца.
Марина Емилова Гунчева
ДГ „Славейче“, гр. Криводол.
Всички участници в конкурса са получили грамота и първото издание на списание
„Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“.
Церемонията по награждаването на участниците, връчването на грамотите и
списанието беше част от откриването на 6-ти Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – 2.09.2015 г. в гр. Бургас.
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ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ПЪТ И ПОСЛАНИЯТА НА МАСТЕРА
Да се обхване и обобщи научното и практическото наследство и богатство, оставено от Ма
стера – писано, а голяма част и неписано, изказано в аудиториите и споделено със студенти, колеги
преподаватели и учители; да се припомни всичко полезно и добро, което е направил за образователната система, за Другите – е непосилно. Затова тук ще направя само скромен опит да очертая безспорно утвърденото и уникално пространство и присъствие на Мастера в науката и в частност –
предучилищната педагогика у нас.

Творец-новатор
Игротерапия, Игротерапия на развитието, Интеркултурно образование, Въведение в Програмата „Стъпка по Стъпка“, Учене чрез игра, Типови игрови технологии за детската градина и началното училище, Психологически основи на играта, Обща теория на играта, Предучилищна педагогика,
Програми за възпитателна работа в детската градина, Възпитателни проблеми на субектното развитие на детето и детската група, Основи на педагогическите теории, Основи на педагогическите
технологии и още много програми, мотивиращи учителя в детската градина, ни остави Мастера.

Развиващ се учен
Участва в 9 специализации по различни теми, свързани с предучилищното детство и играта, у нас
и в международни педагогически университети в Русия, Унгария, Франция, Азербайджан и Румъния.

Преподавател и колега, подкрепящ израстването на другите
От 1993 година той непрестанно насърчава и подпомага развитието на студентите, с които работи, подготвя и е научен ръководител на 11 докторанти. От тях 8 са защитили дисертационни
тези и изследвания и 2-ма са се хабилитирали. Тази подкрепа не е насочена само и единствено към студенти и асистенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград, а така също и към колеги от други висши училища – БУ „Проф. Асен Златаров“, ПУ „Пайсий Хилендарски“, ВТУ – колеж Плевен, Университет „Николай Коперник“ в Торун, Полша.
Научен ръководител е на над 350 дипломни работи в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ в ЮЗУ, БСУ,
ПУ и ПУ – филиал Смолян.
Насърчава научните трудове на педагози в качеството си на рецензент на 5 книги, 4 монографии
и над 10 хабилитационни труда на преподаватели от различни български университети.
Като признание за неговия висок професионализъм се тълкува и поканата от МОН да направи своята експертна оценка на проекта за Програма за предучилищно възпитание и подготовка (2006–2008).

Богат и уникален 35-годишен професионален опит
Професионалната си кариера започва преди 35 години в Стара Загора. Първоначално е възпитател в Средното спортно училище в града (1976–1977), а година по-късно вече е преподавател по практика в Института за детски учители „Анастасия Тошева“. По време на двете години в института (1977–1979) преподава История на педагогиката и българското образование и Предучилищна педагогика и педагогическа практика.
От 1979 г. е преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“ по Предучилищна педагогика и учебни дисциплини, свързани със света на детството и света на възрастните: с възникващите в това взаимодействие и взаимо-съ-действие реални отношения въз основа на уникалната свободна човешка дейност – играта, и със субектно-личностното саморазвитие на децата и подрастващите, включително и чрез алтернативни програми. Интересно е неговото кариерно развитие в ЮЗУ – Благоевград, по
време на което той заема различни академични изборни длъжности:
yy Заместник-декан по НИР (1992–1995);
yy Заместник-ректор Практическо обучение, професионална реализация и научноизследователска
дейност (1999–2003);
yy Заместник-ректор Научноизследователска дейност и кадрово развитие (2003–2007);
yy Ръководител на катедра „Предучилищна педагогика“ (1995–2011);
yy Директор на Център за продължаващо обучение в Дупница (2001–2007)
yy Координатор Международни образователни проекти (1996–2008);
yy Координатор на специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ръководител на
магистърска програма към ПФ/Център по хуманитарни науки, член на АС на БСУ (1993–1997).
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Експерт в комисии на Министерството на образованието и науката
Бил е член на следните работни групи:
yy Междуведомствена група за разработване на ДОИ за учителска правоспособност и квалификация в МОН (2001–2004);
yy Комисия за изменение и допълнение на Наредба № 4/2000 за предучилищно възпитание и подготовка в МОН (2001–2004);
yy Консултативен съвет за образованието на децата и учениците от етническите малцинства
към министъра на образованието и науката (2001).

Гост-лектор в международни университети
През последните 10 години е ангажиран със свои авторски тематични програми в Университет
„Николай Коперник“ в Торун, Полша, в Европейски колеж „Йоан Павел II“ към Университет „Адам
Мицкевич“ в Познан, Полша, в Университет „Ф. С. Ноли“ в Корча, Албания, в Педагогически факултет на Университета в Битоля, Македония.

Членство в академични организации
Като професионално ангажиран учен е член на следните академични органи: Научна комисия по
педагогика към ВАК (2001–2006), Научен съвет по педагогика към ФП в ЮЗУ „Неофит Рилски“ (1990–
2011), Съюз на учените в България – клон Благоевград (1990–2011).

Членство в научно-образователни организации
Член на съвета на помощник-редакторите на сп. „Educating Children for Democracy“ (2000–2011), на
редакционната колегия на годишното научно-методическо списание „Образование и технологии“ в
Бургас (2001–2011) и на авторски колектив на Програмна система на издателство „Изкуства“ (2007).

Членство в образователни организации
Председател на УС, координатор за ЮЗУ и БСУ на Програма „Стъпка по Стъпка“ (1995–2011);
член на International Step by Step Association – Ню Йорк, Амстердам, Будапеща (1998–2011); член на Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕР (1990); член на Съвет за координация на регионалната иновационна стратегия на Югозападен регион за планиране (2006–2011).

Научно-практически принос в работата по проекти
Оценяван високо за научно-практически опит и знание, Мастера е включван като участник в
различни проектни екипи и е заемал различни позиции: ръководител на 3 проекта, координатор на 2
проекта; като член на екип участва в 11 наши и международни проекти с национално значение в областта на предучилищното възпитание, сред които UNESCO-OMEP Project on Children’s Play (1991–
1994), Програма „Стъпка по Стъпка“ (1995) и др.
Участва като експерт – представител от България, в проект Policies and practices for teaching social
and cultural diversity, финансиран от Съвета на Европа (2001–2005); ключов експерт по проект „Образователна и здравна интеграция на уязвими малцинствени групи с особено внимание към ромите“,
програма ФАР (2003).
Ценен и известен със своите професионални качества, е канен за модератор на две национални научно-практически конференции (София, 2010; Пловдив, 2008) и една българо-американска (Бургас, 2007).

Творчество
Мастера ни остави над 10 книги, сред които емблематични са:
Нова забавачница. Допълваща програма за авторски тип детска градина (издателство „Изкуства“, 2009),
Практическо ръководство за учителя – I, II, III и IV група (в съавторство), в Програмна система „Аз ще бъда ученик“ – IV група, Програмна система „Аз съм в детската градина“ – I, II и III група и
Практическо ръководство за педагога (в съавторство) в Програмна система „Аз съм в детската ясла“ на издателство „Изкуства“.
Книга за учителя (2007), Типови игрови технологии за детската градина и началното училище
(1989, 1994), Игрова дейност (1988), Кратък речник христоматия на понятия и термини в предучилищното възпитание (1987), Проблеми на играта в предучилищна възраст (1985).
Десетки са неговите студии и статии в наши и международни списания.
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Професионални вдъхновения
Постоянно интересуващ се и четящ, Мастера се вдъхновяваше от начина на мислене и дълбочината на теориите на учени и творци като Е. Ериксън, Е. Фром, Х. Гарднър, Г. Уигинс, Р. Флуръм, М.
Фъргюсън, В. Сатир, Дж. Родари, У. Гласър, Ъ. Голфман, Ж. Ришар, Л. Здравчев, Ив. Паспаланов и много други. Необходимо е да отбележим и влиянието на съветската/руската психологическа и педагогическа школа: културно-историческата психология на развитието (Л. Виготски, А. Лурия, А. Леонтиев,
Д. Елконин, С. Шалаева), етнографията на детството (М. Мийд, И. Кон, Г. Виноградов), историята на
детството (Ф. Ариес), социологията на детството (В. Собкин, С. Щеглова), екологическата психология
на развитието на детето (Г. Бурменская, Л. Обухова), социално-генетическата психология (В. Рубцов),
социалната психология на детството (В. Абраменкова), екологията на детството (У. Бронфенбренър, В.
Панов) и дори виртуалната психология на детството (Н. Носов).
Вероятно именно този широк интерес към постиженията в различни области на познанието го
вдъхновяваше да разширява и обогатява в различни аспекти своето разбиране за детето, което найкратко в последните години предаваше с мисълта на Б. Шоу: Тясната специализация в широк смисъл е широка идиотизация в тесен смисъл на думата. Както и с идеята на Р. Рорти, че има „два вида педагогически
теории, според отговора: Истината или Свободата“.

ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ЗАВЕЩАНИЕ НА МАСТЕРА
I. За ДЕТЕТО и неговите постижения в предучилищния период между 3–7-ата година
А. Появата на системата на Аз-а у детето като база за „еманципация“ на възрастния към него.
Тя се характеризира със следните резултати:
yy Демонстриране на гордостта от постиженията, която включва както овладените от детето различни действия с предмети, така също и неговото „детско“ отношение към Възрастния – като образец и експерт, и към самото себе си – чрез самооценяване на постигнатите резултати като активна и действаща личност;
yy Стабилизиране на волевия контрол на детето върху психичните процеси;
yy Възможност на детето да прави свой „вътрешен“ план на действията си;
yy Развитие на процеса на обективация у детето, която включва прехода от потребностите на
неговия детски Аз към потребностите на Другите – връстници и възрастни (на основата на
кооперацията).
Б. Моралното развитие на детето в предучилищна възраст.
yy Характерен за детето в предучилищна възраст е така нареченият инструментален релативизъм,
или взаимната изгода, която детето постига чрез „взаимни услуги“, които му носят различни
ползи и поощрения;
yy Период на преход от автономия към инициатива – време, в което се появява съвестта;
yy Период, в който основата на йерархията на ценностите е структурата на „Моето“ и на обогатяването на връзката Аз – Мое. Като трябва да се отчита, че ако нещо е ценно за детето,
толкова по-вероятно е да стане негово или част от неговото „Мое“.

II. За ДЕТЕТО и развитието на ценностната система като централна личностна структура
На този етап тя се дефинира като:
yy Обобщена доминираща ориентация на детето, предопределяща неговата избирателна значимост на интересна част, страна от действителността и от съдържанието на Аз-образа.
yy Насоченост на детското поведение към:
yy реализация на определени отношения и повишено внимание към отделните дейности или
техни страни;
yy формиране на представа за „себе си“, в зависимост от това, в какви дейности е включено;
yy различни видове информация от социалния свят, която има смисъл за него.
В тази връзка са изведени четири основни типа ценности:
yy на реалното функциониране – склонност към възпроизвеждане, повторение на вече овладени
действия и изградени отношения;
yy на познавателната дейност – любознателност и откриване на скрити аспекти от обекти и явления;
yy на игровата дейност – преход към възможното и фантазното, с удоволствие от процеса и самоизявата;
yy на отношенията с Другите – възможност за самооценка на своите постъпки и изразени чувства.
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III. За ДЕТЕТО и смисъла и целите на детската градина в неговия живот
Безспорно е, че Мастера остава един от покровителите на самоценността на детството и защитник на детската градина като място за игра и развитие на детето в играта Именно поради това той насочва вниманието върху опитите детската градина да наподобява малко училище, с което
се пренебрегват ролята и самоценността на детството; върху спецификата на много важния за детето преход семейство – ДГ – училище; творческите дейности в детската градина и непреднамереното учене и усвояване на детето; готовността за училище: как детето играе?; потребността децата
между 3-ата и 11-ата година да имат единно игрово, възпитателно, социализиращо и образователно пространство.
И така неговото разбиране за същността на детската градина може да бъде представено метафорично чрез приказката „Цветята и Градинарят“.
Реално системата на детската градина е изградена на три нива: смислово, личностно и дейностно.
Първото е смисловото ниво, което поставя въпроса: За какво е детската градина? Отговорите
на Мастера са:
yy за обогатяване на детето в цялата гама на преживявания на човешкия живот;
yy за разгръщане на потенциала на детето чрез специфичните детски дейности, насочени към найширока гама от смислови задачи с универсално и общочовешко значение: за приоритетно възпитаване в човешките ценности, с критерий – детето и неговите потребности и интереси;
yy за информационно обогатяване – ако е пожелано от децата, а не само като цел и/или неизбежно
средство и следствие;
yy за принципно неограничено взаимодействие и взаимо-съ-действие в диадата дете – педагог, зададено от детето и неговите възможности.
Второто е личностното ниво, което поставя въпроса: Какво да се прави в детската градина? Отговорите на Мастера са:
yy Формиране на детето като субект на дейността и отношенията в групата.
Детето и детската група в детската градина са едновременно и взаимосвързано субекти на дейността: преди всичко това се случва по тяхната собствена инициатива и в нарастваща степен с израстването самостоятелно.
yy Активността, тяхното естествено състояние, да бъде насочвана/използвана при целеобразуването, да бъде по повод на значими за децата проблеми – надситуативна (за детето) и свръхнормативна (за детската група).
yy Развитие на социалната компетентност на децата чрез взаимоотношенията с възрастните и
връстниците – в контекста на сътрудничеството и екипната работа.
Третото е дейностното ниво, което поставя въпроса: Как да се направи в детската градина? Отговорите на Мастера са:
yy чрез играта, която е централен феномен на детството. Тя е свободна, собствена, самостоятелна и самоорганизирана дейност за детето. В педагогическото взаимодействие играта е и
като игроподобна форма;
yy чрез играта, използвана във всички нейни разновидности, т.е. цялостната система на игри:
от доролевите игрови действия през базовата сюжетно-ролева игра, играта драматизация и
строително-конструктивната игра до автодидактичната игра;
yy чрез играта като равнопоставена на познавателните цели, но интегрираща всички детски
дейности и взаимоотношения към света (културните предмети, Другите и себе си), и игроподобните форми на педагогическото взаимодействие;
yy и отново чрез играта като единствения генеративен източник на алтруизма и творчеството, на
самопознанието, самоусъвършенстването и себеутвърждаването в живота на детето и човека.

Основни групи задачи пред педагога в детската градина
1. Формиране (самоизграждане) на детето като субект на собствената си индивидуална дейност при престоя в детската градина.
Тази задача предпоставя развитие на ключовата за периода личностна структура чрез овладяване на универсалните компоненти на всяка човешка дейност: целево-мотивационен, организационен, изпълнителски и контролно-оценъчен. Осигуряване на успешни отговори на възникващите пред детския
Аз въпроси:
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yy Какво? – като вид дейност или занимание, като тематика;
yy За какво? – като цел, прогноза или очакване;
yy Защо? – поради какви причини, потребности и интереси;
yy Как? – с какви материали и средства, ред на действия;
yy С кого? – като партньор и функция „ще се прави нещо“.
И в същото време съобразяване с две закономерности: 1) Детето се изгражда като субект с помощта на инструментални (материални и материализирани) и символни посредници – предмети на културата и способи за дейност; 2) Детето се развива като субект само чрез участие във външно разгърната, съвместна групова дейност – отначало и с педагога, а след това все по-самостоятелно в различни детски групи.
2. Овладяване на (възможния за детето обем) социални взаимоотношения в детската градина.
Една от сложните задачи в нашия домашен модел на възпитание, базиран на народопсихология,
която има дълбоки патриархални разбирания, е във връзка с отношенията възрастен – дете, които
най-често са основани на принципа на принудата на по-силния върху по-слабия, на по-големия върху
по-малкия.
В този смисъл реализирането на втората задача – овладяване от детето на възможния обем социални взаимоотношения, предпоставя:
yy Овладяване на отношенията между полюсите на Принудата (с възрастните) и Доброволността (с връстниците);
yy Обогатяване на генетичните форми на общуване с възрастните: ситуативните (делова и личностна) и извънситуативните (познавателна и личностна);
yy Разширяване на уменията на детето при прехода от субординационните отношения, реализирани с възрастните, към равноправно-координационните връзки с връстниците;
yy Стимулиране на динамиката в смяната на позициите: равен – ръководещ – подчинен, на всяко
дете в различните форми за организация на съвместните дейности;
yy Стимулиране и трениране на изпълнението на обучаващите, организиращите и дисциплиниращите правила, гласно или негласно въведени от педагога в групата.
3. Първоначално формиране и пълноценно функциониране на социалния посредник: референтната детска група в детската градина.
Реализирането на тази задача предполага използването на положителните, силните страни на
детската група, от които Мастера посочва четири:
yy Групата като първичен и същински субект на дейността, осигуряваща социалното пространство на новите отношения между децата;
yy Групата като социален посредник: референтна детска група с две основни функции: 1) нормативна – установяване на стандарти на поведение на всяко дете; 2) сравнително-оценъчна –
еталон за сравнение, оценка и самооценка на всяко дете;
yy Групата като субект на междугрупови взаимоотношения;
yy Стимулиране на вътрешногруповите отношения (в условията на кооперация) и междугруповите взаимодействия (в условията на съревнование и конфликтна ситуация).
4. Действено-практическо и познавателно-ценностно ориентиране в различни типови структури на отношения и ситуации на взаимодействие в детската градина.
Чрез собствената детска дейност, определяща роля на разновидностите на ИГРАТА и по повод на
актуалните интереси се подпомага тяхното ориентиране в следните аспекти:
yy Смислов – какво и защо се прави в детската градина, за какви човешки потребности;
yy Аксиологически – нравствени и естетически ценности, които детето развива и утвърждава в
детската градина;
yy Познавателно-информационен – набор от нужни способи за познание и начини детето да се обогатява и учи;
yy Организационно-функционален – пространствено и времево разпределение на ролите на възрастните в детската градина, техните функции и взаимозависимости;
yy Нормативен – ръководни норми и правила на взаимодействие в детската градина/групата;
yy Предметно-операционален – обекти, средства и действия в детската градина и групата;
yy В плоскостта „Успех – Неуспех“ на детето в детската градина – ясни практически критерии на педагога за оценка и самооценка на детето, съобразно с целите.
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5. Детската градина като място за първоначално систематимно овладяване и усъвършенстване
на различните форми на познание.
Необходимо е да се познава и оценява въздействието на трите нива на познание: 1) действия на детето; 2) овладяване на образи (представи); 3) изграждане на понятия.
Познание: а) в рамките на съществуващото Настояще; б) зад пределите на непосредствената
информация + причини в Миналото и следствия и възможности в Бъдещето.
Тук основните акценти към работата на педагога са:
yy Съобразяване със стадиите на развитие на интелекта на детето и помощ чрез засилена роля на социалните фактори: кооперацията и съвместната познавателна дейност;
yy При отказ от пряко обучение от страна на детето акцентът на педагога е върху непреднамереното учене и усвояване в процеса на личностно значимо диалогично общуване и съвместна дейност с
водещи възпитателни и социализиращи задачи;
yy Създаване на педагогически условия за стимулиране на детското експериментиране и преход
от проблемно-сюжетното използване на игровите упражнения към вариантите на автодидактичната игра.
6. Постепенно изграждане от педагога на уникален личностен и специфичен групов стил на всекидневния живот и съвместната дейност.
yy Педагого-психологическа подкрепа на Другостта, на различното в индивидуалните характеристики на детето и на специфичното в груповите взаимодействия – които са важна предпоставка за взаимното обогатяване педагог – дете, педагог – деца;
yy Педагогическа насоченост към диференцирано овладяване и вариативно приложение на начини за действие, умения и начални навици – които са базисна основа на личната култура на детето в бита и ежедневното общуване;
yy Необходим дори задължителен преход от познатите използвани корективи на общуване „Не
прави на другите това, което не искаш да ти правят на тебе“, през обективацията (разбиране,
приемане и съобразяване с мотивите на другите) към алтруизма и взаимопомощта;
yy Помощ от страна на педагога при насочване към собствените и чуждите различия, толерантното им признаване и приемане, отработване на индивидуално ефективни особености (познаване на собствените емоции и поведение) при овладяване на социално одобрени умения за съвместна дейност в различни детски групировки.
Идеята, заложена в „Нова забавачница“, е насочена към реализиране на условия от страна на възрастните – родителите и детския учител, да помогнат на детето да премине през най-важния, неповторим и феноменален период от човешкия живот – детството.
Освен с тези уникални и мъдри, дълбоко хуманни и прагматични идеи Мастера остава в съзнанието на всички, които го ценят и уважават, с искрящите усмихнати очи, благата насърчаваща усмивка, неговите мъдри, етични, топли и позитивни думи. Този образ напомня за модела от посланието,
което проф. Хауърд Гарднър остави на преподавателите и учителите в СУ „Св. Климент Охридски“
(2009): „Днес ние възрастните носим отговорност пред младите хора, за да се научат на отлична,
етична и професионална работа. Ние сме моделите за тях. И ако младите хора не работят по този
начин, то ние не сме им показали.“
Дълбоко съм убедена, че целият живот, професионална реализация и творчество на Мастера са
необходимият за нас, неговите приятели, колеги и съмишленици, за младите хора пример, точно такъв, какъвто и Хауърд Гарднър ни завеща да бъдем.
								
Доц. д-р Райна Захариева
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МОДЕЛИРАНЕ НА НЕЖИВАТА ПРИРОДА С ПОМОЩТА НА ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЯ (ПО
МЕТОДА „МОДЕЛИРАНЕ С „МАЛКИ ЧОВЕЧЕТА“)
Ивелина Н. Кънева, старши учител
ДГ „Брезичка“, град Шумен

През 80-те години на миналия век като научно и педагогическо направление се сформира ТРИЗ-педагогиката. В нейната основа е заложена Теорията за решаване на изобретателски задачи (ТРИЗ), създадена от школата на Алтшулер. При нея детето се поставя в центъра на всяко едно действие, взаимодействие и сътрудничество. То се превръща в творяща личност, учи се да мисли системно, стимулира се неговото въображение. С прилагането й в детската градина се цели както развитието на
качества като мислене, гъвкавост и системност, така и възпитаване на творчески личности, подготвени за решаване на сложни проблеми в различни области. Цели се още и развитието на речта и
творческото въображение. И най-вече на детската креативност.
В ТРИЗ са познати различни методи и инструменти на работа, като някои намират приложение
и в предучилищната област. В настоящата статия съм представила работата си с един от методите на ТРИЗ – методът „Моделиране с „малки човечета“. Маркирала съм неговите етапи, начини на
работа и съответни примери. На основата на този метод съм посочила и пет игри, реализирани в открита педагогическа ситуация и осъществени с деца от IV ПГ (6–7-годишни.). Представянето на педагогическата ситуация е придружено с презентация и различен илюстративен и снимков материал.
Преди точно 70 г. (през 1946 г.), когато слага основите на своята невероятна Теория за решаване
на изобретателски задачи позната като ТРИЗ, ученият, изобретателят, писателят–фантаст Хенрих Саулович Алтшулер едва ли е съзнавал, че тя ще придобие такава популярност и извън рамките на техническите науки. В резултат на своето развитие ТРИЗ започва да се използва и в много не
технически области. Една от тях е и педагогиката. Вероятно мнозина си задават въпроса какви конкретни проблеми може да реши прилагането на тази теория в педагогиката? Отговорът е – най-вече да отвори път на едно ново приоритетно направление – развитие на творческото мислене. Обучението чрез творчество, чрез решаване на нестандартни задачи спомага да се развиват способностите на децата, тяхната увереност в собствените им възможности. Предвид същността си, ТРИЗ педагогиката залага и на формиране на нови личности, които да отговарят на съвременния динамичен
и многоспектърен свят. Преди всичко тя предполага насърчаване на креативността и иновативното мислене. „Научете се да мислите смело!“ – това е основната идея на педагогическата ТРИЗ система.
Ето на това пожелах да науча моите малчугани. Да бъдат смели в мислите си, в действията си,
дори в мечтите си!
Интересът ми към идеите на ТРИЗ се зароди преди три – четири години. И колкото повече четях, търсех информация, премислях, осмислях, толкова повече „се запалвах“. Така през 2014 година започнах целенасочено да прилагам елементи на ТРИЗ методите в работата си. През учебната 2014/15
година при вътрешно методична квалификация пред колегите от детската градина представих същността на тази технология от педагогическа гледна точка, както и методите, средствата и помагалата, които могат да се използват при работа с децата от предучилищна възраст. През следващата учебна година моята работа продължи с децата от групата и през месец април представих открита педагогическа ситуация пред директори и главни учители на общината на тема: „Моделиране на неживата природа с помощта на ТРИЗ-технологията“. Ситуацията (игрово-познавателна) изцяло беше подчинена на един от методите на ТРИЗ, а имено методът „Моделиране с „малки човечета“.
Целта: Да се активизира креативността и творческото мислене на децата и да се развива познавателният им интерес към околната среда.
Задачите:
yy Развиване на умението за сравняване и обобщаване на процесите.
yy Усъвършенстване на умението за моделиране същността на физически явления и обекти от
неживата природа с помощта на ТРИЗ метода „Моделиране с малки човечета“.
yy Затвърдяване и систематизиране на представите за свойствата и вътрешната структура на
различни обекти, тела и явления.
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добри практики
yy Формиране на умения за откриване на съчетания от „малки човечета“.
yy Развиване на речта, творческото въображение и вниманието на децата.
Информация за самия метод „Моделиране с „малки човечета“
Това е един от методите на моделиране, които са широко използвани в ТРИЗ, забавен и занимателен за децата. Той дава възможност да се обясни вътрешната структура на предметите и веществата, физическата природа на явленията и процесите в живата и неживата природа. На децата
се обяснява, че трябва да си представят, че всички предмети, елементи, обекти, явления се състоят
от множество миниатюрни човечета. В зависимост от състояниято на тези вещества „човечетата“ се държат по различен начин: стоят, движат се или извършват някакво действие.
Преди да се достигне до това представяне, работата с децата премина през няколко етапа.

Първият етап. Заедно с децата изяснихме, че обектите и явленията около нас биват твърди,
течни и въздушни, като уточнихме всичко с конкретни примери. Научихме се да ги описваме и изобразяваме с модели на картинки на човечета и с тях самите – правихме „живи“ образи. Например стена: многото хванати за ръце човечета правят стената здрава, а ако си пуснат ръцете тази стена ще
се разруши. Или водата в реката – защо се движи бавно или по-бързо: човечетата не се държат и лесно между тях може да се промуши някое и да продължи напред, като леко или бързо побутва останалите. А защо димът от комина се носи лесно нагоре? Защото въздушните човечета, които са в него, непрекъснато подскачат и бягат. На този етап се прави подробен модел (с 3–4 на брой човечета), с
който се предава вътрешната структура на моделирания образ.

Вторият етап. Децата се информират, че нещата около нас се срещат и в съчетания. Те се научават да моделират обекти и явления, състоящи се в различни комбинации на трите човечета. След
като децата усвоят комбинациите, се пристъпва към моделиране на целия образ – изобразява се неговата форма и съдържание: чаша с вода (твърди и течни човечета ); надут балон (твърди и въздушни човечета); чаша с лимонада (твърди, течни и въздушни човечета). В началото обекта се моделира
цялостно (в см. подробно) – образът такъв, какъвто го виждаме.
След това се преминава към схематично моделиране – всяко състояние се изобразява с едно човече.
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Третият етап. Докато при първия и при втория етап обектите и явленията се разглеждат в
статично положение, то на този етап децата ги разглеждат в движение. Създава се модел с променливи елементи, т.е. променя се видът на „човечетата“ според протичащия процес. Това дава възможност да се открие многосложността на взаимодействията в окръжаващия свят и да се обясни какво се случва. Моделирането става с помощта математическите знаци „+“, „-“. Например: изливащата се от лейката вода (какво е в момента и какво ще остане след това: от пълна – празна лейка); кофата, която се пълни от чешмата (от празна – в пълна кофа); врящата вода в тенджерата (водата
се изпарява – ще остане празна); процесът на съединяване на дървена дръжка и парче желязо (може да
се получи чук, лопата, нож и др.); процесът на откъсване/счупване/разделяне на парчета (хартия, чаша, тебешир и др.)
Друго предимство на този метод е, че с него практически може да се онагледи и лесно да се обясни агрегатното състояние на различните вещества. Примери за начина на моделиране и прехода на някой вещества от едно състояние в друго.
Децата бяха изключително развълнувани от многобройните гости. Предстоеше ни да покажем
нещо ново както за тях, така и за всички останали. Бях подготвила игри, изцяло базирани на метода
„Моделиране с „малки човечета“. За ефективно онагледяване приложих презентация на мултимедиен
екран. По-долу представям няколко игри, които изиграхме с децата от IV ПГ:
yy „Назови нещо...“ (словесна игра за класификация по 1 признак – вид).
yy „Покажи!“ (игра-инсценировка – вариант I)
yy „Вълшебната пътечка“ (словесна игра за класификация по 2 признака – вид и цвят)
yy „Раз, два – при мен ела!“ (подвижна игра)
yy „Покажи!“ (игра-инсценировка – вариант II)
yy „Карти „Човечета“ (игра тип лото)
Поканваме нашите гости да се настанят. Поздравяваме ги и с нетърпение започваме експериментите и игрите. От екрана децата посреща героят, който ще ги води през игрите – Совата Оли (символ на мъдрост, силен дух, свобода). Показвам на децата кутия – донесена от Оли, от която вадя камъче, прозрачна чашка с вода, сламка, дървено шишче. Излизат последователно няколко деца, които
правят опити да промушат шишчето в камъка, във водата и през въздуха, излизащ от сламката.
Всички заедно достигаме до заключението, че клечката не може да се промуши в камъка, но успя да се
потопи и да се движи във водата и във въздушната струя от сламката. И питам защо се случва всичко това? Спомнете си кой живее в тях! А отговорът е единодушен: „Малките човечета!“ Припомняме си (а и изясняваме на нашите гости) с какво са познати „малките човечета“: колко вида са, как изглеждат и какво е тяхното поведение. И децата правят съответните изводи. (Докато говорят на
екрана показвам изображението на съответия вид „човечета“)
Д. – В камъка не успяхме да забием клечката, защото в него живеят малките твърдите човечета. Те са добри приятели, затова стоят близко един до друг и се държат здраво за ръце. Не пускат
никой да мине между тях. (Показва поведението им: стои изправено като войник, марширувайки на
място.)
Д – Във водата успяхме да потопим клечката, защото в нея живеят течните човечета. Те не са
толкова добри приятели, затова стоят един до друг без да се държат за ръце – само са допрели лакти. И който пожелае може да премине между тях. (Показва поведението им: стои с ръце на кръста и
леко се полюшва встрани.)
Д – Във въздуха също можем да движим клечката, защото в него живеят въздушните човечета. Те
не са приятели, затова не стоят един до друг, не се държат за ръце и бягат в различни посоки. (Показва поведението им: бяга в напред-назад с вдигнати ръце.)
Следващите моменти се оказват най-емоционални за децата. Оли им предлага да изиграят различни игри, в които те трябва да влязат в образа на тези човечета. Предварително децата са разделени
на 3 групи. Всяко от тях е залепило на дрехата си елемент от пъзел в един от трите цвята: червен,
син и жълт. С тези цветове символично се обозначават различните видове „малки човечета“. Червеният цвят символизира твърдите човечета, синият – течните човечета, а жълтият – въздушните. По този начин всяко дете получава роля – то става съответното „малко човече“.
Първата играта е словесна и се нарича „Назови нещо...“ (твърдо, течно, въздушно). Целта й – да
се определи вида на обектите около нас. Всяка група деца получава указание. Отговаря едната група,
а останалите две следят дали е вярно и поправят при грешен отговор. Към Червени: „Назови нещо
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твърдо!“ (стол, ластик, сапун, молив, блуза, кубчета...). Към Сини: „Назови нещо течно!“ (вода, река, дъжд, сок, локва...) Към Жълти: „Назови нещо въздушно!“ (въздух, дим, пламък, пара, облак...) И естествено в края получават похвала.
Преминаваме към играта „Покажи!“. Целта й – да се инсценира (изиграе) това, което децата виждат. Децата влизат в ролята на „малките човечета“ и с поведение и движения показват, това което виждат. На екрана пускам последователно изображения на различни обекти, а след показа на децата – за сравнение се появяват и съответните „човечета“ (тухлена стена – твърди стегнати; облак – въздушни; водопад – течни; тел – твърди огъващи; дъжд – течни; ураган – въздушни; ластик –
твърди разтегливи; спокойно и бурно море – течни, леко поклащащи се променящи се в течни, които
се поклащат енергично). А в края Совата заключава: „Бяхте много артистични и отлично се справихте с ролите!“
Следващата игра започва с една кратка история за нашите малки приятели, разказана от мен по заръка на Оли. „Тези 3 човечета, които виждате тук (показвам картинки) могат да правят и вълшебства – да се превръщат в различни цветни неща. Любимото им място за разходка е ето тази цветна
пътечка (подреждам на земята цветни листи и заедно с децата ги назоваваме: бяло, синьо, прозрачно, жълто, кафяво), наречена още „Вълшебна пътечка“. Тръгнали тези малки човечета по цветната пътечка и с тях се случили вълшебства – започнали да се превръщат в различни неща. В какво се превърнали те? Вашата задача е да назовете обект според цвета, по който се движи човечето.“ Дете взема
картата на едно човече и започва да се движи по цветната пътечка. Стъпва на всеки цвят и задава
въпрос към останалите деца, а те съответно отговарят в какво може да се превърне.
Дете-човече: – В какво мога да се превърна аз? (на всеки цвят). Децата отговарят в какво може да
се превърне. След прехода на детето-човече на екрана се показват различни примери. Например: Дете
в ролята на твърдо човече стъпва на белия цвят, а останалите деца казват: „Ти се превърна в тебешир, бучка захар, лист хартия, салфетка, бели обувки, бял молив и мн. др.“. Така продължават за всеки останал цвят. По същия начин действат и за другите два вида човечета. Детето в ролята на въздушно човече стъпва от цвят на цвят, а другите казват – да речем за синия цвят: „Ти се превърна в
синьо пухкаво облаче, в пламък от газов котлон.“ Следва и за третия вид човече. Дете – течно човече се движи по цветната пътечка, другите отговарят. На прозрачния цвят: „Ти се превърна във вода, дъждовна капка, бистра река“. Или на кафявия: „Ти се превърна в чай, кафе, какао, течен шоколад,
имаше и отговор „Нескуик“. Совата Оли отново остава доволна: „Бяхте много добри вълшебници и
правилно отговорихте на въпросите на вашите другарчета-човечета!“
Стигаме до подвижната игра „Раз, два – при мен ела!“, която цели сравняване на различни системи
(бел. – в ТРИЗ така се наричат всички обекти и явления от живата и неживата среда, но за да е достъпно за децата аз не използвам този термин, а наименованията, които те използват досега: предмет, обект и т.н) и откриване на главния признак на сходство. Под столчетата децата откриват
картинки с различни изображения (картинките трябва да бъдат само от един вид човечета, да не са
в съчетание). Указанието е всеки да се превърне в това, което е изобразено на неговата картинка. Но
преди това трябва да открие не само от какви човечета е, но и какви свойства притежава: вид на материала, устойчивост, еластичност, чупливост на съответния обект. Тук заострям вниманието
на децата към зададената команда: „Ще се придвижвате така, както се движат човечетата!“ (твърди – маршируват; течни – на пръсти с ръце на кръста; въздушни – леко бягат с вдигнати ръце). След
зададената команда децата започват да се движат към екрана, където е илюстрация на Совата Оли.

Команди: „Раз, два – при мен ела ... ти, който си съставен от:
yy дървени човечета (моливи, стол, шкаф);
yy еластични човечета (пружина, ластик, ненадут балон);
yy човечета, които са винаги мокри (езеро, водопад, локва, водна капка, дъжд);

15

обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
yy метални човечета (консервни кутии, ножица, тенджера);
yy чупливи човечета (чиния, буркан, моливи, кибритена клечка);
yy човечета, които не са приятели (облак, дим, ураган, пламък, въздушни мехури);
yy човечетата, които се държат като войници – здраво бранят своето място (камък, иглу, тенджера, сапун, шкаф, стол). (Някой от картинките се включват в повече от една група.)
Всички деца вложиха много емоция и ентусиазъм в играта и правилно изпълниха всяка команда.
Следващите игри, целят формиране на умение за откриване на съчетания от един вид с друг. Заедно разгледахме показаните на екрана изображения: видовете комбинация и примери от заобикалящата среда – природна и предметна. След като нагледно се запознаха с тях, отново изиграхме играта „Покажи!“, но вече като съчетавахме човечетата. „Пак ще станете артисти и ще се превърнете
в тези малки приятели. Нека първо да погледнем на екрана, а след това „ще изиграем“ това, което видим.“ Според цветните маркери на блузите им, децата отново се разделят на три групи: червените
– твърди човечета, жълтите – въздушни и сините – течни. Наблюдават изображението и след това съответните „човечета“ моделират образа цялостно: формата и съдържанието с тяло и поведение (движение).

Последната игра е за упражняване на умението за комбиниране. Тя е тип „Лото“ – игра с карти,
посредством които децата изработват схематичен модел на изобразената система. Целта е всеки
индивидуално да покаже какво е научил за структурата на обектите и веществата. Приканвам децата внимателно да огледат образа на картата, която са избрали и да помислят дали има човечета
само от един вид или в съчетание от 2 или 3 вида! (Примери: водни капки – само течни човечета; гумена играчка – твърди и въздушни; чаша с горещ чай – твърди, течни и въздушни.) Всяко дете взема карта с някакво изображение и в празната част поставя малки картончета на „човечета“. Накрая
Оли минава по масичките и всички заедно преценяват индивидуалната работа.
В заключение, припомняме на децата какво ново са научили за „малките човечета“, а имено да ги
откриват и да ги изобразяват в съчетания. Единодушно стигаме до извода, че те са навсякъде около
нас. От тях са съставени всички неща.
Остава обещанието, че и в бъдеще ще продължаваме да говорим за тези невероятни малки приятели. Като например, следващият път ще разгледаме как с тяхна помощ можем да покажем промяната в съдържанието на обектите. Например как да изобразим спукването на балона; откъсването на
парченце от листа хартия; или какво се случва, когато напълним празната кофа с вода“ – допълвам аз.
Имайки предвид девизът на ТРИЗ технологията „Творчество във всичко!“, тя успешно може да
се нарече школа за творчески личности. Всяка творческа дейност за децата е като весела игра, но същевременно е и сериозна интелектуална работа, наситена с много емоции, удивление и радост. Тя е
работа, събуждаща любознателност у децата, а тяхното внимание винаги е там, където им е интересно.
Като резултат от работа с децата могат да се направят следните изводи:
yy Прилагането на занимателни задачи и ТРИЗ-игри допринесе за развитието на творческото мислене.
yy ТРИЗ-технологията създаде предпоставка и за развитие на детското въображение.
yy С помощта на ТРИЗ на децата се предоставят знанията в забавна, увлекателна и предизвикваща любопитство форма, която от своя страна позволява запомнящо се и системно усвояване на информацията.
Мога да кажа, че при поставянето на тази педагогическа ситуация главната ми цел беше да се погледне на познатите неща от нова гледна точка, за да стане работата интересна и ползотворна. Тази технология поставя детето в основата на протичащия педагогическия процес, където то се чув-
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ства уверено в своята роля и не се страхува да решава поставените му задачи.
Накрая бих заявила, че всичко това е истински забавно не само за децата, но и за мен самата. Тези
игри ми донесоха не само удовлетворение от постигнатото, но и истинско удоволствие!
Литература:
1. Богат, В. Ф. Моделирование маленькими человечками. Триз в детском саду/ В. Ф. Богат. – С. 7475 Ребенок в детском саду: ил. метод. журн. для воспитателей дошкол. учреждений, № 5, 2007.
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Образование в ценности и стимулиране на креативността чрез
педагогическо взаимодействие с детето
Галя Дончева Милкова
ДГ № 3 „Зорница“, гр. Хасково

Резюме: Развитието на креативността у децата, възпитанието в ценности в Детска градина № 3
„Зорница“ Хасково осъществяваме чрез образователни теми и ефективно общуване дете-възрастен в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Това, което търсим като резултат е: на
основата на обществените ценности и креативността на учителите, в резултат на взаимодействието
със социалната среда, у детето да се извършва промяна в личностен и познавателен аспект, да се формира
се ценностна ориентация, позиция и система от знания, умения и отношение, необходими в живота, да се
развива творческото мислене и креативността.
Възпитанието на ценности и креативността от най-ранно детство предполагат добър житейски старт и са в основата на съзиданието. Овладяването и практикуването на ценностите, формирани у детето в ежедневието, изгражда творчески личности и сплотени общности, а
това е най-добрата превенция срещу негативните явления в живота. За целта разработените
мини проекти по групи способстват за разгръщането на много целенасочена образователна дейност с разнообразни целеви групи – деца, родители, съмишленици. Дейностите с децата са организирани така, че възпитанието на добродетели, общуването, игрите, народната мъдрост, креативните решения и продукти, фолклора и творчеството са приоритет в педагогическото взаимодействие. Проектите по групи насочват целите на учителите към конкретно образователно ниво на компетентности и очаквани резултати, които ще постигнат с децата. Проектите спомагат да създадем ценностна система у децата и да ги научим как да намерят мястото си
там, където ще бъдат ценени и обичани, да развием креативността на деца и родители, да провокираме родителите да бъдат заедно с нас в мисията за доброто бъдеще, да намерим подкрепа
и организираме дейности с наши приятели. Стремежът на педагозите в Детска градина Зорница
е да се създават условия и предпоставки не за усвояване на готови знания, а за изпробване на различни стратегии и да се стимулират личните и социални компетентности на децата. Във фокуса на взаимодействието, което реализираме е активното и компетентно дете, което се включва в различни дейности и развива своите умствени способности и практически действия в процеса на диалог с другите деца и с възрастните. Използваните методи превръщат сухата теория
в детска образователна игра. Интерактивните технологии и проектното начало са неизменна
част от образователния процес на всички деца. Благодарение на новите методи на взаимодействие, които в голямата си степен изискват работа в малки групи и екипи, се провокира творческата активност, творческото мислене и творческите способности на децата, даде се възможност да се чуе мнението на всеки един участник и се получават добри и изненадващо понякога
креативни продукти.
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Цели:
yy Запознаване на децата с основни човешки ценности, които да използват в ежедневието си, което е гаранция за израстването им като личности.
yy Формиране на отношение, позиция към ценностите и нормите на обществото в ранна детска възраст.
yy Използване на методи и средства, които развиват креативността и градивните творчески
решения.
Задачи:
yy Да се съдейства чрез образователни теми детето да формира ценностно отношение към света, към другите деца и към самото себе си.
yy Да се разработят механизми за развитие на креативността и изразяване на емоциите в предучилищна възраст.
yy Да се развиват трите основни вида психични процеси: когнитивни (познавателни), емоционални и волеви у децата.
yy Да се проследят постиженията и се установи нивото на компетентности у децата.
yy Да се разработят идейни проекти по групи по теми, свързани със здравето, екологията, здравословния начин на живот, креативността и творческото мислене у децата и активната гражданска позиция.
Методика: При избора на начин за разгръщане на по-съдържателно и богато педагогическо взаимодействие с децата се насочваме към работа по мини проекти със съдържателни и действени характеристики в детските групи. Насочваме се за работа по нова образователна технология, която да
представя процесуалната страна на образователната дейност, защото така реализираме и общия
тематичен проект на детската градина и стратегията й. Методите, които педагозите използват
представляват съвкупност от похвати, обединени по общата логика на дейността, а прилаганата
технология е съвкупност от техники, осъществявани в определена последователност, позволяващи
практическата реализация на дадения метод.
Първият аспект на технологията за работа по проектите е свързан с процедурата на организация и реализация на образователния процес. Уточняваме какви последователни действия, взаимосвързани и взаимно обусловени техники да организират процеса на педагогическо взаимодействие с децата по конкретната тема и как това да намери своята практическа реализация в цялостния процес
на образованието. Развитието на креативното мислене и практическите умения на децата залагаме в проектите да се осъществява чрез игра и креативни занимания. В квалификацията акцентираме
на ролята на учителя за въвеждане на новите модели на „учене чрез откриване“, „учене чрез преживяване“ и „учене чрез дейност“. Целта на сътрудничеството с родителите е да се провокира инициативността, креативността и творческото мислене у децата и родителите по зададена тема: „Заедно творим“ – например: направа на кътове от природни материали, сурвачки, мартеници, коледна
и великденска украса, благотворителни изложби и др.
Мини-проекти по групи учебна 2015/2016 г.:
yy „Художествената литература – стимул за развитие на въображението и творческата активност у децата“;
yy „Изкуство с думи и боички – изобразителното изкуство за стимулиране на детското творчество и креативност“;
yy „Играя и творя“;
yy „Ценностите на българския бит и фолклор през вековете“.
yy Тематични направления на мини-проектите:
yy Художествено-естетическите и продуктивните дейности за развитието на детското творчество и креативност;
yy Празниците – възможност за творческа реализация на учителя и децата;
yy Практико-приложни идеи за реализация на познавателно-емоционалното и личностно развитие на децата;
yy Ролята на игрите за нравствено-естетическо възпитание и изява на творческите възможности на децата.
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Тематична
насоченост

Дейности

Художествена
литература

„Прочети ми, разкажи ми“ – домашна работа за родителите; „Елате да ви разкажа“ – приказки от деца за деца; „Красиви книжки с любими приказки“ –
оформяне на библиотечен кът;
„Аз избрах приказка за вас“;
„Словесни игри“.

Изобразително
изкуство

„Аз съм родител на мама и тати“. „Ако отидем на екскурзия
на непозната планета“, „Ако баба Яга е космонавтка“, „Бонбонената страна“; Рисуване на илюстрации по разказчета на децата.

Творчески и
креативни
дейности в
ателиета и
работилнички
– „Майсторете
ръчички за радост
на всички“

„Аз играя с моето дете“– изработване на играчки от подръчни и природни материали.
„Аз спортувам с моето дете“ –
разходка в гората за събиране на
природни материали и спортноразвлекателни игри; „Аз мечтая с
моето дете“ – креативни продукти.

Театър и музика

„Да си направим театър“; „Театър за деца от екрана и театрални постановки“ – какво ни казват изразните средства; Въвеждане на децата в словесни въображаеми ситуации и музика с фантазни образи.

Резултати
Чрез художествената литература децата овладяват езика и културата на речта,
развиват своето въображение, мисъл и памет и вдъхновение за творчество. Художествената литература провокира способностите на децата да съчиняват, да
проявяват интерес към книгата, да усъвършенстват своята детската езикова
мобилност, да съчиняват своите приказки.
Децата сами започват да търсят възможности за разказване и творческо пресъздаване на преживявания и наблюдения, да използват смело цветове, фигури, форми,
правилно композиционно разположени в
своите картини.
Играта като приоритетна дейност на децата разви и формира по най-добър начин
детската психика и физика, ценностна
система, социален опит, интелект, умения и възможности на ръцете. Чрез играта и дейността в творческите работилнички децата най-силно се мотивират и се
стимулира тяхната творческата активност. Благодарение на своята сръчност и
въображение децата се научават сами да
изработват играчките, които са им необходими за играта. изпитват удоволствие
от процеса на творчеството си и неговия
резултат. Изработвайки играчки децата
обогатяват игровото съдържание, игровото действие и развиват сръчността си
С отлична организация и подготовка се
провеждат груповите тържества по повод различни празници. На тези форуми
децата показват своите умения да пеят,
да играят, да танцуват и да се изявяват
в екип – нещо изключително важно за бъдещата им работа като ученици в първи
клас. Всеки месец изготвяме специална културна програма, като се стремим тя да
бъде разнообразна и интересна за децата
чрез провеждане на куклени и театрални
спектакли, кинопрожекции, изложби от
детско творчество, творчески изяви на
децата по различните дейности по интереси. Те съдействат за развитието на естетическата култура на децата и за поддържането на емоционален тон в детското ежедневие.
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Какво постигаме чрез мини-проектите със съдържателни и действени характеристики:
yy Насърчаваме изявата на творческата енергия на децата чрез разнообразни форми.
yy Стимулираме детските художествени, спортни, музикални и др. способности.
yy Търсим форми за развитие на детските художествено-артистични заложби в различните видове изкуство.
yy Стимулираме потребности, интереси и родолюбиви чувства у децата чрез запознаване с различните занаяти и народното творчество.
yy Възпитаваме ценности у децата.
yy Развиваме художествени възприятия, естетически чувства и представи на децата.
yy Презентираме живота на децата пред родители и общественост;
Изводите относно ефективността на обучението и възпитанието на децата и степента на
овладяването на знанията и постигане на целите са следните:
yy През изтеклата учебна година е създадена подходяща предметно – пространствена среда, която стимулира развитието на децата и дава възможност за осъществяване на перманентна
връзка между общуване и дейност, отношение и поведение.
yy В проведените разнообразни форми се постига създаване на креативна атмосфера в групата.
yy Има изградени оптимални условия за стимулиране креативността у децата и формиране на
ценностна система от общочовешки добродетели и личностни качества необходими за бъдещето.
Перспективи за учебна 2016-2017
Тематична насоченост на новите проекти: Човек е истински богат тогава, когато познава себе си, хората, земята на която живее, историята на своя род, култура, традиции, език и фолклор.
Да съхраним и пренесем нравствените ценности и да създадем личности, в които живее националния
дух и гражданствеността е мисия на всеки учител на новото време.
Мини проекти и дейности: сграда Зорница: „Заедно по веселата пътечка на игрите“ – 1 гр. „Приказен свят –доброта, приятелство, истина“ – 2 гр.; „България е в моето сърце“ – 3 гр.; „Родолюбиви българчета“ – 4 гр. Сграда Незабравка: „Приятели в игри и забавления“ – 1 гр.; „Народните приказки – извор на мъдрост и нравствени ценности“ – 2 гр. „Здрави и силни с витамините растем“ – 3 гр. „България е моята родина“ – 4 гр.. Включени дейности и теми по ДОС за гражданско, здравно, екологично, интеркултурно образование в образователния процес: „Да споделим красотата“; „Граждани на Европа“;
„Вълшебството на фолклора и народното творчество“; „Моята детска градина, Моето родно място и роден край“; „Да пеем и танцуваме заедно“; „Творческа работилница“; „Пътешествие във времето“, „Обичам природата“; „Приятелство мое“; „Доброто започва от нас“; „Здраве и спорт“ и др.
Акценти в тематичната насоченост на проектите:
Родина
(дом, семейство,
детска градина)

Родина
(дом, семейство)

Родина
(дом, семейство)

Свят

Какво е Земята, мира за хората

Красотата на природата

Аз и Хората
Аз, като душевност, вътрешен свят и баланс
Аз и другите
Другите са мои приятели
Аз и моето здраве

Приемане на себе си и другите
Възпитаване на съпричастност Възпитаване на толерантност
Ценността на приятелството
Спорт

Хранене и здраве

Основни параметри: възпитаване на ценности, усвояване на социални умения, формиране на отношение, преодоляване на негативното и насочване поглед към съзидателното. Календар на събития
и дейности:
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добри практики
Открити моменти пред родители
Тема: по тематичната насоченост на проекта на групата
Практикуми и обучителни курсове за учители и родители
Празници и развлечения
Тема: „Здрави и силни с витамините растем“
Ден на семейството
Тема: „Моята България, моят роден край, моето семейство, моите приятели“
Седмица на толерантността – ние и другите
Уъркшоп „Аз умея да майсторя и правя…“ творчески работилници и други практически и творчески занимания; подход „учене чрез правене“.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Обвързаните в причинно-следствени връзки в мини проектите – цели – методи – средства – начин на прилагане ще спомогнат за разгръщане на ефективна педагогическа дейност, ще развият креативността и творчеството на учители, деца и родители, ще утвърдят ценностна система чрез
образователния процес. Учителят според нуждите на своето педагогическо взаимодействие с децата, ще може да комбинира методи, задачи и средства за:
yy разширяване на знанията и усъвършенстване на уменията,
yy емоционално въздействие и за усвояване на компетентности.
Нашият опит в създаване на система от иновативни практики и апробирането на иновативен
модел за партньорство с родителите и съмишлениците доведе до стимулиране творчеството на
екипа в проектната дейност и в педагогическото взаимодействие с децата.

ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕТЕТО ЧРЕЗ
ИГРОВИ ПОДХОД
Татяна Янкова Ангелова, главен учител
ДГ „Иглика“, гр. Бургас
„Има личности и идеи, които никога няма да бъдат забравени докато има деца, игра и детство.
Благодарност и признание на моя учител Д. Димитров – Мастера за неговото научно творчество в
предучилищната педагогика, от което се научих да разбирам и ценя детството и играта!“
Резюме: Съвременният образователен процес в детската градина, налага като приоритет използването на игрови подход при реализирането на иновативни възпитателно-образователни технологии за формиране културата на детската безопасност. Изграждането на умения за безопасно поведение на детето,
е важна, превантивна мярка за изпреварване и недопускане на евентуално рисково поведение в последващите етапи от живота му. Затова решението на задачата: как да се подготви детето, да действа адекватно и правилно в рискови ситуации, и при опасности, е актуална и необходима. Формирането на безопасно
поведение чрез игрови подход се базира върху система от различни образователно-възпитателни условия и
обучаващи игри, които целят възпитаване на ценностна система у детето за утвърждаване на разбирането, че здравето е една от най-важните ценности в живота на хората. На детето се дава възможност в
игрови дейности да разпознава и назовава бедствия, правилно и неправилно поведение, елементи на улицата, безопасните и опасни места, а в ролеви игри да демонстрира безопасно поведение, да конструира, моделира и рисува различни елементи на улицата с участие на пешеходец, да развива зрителния си и слухов
анализатор чрез игрова дейност.
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Формирането на култура за безопасно поведение у децата от предучилищна възраст чрез игрови подход, е вид социален процес, който е ефективен и резултатен, когато и родителите се включат да съдействат за „пренасянето“ на вече усвоените правила и познания по безопасност.

Специфично за обучението в детската градина е това, че знанията и уменията за безопасно поведение се придобиват от детето в педагогическите ситуации, играта и преживения личен опит. Познаването на правилата по безопасност обаче, не ги прави част от поведението на детето. То трябва да се научи да мисли, да действа и да взема решения, а това става с много практически упражнения
и тренировки, под формата на игри или състезания в ежедневието му. Формирането на безопасно поведение е вид социален процес, който включва усвояване на опит от детето, за усъвършенстване на
защитни реакции и правилни действия в рискови ситуации, и активно възпроизвеждане на този опит в безопасна игрова среда. Използването на подходящи организационни форми, методи и технологии, които отварят врати за детската находчивост, самостоятелност и въображение, са гаранция
за успешното овладяване на този социален опит от детето.
ОСНОВНА ЦЕЛ при изграждане на уменията за безопасно поведение на детето чрез игрови подход
бе: да се пробуди интереса и активната ангажираност на детето, неговото семейство и обществеността по проблемите на Детската безопасност, като формираме съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните чрез игри.
Oчакването ни, че тези прояви на споделена отговорност, ще се превърнат в традиция и ще се
мултиплицират във времето, чрез различни форми на съвместната работа, и изяви се реализира с изпълнението на следните ЗАДАЧИ:
1. Действено игрово усвояване и прилагане на знания и умения за безопасно поведение, вместо
натрупване на информация и познание.
2. Адаптивна и социално ориентирана комуникация, която акцентира върху практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставянето на детето в активна позиция.
3. Стимулиране и мотивиране на интерес към правилата за безопасност, чрез използване на добри
съвременни практики, иновативни методи и игрови похвати.
При вземане на решението: кои методи да бъдат включени в модела за усвояване на знания и умения за безопасно поведение в ПУВ, за ориентация послужи това, че социалните умения се отнасят
до начина на взаимодействие, възрастовите особености на детето и социалните му нагласи, които
трябва да бъдат променени или формирани, а дидактичните и ролевите игри, дискусиите и изучаването на случаи /проведени с детето и родителите/ са подходящи за усвояване принципите на безопасността, и са един от начините чрез който се откриват и запълват дефицитите в знанията на детето и родителите.
В резултат от използването на интерактивните игрови методи се постигна едновременно получаване на знания, формиране на умения и изграждане на нагласи чрез поставяне на участниците в ситуации, в които те могат да взаимодействат помежду си.
ИНТЕРАКТИВЕН ИГРОВИ МЕТОД: „ОБМЕН НА ГЛЕДНИ ТОЧКИ“
Процедура: В предметното съдържание се включи обсъждане и анализ на интервюто и анкети-
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те/проведени с децата, учителите и родителите/. Отчетоха се обобщените резултати. Използва се метода на,,Мозъчна атака“ за задаване и отговаряне на въпроси от рода на: „В кои случаи способността на човека да отиде на риск повишава възможността му да оцелее в зоната на бедствие, при пожар
или пътно транспортна ситуация?“, като се направи разлика между смелост и неразумна готовност
да се срещнеш с опасността.
На децата се раздадоха листи с различни картинки, на които те трябваше да свържат правилно и
неправилно поведение със сърдито или усмихнато лице, а родителите участваха в групова дискусия,
в която се идентифицираха нагласите им по проблема за безопасното поведение в ПУВ, стимулира се
активността, чрез изява в работа по групи в предизвиканата дискусия.
ИНТЕРАКТИВЕН ИГРОВИ МЕТОД: „УРОЦИ МЕЖДУ РАВНИ“
Процедура: Родители и деца бяха разделени на три екипа. Даде им се по един постер за обсъждане:
План за действие при земетресение, План за действие при пожар и План за действие при наводнение. Изиска се от всяка група да разработи начин за представяне на своя постер пред останалите участници.
Разпознаваха се стихийни бедствия и подготовката за тях(способи за самоспасение, идентифициране на най-безопасните места според показаното бедствие, техники и поведенчески модели в случай
на бедствие, специфични способи и прийоми за оцеляване).
Децата упражняваха знанията си за адекватни действия при опасност в реални условия в сградата на детската градина. Идентифицираха най-безопасните места според показаното бедствие (Далеч от прозорци, тежки предмети и мебели, които могат да паднат, уреди за отопление, които могат да предизвикат пожар и др.).
Проверяваха за предмети, които биха могли да се подхлъзнат, паднат или полетят и маркираха
с цветни лепенки. Съставяха се списъци с мерките, които трябва да предприемат. Определяха се алтернативните изходи в сградата и се разиграваха ситуации „какво би могло да се случи“ когато настъпи бедствието.
ИНТЕРАКТИВЕН ИГРОВИ МЕТОД: „РОЛЕВИ ИГРИ ПО БДП“
Процедура: Упражнения за детето, във всяко от които се разиграва симулация на ситуация, свързана с живота. Обсъждане на житейски ситуации, оценяване на поведението на участниците в тях,
включително и на собственото, от гледна точка на личната безопасност.
Родители и деца се разделяха на групи и на всяка група се постави тема, която да се разиграе/ Майка и дете на тротоара чакат да пресекат, детето се дърпа, коли вървят по тротоара срещу пешеходци,
възрастни тръгват на червено, дете стои на улицата пред автобус и маха на шофьора и др./.
Родителите имаха възможност да се тестват в ролята на детето, а детето в ролята на възрастния и да се ориентират в елементарни пътни ситуации на конкретна пътна среда, като търсят и откриват пътни знаци и сигнали посочващи правилно или неправилно поведение на пътя. Знанията и уменията, които се затвърдяваха и упражняваха бяха: декларативни – за елементите на
пътната среда, тяхното значение, разпознаване и описание, и процедурни – умения за правилно изпълнение на зададени алгоритми/пресичане на улица, пресичане на нерегулирано кръстовище, движение по банкета на пътя и т.н/.
Изпълняването на различните роли от страна на участниците и демонстрирането на желателно или нежелателно поведение, бе с цел групата да се научи на безопасни умения.
ИНТЕРАКТИВЕН ИГРОВИ МЕТОД: ИЗУЧАВАНЕ НА КАЗУС – „ОПАСНОСТИ ПРИ БЕДСТВИЯ И
ПОЖАР“
Процедура: Родителите и децата разместваха местата си и се разделяха на три групи по цвят /
маркирани в синьо, зелено и жълто маси/. Всеки от тях си бе избрал геометрична фигура със съответния цвят. Разглеждаха изложбата от детски рисунки и видеоматериали/пожар, земетресение и
наводнение в детската градина, пожар, земетресение и наводнение у дома, пожар, земетресение и наводнение в гората/.
Представи се казуса: „Кои са опасностите при бедствия и пожар?“ като предизвиканата дискусия се
фокусира върху въпросите, свързани с конкретни ситуации, психологическата подготовка за действие при особено сложни условия, които създава всяко отделно стихийно бедствие, мерките които
трябва да се предприемат, начините за решаване, предложения за преодоляване на подобни рискови
моменти, извличане на поуки.
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ИНТЕРАКТИВЕН ИГРОВИ МЕТОД: „ВИДЕОКРИТИК НА УЛИЦАТА“
Децата разместваха местата си чрез изтегляне на картинки с еднакъв сюжет. Разглеждаха материалите, разпознаваха уличното платно и тротоара, определяха кой къде се движи – превозните
средства и пешеходците, ориентираха се в елементарна пътна ситуация, определяха къде е опасно да
се движат, къде е опасно да играят, търсеха и откриваха пътни знаци и сигнали за пешеходците, обясняваха поведенчески реакции. Проведе се и дискусия с родителите.
Процедура: Всяка група изложи своето становище за видяното и аргументи, с които да го подкрепи/ правилно-неправилно, опасно-безопасно/. Обсъждаха се и се сравняваха становищата.
ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД: „САМООЦЕНЯВАНЕ“
Процедура: Изучаването на отделен случай /рисково поведение на дете/, бе нагледно представено
с неговата история и обстоятелства. Случаят бе близо до реалността / поведение при пожар и буря у
дома, и в детската градина/ и за да бъдат мотивирани децата и родителите, им се даде възможност в
ролева игра да демонстрират безопасно поведение; да разпознаят и назоват опасните места; да конструират и моделират съвместно примерен план за безопасност.
Дискутираха се въпросите за формирането на безопасно поведение у детето, като необходимо
условие за себеопазването му – слабости и възможности на педагогическия процес в детската градина и семейството.
Формирането у децата на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиването на основни знания и умения за разпознаване и оценка на
опасните ситуации и вредните фактори в околната среда.
ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД: „РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДА“
Процедура: Екипите сглобяваха нарязана на части картина/бедствие/. Коментираха безопасно и
неправилно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и причините, които пораждат пожарите.
В резултат:
1. Детето се довери на възрастен в критична ситуация и прояви сътрудничество и взаимопомощ.
2. Засвидетелства доверие, уважение и признателност към служителите от противопожарна
охрана.
Работа бе по групи – 10 мин. Участниците се разделиха на две групи, като се отброиха с наименованията на две животни.
Задачата към I група: Участниците да измислят сценарий и изиграят ролева игра свързана със създадена подкрепяща среда в детската група.
Задачата към II група: Участниците в групата да измислят сценарий и да изиграят ролева игра
свързана с определена негативна среда в детската група.
Участниците взаимно анализираха сценариите на отделните групи и конкретната среда, допълвайки с мнение темата.
РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
Работа с детето:
yy Дейност 1: Поставяне на детето в активна позиция по отношение на знанията и уменията му за
опасностите в бита и жизнената среда. Обучение на детето в принципите на безопасността на
движението/ като пешеходец/, в съответствие с възрастовите му особености.
Показване практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание /моменти на свободно изразяване и игра, детско конфериране, проблемни педагогически ситуации, упражнения-тренировки, симулации на ситуации, ролеви игри и действено моделиране, ценностно – нормативни игри, оценъчно-говорни ситуации, самостоятелни творчески задачи, беседи, разговори, дейност в група и др./.
yy Дейност 2: Разнообразяване на целодневното обучение с творчески дейности. Куклени етюди и конкурси за детска рисунка, изразяващи познанията, получени в детското заведение, за действия
на пътя, при катастрофи, пожари, бедствия и други критични ситуации с оказване на самопомощ и взаимопомощ.
yy Дейност 3: Проиграване на реални, жизнени ситуации с учебна цел, за упражняване знанията и уменията на децата за адекватни действия при пожарна опасност на територията на детското
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заведение, в реални условия, по подготвен план за евакуация, с водещ специалист от Районна
служба „Пожарна и аварийна безопасност“.
yy Дейност 4: Участие в открити моменти – представления и състезания с изпробване на индивидуални и съвместни дейности, като упражнения за затвърдяване и пренасяне на знанията по темите за безопасното поведение, в които детето има осигурена възможност за анализ на проблемни ситуации, обсъждане, делови игри, обмяна на мнения, предлагане и обсъждане на идеи, избор на съвместни решения.
РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
Работа с родителите:
yy Дейност 1: Открити педагогически практики, с обмяна на методически опит и активно включване
на родителите на тема: „Формиране на гражданска и социална култура чрез образование за права на детето“, за придобиване от родителите на познания за детското развитие, потребностите и мотивите, движещи поведението на детето. Усвояване на умения за проучване и анализ на особеностите и проявите в поведението на детето.
yy Дейност 2: Обучителни тематични родителски срещи и лектории на тема: „Работа с детето в
семейството, възпитание и БДП“ (тренинг с интерактивни методи по конкретни теми от
безопасното поведение на децата) между родители, учители и деца. Разширяване на познанията на родителите за спецификата, възможностите и приоритетите на семейното възпитание в детството.
yy Дейност 3: Анкетно изследване, целящо да проучи доколко родителите са запознати с проблема за
безопасното поведение на детето и Интервю, проучващо детските знания по БДП и БАК /за събиране на емпирико-диагностични данни/.
yy Дейност 4: Информация и публичност – превантивни, национални кампании в които участва ДЗ,
за ангажиране на вниманието и промяна в нагласите на родителите и семействата, да обучават детето си, в съответствие с възрастта му, като съблюдават правилата за безопасното
му движение като пешеходец. Технологията за формиране културата на детската безопасност
чрез игров подход, която включваше работа в следните три аспекта: познавателен, нравствен
и естетически, се реализира на богата нагледно–практическа основа и бе приета с интерес, радост и желание за съвместно действие от страна на детето и неговите родители.
Освен традиционните форми за реализиране на педагогическото взаимодействие, за по-успешното овладяване на безопасното поведение от детето се проведоха и открити моменти: представления, състезания с подвижни игри и танци, творчески дейности, арт проекти и тематични родителски срещи. Интерактивните игрови подходи и методи, сюжетно-ролевите игри, упражненията и
тренировките, от една страна стимулираха интереса и желанието за творческо участие и изява на
детето, като способстваха за усъвършенстване на подготовката му, чрез вникване в нейната същност и смисъл, а от друга привлякоха семейството за оказване на помощ, съдействие и съпричастие.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ можем да отчетем че ценностно-нормативните ролеви игри, симулацията на
ситуации, дискусиите и участието в открити моменти – представления и състезания, проведени
съвместно с децата и техните родители, се оказаха подходящи за усвояване принципите на безопасността в детската градина. С използването на игровия подход в тях се постигна: получаване на знания, формиране на умения и изграждане на нагласи за безопасно поведение, при участие на семейството в живота и дейността на детската градина. Играта като любимо занимание и водеща дейност в
ежедневната образователно-възпитателна дейност направи лесно и интересно формирането на безопасно поведение и транспортна култура у детето.
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Интерактивни игри в работата на детския учител III и IV група
и взаимодействието му с децата чрез научните идеи
на Д. Кр. Димитров – Мастера
Виктория Петрова Джамбазова
ДГ №79 „Слънчице“, град София
Резюме: В статията се разглеждат ползите от интерактивните игри, които детският учител би могъл да приложи в работата с групата си. Те поставят учителя в една нова за него роля на съиграч, а децата
лесно могат да взаимодействат с другите и да решават проблеми от различно естество. За този тип игри
се изисква всички участници да излязат от зоната си на комфорт и да работят върху себе си за благото
на средата. Също така и се взимат предвид идеите на Д. Кр. Димитров – Мастера относно предучилищната педагогика, неговото иновативно мислене, свързано с игровия подход и мястото на детето в детска
градина. Предлагат се идеи за интерактивни игри, реализирани на практика, чрез които се постигат разнообразни цели и се решават проблеми, които засягат съвременните деца.
Образователната система в България е насочена към всеки гражданин на държавата, който цели
да се подготви адекватно относно правата и задълженията си като в образованието са залегнали две
фундаментални области – първата е развиване на интелектуалния капацитет на децата, от една
страна, и създаване и подхранване на патриотизъм и българската национална идентичност, от друга страна. Въпреки че образователната сфера е изключително тромава откъм промени спрямо други сфери, в последните години тече една перманентна идея за реформиране на цялата образователна система. Експерти на високо ниво непрестанно търсят иновативни решения за подобряване на
качеството на образование и на средата, в която се случва то. Учителите,от своя страна, са тези,
които координират и допълват реалната образователна обстановка. Те са в активен досег със своите възпитаници. И всъщност са първите, които усещат нуждите на децата и учениците, а това е
именно неспирно да се развива системата, да се интегрират иновационни методики и практики, да
се влагат ресурси за модернизиране на базата в детски градини и училища, да се мотивират млади хора да влизат в занималните и класните стаи със своите свежи идеи и виждания.
В тази статия ще засегна образованието, в частност предучилищното. Децата, с които работя
са на възраст между три и седем години. Този период е от важно значение за израстването им, което
се случва изключително динамично. Образованието в такъв първоначален момент е процес на обучение, възпитание и социализация. Залегнало върху принципи за ориентираност към интерес и мотивация, за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, хуманизъм и толерантност и други, предучилищното образование поставя фундамента на един процес, който ще продължи цял живот. И
тъй като идеята за учене през целия живот е една доста амбициозна цел, е необходимо в ранна детска възраст да се зароди интерес и любов към ученето като процес. Идеите на известния учен Димитър Кръстев Димитров – Мастера са много подходящи именно за реализирането на иновативната
формулировка. Чрез своето индивидуално, новаторско мислене относно игровия подход, Мастера е
останал светило в предучилищната педагогика.
Предмет на статията ми обаче е играта и най-вече интерактивните игри като средство за взаимодействие върху децата. Чрез играта децата съпреживяват, радват се, търсят, планират, откриват, изграждат. Ф. Шилер казва, че: „човекът играе само, когато е в пълното значение на думата човек, а той е само тогава истински човек, където играе“. Изключително наложително е в момента все
повече да навлизат така наречените интерактивни игри. Чрез тази стратегия се получават знания,
формират се умения и отношения, обогатяват детския живот и развиват в малкия човек качества, които ще са необходими при прехода детска градина-училище. Въпреки това много колеги имат
предразсъдъци относно тях, а ползите от интерактивните игри са наистина много. В работата на
детския учител служат за взаимодействие между него и групата и това взаимодействие се превръща в една приятна и ползотворна дейност. Учителят преодолява познатата си функция на експерт
и влиза в друга роля, тази на съиграч. Динамичността, която се постига чрез интерактивните игри,
трудно може да се постигне с друга форма на обучение.
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Ще предложа различни игри, които съм използвала в работата си в детската градина и са повлияли благотворно на децата.
Игра №1. „Аз и другите“
Цел на играта:
yy Да се опознае външен вид, характеристики и предпочитания на децата в групата.
yy Да се работи в екип при затруднени условия.
Групата се нарежда в права линия. Учителят излиза отпред и задава първото указание.
Напр. Да се подредим по височина. Всички се подреждат, включително и учителят. Най-високият излиза и задава друг въпрос, свързан с външния вид, характеристики или лични предпочитания.
Напр. Който има най-дълга коса, да застане пръв. Да се подредим по възраст – най-големият да е
пръв. Да се подредим по нюанси на очите – от светли към тъмни.
Единственото правило е, че говори само участникът, който задава въпрос. Тази игра действа благотворно върху екипи, които тепърва се сформират и се опознават. Чрез нея на базата на физическите отговори, участниците визуално приемат другите съиграчи.
Игра №2. „Художници“
Цел на играта:
yy Да се опознаят децата от групата визуално.
yy Всеки да осмисли физическите характеристики на другите деца.
Всички от групата сядат на пода с лист и молив в ръка. На всеки лист учителят записва името
на участника с малки букви. Децата започват да рисуват по указания от учителя. Първо глава, нос,
око, второ око, уста, ухо, второ ухо, ръка, коса, вежда и др., докато не се получи пълен портрет. Важното в тази игра е при всяка част от тялото да се предава последователно листа на следващото
дете, а то да прецени как да изпълни своята част от рисунката.
За финал всеки получава листа със своя портрет. Може да се създаде изложба и да се доразвие играта като например да се направи таен подарък на детето, чийто портрет е най-близко да реалното.
Игрите са подходящи при създаване на нов екип и недостатъчно познаване на децата от групата. Тези игри предполагат елемент на екипност и мотивация за създаване на приятелска атмосфера
в занималнята.
Игра № 3. „Повтори като свой любим герой“
Цел на играта:
yy Детето да влезе в роля на познат герой.
Играта се играе самостоятелно от всяко дете, а групата е публиката, която трябва да разпознае героя. Учителят задава фраза/изречение и демонстрира начин на изговаряне като любим герой със
специфично преправяне на гласа и визуални маниери. Публиката трябва да разпознае кой герой е това, детето, което се сети е следващият, който ще имитира.
Игра №4. „Летяща топка“
Цел на играта:
yy Да се сплоти колектива.
yy Да се мотивират децата към създаване на благоприятна за всички среда чрез добри думи и похвали.
Децата от групата сядат в кръг на столчета, визуалния контакт „всеки с всеки“ е задължителен.
Учителят взима мека топка (плюшена, хартиена) и бързо подава на някое дете. Когато детето хване топката, учителят казва нещо положително: напр. Благодаря, че подреди книжките. Днес се държа чудесно с по-малките деца от другата група. Внимава в ситуацията и се справи отлично.
След това детето, което е хванало топката и е получило комплимент, я хвърля на друго дете и
продължава с похвалите. Развива се социална компетентност и положително отношение във взаимодействието на членовете в групата – учител и деца.
Игра №5. „Лабиринт“
Цел на играта:
yy Да се създаде мотивация за преминаване през лабиринта.
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yy Да се създаде и затвърди сътрудничество между играчите.
Учителят разчертава поле, състоящо се от квадрати 6x6. Задачата е да се намери верният маршрут през лабиринта. Работата е екипна, а карта няма. Играчите се подреждат един зад друг и всеки прави експериментален ход. При „грешна стъпка“ учителят дава звуков или визуален сигнал. Идва
следващ играч, който обаче вече ще се старае да запомни правилните стъпки, които е открило предходното дете. Идеята е на принципа на „проба-грешка“ и екипност да се реши загадката. Играта затруднява децата с това, че в еуфорията в началото не запомнят верните стъпки. След редица опити, те вече си помагат един на друг. Това ще предположи прехвърляне на положителен игров опит в
реалната среда, извън организираната игра.
Игра № 6. „Съкровище“
Цел на играта:
yy Да се ориентират в занималнята.
yy Да се създадат умения за разпределяне на роли на лидер и последователи в малки групи.
Учителят предварително е подготвил карти на занималнята с отбелязано скрито съкровище.
Разделил е децата от групата по двойки и тройки и е дал основни указания. Съкровището може да
представлява различни предмети – моливи за рисуване, играчки, DVD филм и др. Задачата е да се открие съкровището и групата, която най-бързо се справи, ще получи медал за добра работа или някаква друга награда. Тази игра развива идеята на Мастера за демонстриране на постиженията и гордост
от тях. Детето може да се самооцени за постигнатите резултати. А също и да очаква положителна оценка от останалите.
Игра №7. „Мисли бързо, бягай бързо“
Цел на играта:
yy Да се включат всички деца от групата. Включително и по-притеснителните участници ще
излязат от затворения кръг, в който се намират и ще вземат активно участие.
yy Да се задейства мисловната дейност на всички участници.
Участниците са седнали на столчета в кръг. Учителят е в центъра на кръга. Играта има едно правило – ако отговорът е положителен, сменяй стола. Учителят задава изискването, чийто отговор
е само и единствено с „да“ или „не“. Напр. децата, които имат синьо в дрехите си. Децата, които са
гледали „Замръзналото кралство“. Децата, които обичат да ядат пица.
Когато част от децата тръгнат да сменят столовете си, учителят бързо сяда на някой. Така за
едно дете не остава стол и то влиза в ролята на водещ и задава въпрос. Играта може да се играе, докато не омръзне на групата.
Изброените игри реализират идеите на Д. Кр. Димитров – Мастера. Обогатяват детския живот
и развиват в малкия човек качества, които ще са му необходими при прехода между детска градинаучилище. Изграждането на социални умения ще остане като постижение за детето в тази още незряла и неуверена възраст.
Относно интерактивните игри е много важно как ще се организира групата. В някои игри подгрупите трябва да са малки, за да се постигнат поставените цели. Също така правилата на играта
трябва да се изяснени и разбрани от всички играчи, за да не се получава хаус или конфликти в стремежа да се изиграе дадена игра. Важен момент е участниците да имат добра видимост един към друг.
Ако се играе в малки групи, то на децата трябва да се осигури място спокойно да обсъдят стратегия
или да разпределят силите си правилно. Ако работата е съвместна с всички участници, то те трябва да се разположат така, че да могат всички да имат визуален контакт. Лидерът, водещият на групата, трябва да създаде такава обстановка в занималнята, че всеки участник да се чувства достатъчно комфортно и да не е дискриминиран по една или друга линия.
Играта като цяло е най-добрата форма за формиране на условия за положителни взаимоотношения и благоприятен микроклимат в занималнята. Чрез играта децата придобиват ценни качества
като самостоятелност, отстъпчивост, отговорност, дисциплина. В интерактивните игри основното е да се осигури активно внимание и инициативност от всички участници в групата. Затруднението идва от там, че детският учител трябва да излезе от зоната си на комфорт като лидер,
водещ и да застане до децата като партньор. Въпреки това вече много колеги педагози са провокирани от ползите на интерактивните игри и методи и ги използват всекидневно в работата си . Пора-
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ди характера си интерактивните игри да изключват доминирането на един играч, било то и на учителя, се използват като средство за решаване на множество различни проблеми. Интерактивните
игри са богатство, от което педагозите могат да извличат положителни активи.
Литература:
1. Димитров, Д. Нова забавачница, С., Изкуства, 2009

Светлини, камера, действие
Или как да възпитаме модерни, уверени и креативни деца,
използвайки Информационно-комуникационни технологии.
Виктория Валериева Симеонова
Детска градина „Звънче“, гр. Плевен

Резюме: В световен мащаб децата в предучилищна възраст са увлечени от информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и са не по-малко компетентни в използването им от възрастните. Често
иновационните технологии са заклеймявани от обществото като вредни и неподходящи за малки деца, но
истината е, че използвани правилно и креативно, те могат да бъдат отличен и незаменим помощник на
детския учител, поради многото различни начини, по които ИКТ могат да допринесат или трансформират дейностите, ролите и взаимоотношенията между деца и учители по време на игровото педагогическо взаимодействие. В тази статия са представени ефективните резултати от използването на ИКТ от
детския учител. През учебната 2015/2016г. с децата от ПГ „Слънчо“ към ДГ „Звънче“ гр. Плевен, заснехме
десетки видеоклипове, различни по цел и тематика – наратив на детето; видеоклипове с участие на децата, под формата на театрализирани игри. Резултати, които могат да се представят са в следните две
посоки: влияние върху развитието на творческите, езиковите и социалните умения на децата в предучилищна възраст; обогатяване и подобряване комуникацията между учители и родители.. Ето как те бяха
полезни и за децата, и за мен като техен учител.
Аз съм Виктория Симеонова, на 27 години и съм учител. Аз съм креативен учител. И давам всичко от себе си да възпитам креативни и уверени деца. За всички в системата на съвременното предучилищно образование е ясно, че то отчаяно се нуждае от нови свежи идеи. В модерния свят – на технологиите, в който децата се научават да работят с таблет още преди да са съставили първото си
просто изречение, учителите трябва да приемат реалността – не можем да възпитаме модерни хора, отричайки или ограничавайки ИКТ и ползите от тях. Често извън детската градина, децата прекарват свободното си време над таблета, телефона или пред компютъра и телевизора. Ако ние, като техни учители, не можем да ограничим тази практика, то най-малкото можем да им покажем как
да я използват, като обогатяваме техните знания и умения.
Един от начините да направим това, е да приложим заснемането на видеоклипове в своята практика. Режисирането и заснемането на видеоклипове е дейност, която може да бъде едновременно
вълнуваща, обучаваща и забавна за децата в предучилищна възраст. Така неусетно и под формата на
игра, можем да им предадем знания и умения, които ще им бъдат полезни по-нататък в живота. Едно от предимствата на тази тематика е, че е всеобхватна, предизвикваща огромен интерес и като процес, и като краен продукт. Това, което е необходимо, за да се реализира са: творческата идея
на детския учител; техниката – смартфон, или таблет, или камера и ентусиазирани деца. Ето и
хронологията на дейностите от използването на ИКТ, реализирани с децата от ДГ „Слънчо“ през
2015/2016 учебна година и съпътстващите ги резултати:
През февруари 2016 г. – е проведена открита педагогическа ситуация „Годишните сезони“, като
част от инициатива на РУО Плевен – „Реализиране на иновативни педагогически технологии при използването на информационните и комуникационни технологии в детските градини“. Работихме
основно с приложение Clapmotion (Пляс камера) и устройство MaKey MaKey. Водеща цел на ситуаци-
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ята беше развиването на творческото мислене на децата и уменията за работа в екип чрез използване
на иновативни ИКТ, по-конкретно чрез използване на интерактивни и музикални игри.
Децата имаха възможност сами да режисират и заснемат видеоклип, с който да представят промените в природата през различните сезони. Това се случи по доста необичаен начин – същността на
използваната Пляс камера, позволява заснемането на отделни кадри чрез пляскане с ръце. Технологията е непозната за децата и предизвика огромен интерес у тях и у присъстващите гости (учители
от област Плевен|. Децата бяха едновременно актьори, режисьори и оператори на видеоклипа. Творческата част от работата на децата включи също и миксирането на мелодия към видеоклипа с помощта на устройството MaKey MaKey и програмата Soundplant. Така освен чисто академичните знания и представи за сезоните, децата придобиха базови познания и умения за работа с иновативни технологии и развихриха своето въображение.
Като имаме предвид, че в предучилищна възраст, детската фантазия е изключително активна,
наличието на видеокамера в занималнята, може допълнително да стимулира и подпомогне детската
креативност. Заснемането на видеоклипове позволява на децата да експериментират с развитие на
своето въображение, емоционална удовлетвореност и мотивация за научаване на нови знания и умения.
Не бива да се забравя и че децата обичат да се чувстват като възрастни, а част от това да бъдеш възрастен, е да поемаш отговорност. Наличните ИКТ в занималнята могат да подпомогнат децата и в тяхното социално развитие. През учебната година децата в групата знаеха, че при използването на устройствата, трябва да се спазват определени правила: как да ги използват, как да се грижат за тях и да ги пазят. Също така бяха и наясно, че нарушаването на правилата за ползване, води
до ограничаване на употребата на ИКТ. В резултат на това, те имаха яснота, относно безотговорно и отговорно или грижливо отношение към средствата, които използвахме.
През март 2016 г. – направихме видео поздрави към майките на децата от групата, които бяха
излъчени по време на тържеството по случай 8 март и публикувани във Facebook. За тази цел беше
осигурена подкрепяща,у спокойна среда в която всяко детет в зависимост от неговата индивидуалност да се представи по най-добрия начин.
Със заснетите клипове постигнахме няколко резултата: децата демонстрираха емоционалната
си привързаност по нов и неочакван начин за техните майки; всички деца взеха участие и всяка майка,
видя посланието на нейното дете до нея. По този начин предотвратихме евентуалният отказ за участие
на притеснителни и срамежливи деца. Ролята на детския учител по време на заснемането, изискваше да вдъхновяваме децата да бъдат уверени, когато изразят своите мисли и чувства. Отчитаме като изключителен успех факта, че успяхме да мотивираме и най-притеснителните и тихи деца, да
застанат пред камерата и да направят своя поздрав за майките си. в спокойна за тях среда.
През март 2016 г. – беше направена поредицата „Смешни новини“, т.е. емисия смешни новини по
случай Първи април – световния ден на шегата. Това бяха поредица от видеоклипове с активното
участие на децата, представени под формата на театрализирани игри. Децата влязоха в различни социални роли в хумористичен стил.
Тази дейност акцентира върху уменията на децата за работа в екип, запознавайки ги с нов вид
обща творческа задача – и изява. Всяко едно от децата осъзнаваше колко важна е неговата роля за
постигане на качествен краен резултат. Много важен допълнителен момент за тяхното отлично игрово въплъщение е заснемането на клиповете, което се осъществи в спокойна атмосфера. Това
освободи някои от децата, които при живо изпълнение пред публика, се чувстват емоционално затормозени.
Видеоклипът беше публикуван на 1 април във Facebook и събра голямо количество положителни коментари от потребителите на социалната мрежа (в това число родители, учители, приятели, познати и непознати). Резултатът от тази инициатива може да бъде обобщен в следните посоки: развитие на детската артистичност; изключително полезна и за развиване на увереността и самочувствието на децата от групата; и преживяване на чувство за успех, което беше постигнато чрез запознаването с всички коментари, публикувани под видеоклипа, както и от индивидуалните разкази на всяко дете за отзивите на техните семейства. Изключително положителния ефект върху децата, които
се притесняват от публични изяви и които имат нужда от допълнително окуражаване и подкрепа.
Децата обичат да виждат себе си на видеозапис, това им носи не само забавление, но й самопознание и самоувереност, а в по-далечен житейски план, ще им помага да се чувстват комфортно и спокойно в компанията на други хора. Заснемането на видеоклипове за широка публика, може да даде не само положителна
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обратна връзка и подкрепа, но може и да насочи децата към техния потенциал – за бъдещи изяви в областта на публичното говорене, танци, актьорско майсторство, музика или други сценични изкуства.
В същото време може и да им даде ценно познание за същността на нови медиите. Днешните деца растат под силното влияние на телевизията и видео игрите. При децата от ранна и предучилищна възраст, поради спецификата в развитието на фантазията и мисленето, и преобладаването на фантазията над мисленето, много често децата не могат да различат виртуалното от реалното. Чрез дозираното или премереното използване на видеокамери в игрова дейност в края на предучилищна възраст,
учителите могат да покажат разликата между това, което се вижда на видео и реалната игра на децата; или филмите и видео игрите. Резултатите от работата с децата ни насочва към извода, че
експериментирането с видеокамери може да помогне на детето в предучилищна възраст, да осъзнае
че това, което то вижда по телевизията, не винаги е реално. Заснемането на импровизирани ТВ предавания, може да покаже на децата как една ситуация може да бъде представена по два коренно различни варианта, как некрасиви и некачествени продукти, могат да бъдат представени да изглеждат
по-добре, отколкото всъщност са и т.н.
През май 2016 г. беше представена тържествена програмата с родителите, по случай изпращането на групата от детската градина. Част от програмата са видеоинтервютата на всички деца, наречени „Моят звезден момент“.
Всяко видеоинтервю е своеобразно представяне на детето, което съдържа следните елементи:
снимки от престоя на детето в детската градина; аудио запис, в който детето изразява мнението си от престоя детската градина; неговите мечти за бъдещето; видео клипове, в които деца от
групата представят своето другарче /с помощта на интерактивен метод – интервю и игра „Опиши ми…“.
Процесът на записване на тези видеоинтервюта и клипове утвърди и обогати уменията на децата да говорят за себе си, да изразяват своите мисли, чувства и емоционална оценка към връстниците и възрастните. Освен това, те разбраха колко е важно да изразиш своите мисли ясно, говорейки граматически правилно и уверено, за да бъдеш разбран от другите. Така също, те се опзнаха и осъзнаха тона на своя глас, умението да говорят бавно и разбираемо, да се смеят и проявяват чувство за
хумор; да разбират хумора, без някой да остане обиден.
По време на тържеството за изпращане на подготвителната група, децата изживяха своя звезден момент не само на сцената, но и на мултимедийния екран. Всички деца предварително взеха участие при заснемането и се вълнуваха да видят за първи път готовите клипове. В сравнение с първите
подобни записи от месец февруари, децата бяха станали по-уверени, не се притесняваха от камерата и демонстрираха активност и желание за изява. За тях изживяването да кажат нещо мило или забавно за свое другарче и да чуят подобни неща за себе си, беше много важно в социален и емоционален
план. Съдържанието на видео клиповете беше вълнуващо и изненадващо и за самите родители, които видяха своите деца през очите на техните връстници. Също така чрез тях може да се разберат
и почувстват взаимоотношения на децата в групата, които бяха познати, за които можеше да се
подозираха и такива, за които до този момент нямаха представа. Едно от най-ценните заключения
от дейността, беше нагледното доказателство, че група деца, която включва различни характери и
вече изградени личности, накрая на общото си приключение, се беше превърнала в един задружен и позитивен колектив.
През юни 2016 г. в самото начало на лятото, с децата от групата, които бяха останали по това
време в градината, имахме още свежи идеи, които искахме да осъществим в „Евро 2016“. Видео изненадите, които бяхме режисирали, подготвяли и заснемали през последните месеци, ни вдъхновяваха да
направим нещо подобно още веднъж заедно.
Темата беше съвсем актуална, от една страна, поради това, че всеки ден обсъждахме мачовете от
Евро 2016, а от друга страна – имахме достойни качества да се мерим с коментаторите от телевизията. Момчетата нямаха нужда от абсолютно никаква предварителна подготовка, а за момичетата беше достатъчно да видят снимки на известни футболисти, за да „развихрят“ фантазията си.
Децата демонстрираха отлични езикови умения, нулево притеснение от камерата и сериозно отношение към поставената задача. Те знаеха, че мнението им е важно и ценено и това им даваше допълнителен стимул да се представят добре по време на снимките. А старанието им беше възнаградено с
положителни отзиви и коментари в социалните мрежи, които се отразиха благоприятно върху тяхното самочувствие и емоционална удовлетвореност.
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Интегрирането на ИКТ във възпитателно-образователния процес, отговаря на нуждата на децата от игра, взаимодействие, общуване и разнообразни дейности. Тяхното използване осигуряват възможности за сътрудничество и положителен опит от обучението между деца или между деца и възрастни. В същото време, не трябва да се забравя, че те не бива да бъдат използвани самоцелно – само,
защото са модерни. Заснемането на видеоклипове поставя децата в ролята на активно учащи, което води до минимализиране на пасивното учене. Дейността е едновременно окуражаваща и вдъхновяваща, защото предоставя разнообразни начини на децата да представят своите идеи, мисли и чувства, развивайки тяхната креативност. Формите, включващи заснемане на видео клипове, са ценен
инструмент в ръцете на учителите, които са си поставили за цел да моделират уверени, модерни и
талантливи бъдещи лидери, чрез ИГРА. Успехът на бъдещите поколения зависи от способността на
техните лидери да мислят и действат креативно. За да постигнем това като учители, не бива да забравяме, че не са важни само крайните резултати от нашата работа, но и процесите, чрез които ги
постигаме. Децата, запомнят и учат най-добре, чрез игра, когато са активни, забавляват се и чувстват, че са важни и ценени. Заснемането на видео клипове превръща децата от консуматори в творци. Различните деца имат различни стилове на учене, но каквито и да са те, детето има нужда от
игра, забавление, свобода и възможност да експериментира – нужди, на които отговаря заснемането
на видеоклипове по време на възпитателно-образователни дейности. В дългосрочен план, опознавайки себе си и творческата си страна, детето може да открие своите индивидуални таланти и да бъде насърчено да прави това, което обича и в което е най-добро

НЕУГАСВАЩИ ПЛАМЪЧЕТА
Веселка Маркова Сепиева, старши учител
Детска градина №13 „Иглика“, град Плевен

„Бащино огнище не забравяй, стари обичаи не презирай“
Георги С. Раковски
Огънят е земният, човешкият образ на слънцето, което дава живот и радост, а ковачът е негов
господар, който твори и подрежда в пламъците света, прави го безопасно място за живеене на хората. Точно същото прави и огънят в дома ни, където огнището е свято място – замества понятията за къща, род и родина. То е центърът на дома.
Предприехме това пътуване през времето с децата от подготвителна група „Пчеличка“ – 6-годишните, за да осъществим поставената цел, а именно:
Да използваме богатството на българския фолклор, с неговата неизчерпаема символика, богата образност, поетичност, българските национални традиции, изящните художествени образци на български художници, творци на народни занаяти – да съдейства по най-естествения и привлекателен начин за формирането на екологичната култура у децата от предучилищна възраст.
„Звуци от старата ракла“
Съхраняването на интереса към българските занаяти е връзката между миналото и настоящето,
а те – децата са искрящите пламъчета в огнището, които никога не трябва да угасват, а да се предават от поколение на поколение. Занаятите са безценна страница от червената книга на традиционния български бит и поминък. Прелиствайки страниците й, с особена почит вярваме, че съхраняването и опазването на миналото е силен ресурс за бъдещето ни.
Въвеждането на децата в света на българското народно изкуството, българският фолклор, традиции и бит не само подпомагат за запознаването и разбирането на екологични знания, но й за ценностно им ориентиране – приемането на природата като основен образ в както в българското народно творчество, така и в самия живота, като негов неизчерпаем източник.
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В тази връзка е необходимо децата да осъзнаят връзката между „човек – природа“, чрез която по
естествен начин се създават условия както за наситени естетически и емоционални преживявания,
така също и допринася за развитието на въображението и творческите им способности.
В тази връзка бяха проведени наблюдения в реална среда, целта на които беше децата да получат
нагледни представи и знания, как се изработват предмети от народния бит. Знанията, които децата получиха по време на педагогическите ситуации им помогнаха да разберат българското народно
творчество и светът около себе си, да открият красивото в него и да му се възхищават.
В съпътстващите игрово- практическите ситуации в детската градина, децата приложиха получените знания и умения. Допълнително, при работа съвместна работа между децата и родителите си, те на практика затвърдяваха получените знания и умения.
За тази цел бяха осигурени следните условия за:
yy използване на наличната материална база в групата и в детската градина;
yy използване на наличната дидактична база – художествена литература по темата, албуми на
народното творчество, материали по интернет; видеофилми, керамични съдове, дърворезба и
тъкани.
yy оформяне на работилничка за работа, кът за подреждане на изработените предмети от народното творчество.
Голямо въздействие върху децата оказаха дейностите свързани с народното приложно изкуство.
Образите, които са използвани в приложното изкуство, целенасочено са взети предимно от природата.
Освен наблюденията на природата и образците от народното творчество, използвахме следните допълнителни институции, които обогатиха децата в познавателно, екологично, естетично,
здравно и приложно отношение.
yy Сдружение на надомните работници – за предоставяне на информация за занаятите на старите българи.
yy Магазин за билки – където децата получиха по достъпен начин, актуална информация за билките и за тяхната лечебна сила.
yy Центъра за работа с деца – в който посетихме ателието по керамика.
yy Природо- научен музей в града – където беше проведено наблюдение на битова стая, на старинни предмети, използвани в бита.
yy Национален конкурс "Орфеево изворче“ – участие с рисунки и снимков материал.
Децата се запознаха с предмети, създадени от творците на народните занаяти: ръчно тъкани
текстилни изделия – килими, покривки, черги, престилки, сукмани, пана за стени, дърворезба и грънци. Фигурите, изобразени по тях имат символичен смисъл. Българинът е украсявал своя дом, с прости фигури и с растителни орнаменти. Децата осъзнаха колко трудолюбие, обич и умение са необходими, за да се сътвори едно произведение.
Силно бяха впечатлени от наредбите в старата българска къща – шарените черги, керамични и
медени съдове, огнището, детската люлка, таваните с дърворезба, цъфналото мушкато и цветната
градинка. Запознаха се с начина на изработване на предмети за бита от естествени материали: глина, дърво, памучна и вълнена прежда, които освен, че са екологично чисти, притежават и естетически качества /вид, форма, багри/. Чрез проведеното наблюдение българската традиция и фолклор не
само оживяха, но й заживяха в сърцата на децата. Всички тези черги, стомни, чинии, дрехи, дървени
играчки могат и днес – в съвременния ни бит – да намерят своето подобаващо място.
Работата с естествени материали е досег с природата. В изобразителната дейност дадохме възможност на децата да се докоснат до естествените материали. Те изразиха творчески, претворявайки преживените впечатления, които получиха по време на своите срещи с творците на народните занаяти. Декорирането върху хартия на стомна, чинийка, сукман, черга, престилка, рисуването на „писан бръшлян“ по метода на старите тревненски майстори, изработването и украсата на
керамични предмети, замесването на питка – всичко това разви естетическия им усет. Работата
със естествени материали формира умения у децата за наблюдение и осмисляне на дълбоката връзка между занаятите и природата, създадоха се умения за подбор на екологично чисти продукти и материали, които имат естетичен вид и здравословен характер. Включването на родителите в художественото творчество допринесе за по-висока познавателно-естетическа дейност.
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Битовите предмети, които децата изработиха и подредиха в изложба показва, че занаятите са
живата история на нашето време. Тяхното опазване е важно, защото чрез тях се съхраняват българските традиции и предават на поколенията, не само като спомен, но и й като жива практика.
Резултати:
Чрез средствата на декоративно-приложното изкуство децата изразиха творчески своите
изобразителни умения и индивидуалност.
Декорирането върху хартия и рисуването на стомна, чинийка, сукман, черга, престилка, изработването и украсата на керамични предмети, тъкането черга, рисуването на писан бръшлян и други предмет от народния бит – допринася изключително силно за развитие на естетическия им усет.
Работата с естествени и природни материали се съдейства за формиране на умение за наблюдение и стилизация, което води до осмисляне на връзката между етнографията и природата, също така се създават умения за подбор на екологично чисти продукти и материали, които имат естетичен вид и здравословен характер.
Последният резултат, „Нишката“, която ни свързва да не се прекъсва никога. Да сме здрави, да сме весели, да сме щастливи, да сме БЪЛГАРИ“… Хан Аспарух
Отглеждането на децата е знак за надежда. То показва, че хората имат надежда и вярват в ценностите, които предават на следващото поколение, което е длъжно да ги съхрани.

ИЗРАБОТКАТА НА ЕКО-КУКЛИ И ИГРИТЕ НА ДЕЦАТА
Даниела Митова, учител
ДГ №83 „Славейче“, гр. София

Новите изисквания към образованието предполагат то да допринася за развитието на интелекта и физическите качества, на интелигентността, емоционалността, естетическото чувство,
личната отговорност и духовните ценности, т.е. за цялостното развитие на личността.
Съвременното образование трябва да дава възможност на всеки да развива своята индентичност, независимост, критично мислене и да формира своя собствена преценка. Върху него ляга основната задача да възпитава свобода на мисълта, емоционалност и въображение, така че децата да могат да развиват своите таланти, да проявяват творческа мисъл и новаторство.
Акцентът в педагогическите ми интерпретации е кукления театър и по-точно – изработката
на кукли от отпадъчни и природни материали (еко-кукли) от самите деца и тяхното включване в
кратко театрално действие (кратки етюди по приказки на Доналд Бисет). Както казва Конфуций:
„Това, което чух – ще забравя;
това, което видях – ще запомня;
това, което направих – ще разбера.“
Съвременността изисква от образованието да подготвя и личности, притежаващи способности за активно общуване. Възможности за комуникативно обучение могат да бъдат потърсени в
специфичното взаимодействие в театрализираните игри.
Театърът като творчески процес е всъщност една комплексна дейност, която способства за развитие на творческите заложби на децата. Той, с всичките си средства, особености и характеристики, може да намери своето място в предучилищната педагогика не само в моменти на развлечение, но
и в цялостната организация на педагогическото взаимодействие.
Кукленото изкуство е сложно синтетично изкуство, включващо в себе си различни изкуства:
yy литература;
yy изобразително изкуство;
yy актьорско майсторство (говор, пластика и умение за оживяване на куклите);
yy режисура;
yy драматургия (създава се словесно творчество);
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yy музика и танц (в ръцете на детето куклата пее, танцува. Така у него се развива чувство за ритъм, темпоритъм и отношение към музиката).
Креативността е присъща за всяко дете – тя е негово естествено свойство. Развитието на
детската творческа индивидуалност произтича от социализацията на личността, от вътрешното единство на индивидуалните креативни способности, от съвкупността от креативни прояви,
от самореализацията и осъзнаването на собствената значимост в личностен и индивидуален план.
Все повече нараства ролята на учителя по отношение на организирането на разнообразна материална среда, на обстановка на свобода и доверие, изключително необходими за изява на творческата индивидуалност на децата.
Проявих интерес към темата за изработка на еко-кукли от децата и използването им в инсценировки, защото:
yy Темата е пряко свързана с практическата ми работа с децата.
yy През последните години компютърните игри и видео-анимационните филми завладяха вниманието на децата и затова ме заинтригува проблема как те ще откликнат и ще се справят с една по-нестандартна задача.
В работата си приложих следния технологичен модел:
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Целта, която си поставих: Постепенно развитие (стъпка по стъпка) на вродените индивидуални
предпоставки (заложби) за творчество чрез малки куклени етюди, разиграни от децата с еко-кукли, изработени от тях от отпадъчни и природни материали и предмети за бита.
Като основен изследователски метод приложих дидактическия експеримент в естествени условия,
в трите му етапа – констатиращ, развиващ и контролен.
Основен инструмент за проследяване на резултатите – са проективните методики, които установяват е чрез:
yy Изобразителна задача: „Превърни всеки кръг и триъгълник в различна картина“ – от книгата „Знам
и мога!“ от Програмната система „Ръка за ръка“, по ОН „Изобразително изкуство“.

Показател за оценка: Детето проявява творческо мислене и въображение при многовариантно
решаване на задачата в съответната степен.
yy Картинен тест: „Открий грешките на художника“ – от кн. „Знам и мога! – в първи клас ще бъда аз!“ от Програмната система „Ръка за ръка“ по ОН „Български език и литература“ за подготвителната група/клас.
Цел: Изследване на наблюдателността и знанията за действителността чрез откриване на изобразените на картината несъществуващи в реалния свят неща и ситуации (небивалици или т.нар.
„грешки“ на художника) на децата, участници в изследването.
Оценката е коефициент, равен на отношението между броя на откритите от детето „грешки“
и общия брой „грешки“ на картината:
			
Брой на откритите грешки от детето
К = ___________________________________
10
Ето я и самата картина:
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yy Проективен тест на Е. Торънс за въображението 				

Инструкция: „Разгледай всяка рисунка. На какво ти прилича изображението. Дай колкото можеш
повече отговори.“		
Цел: Изследване на въображението на децата от изследваната група.
Общият сбор от всички показатели показва степента на креативност (творческо мислене и въображение). Той се съотнася към предложената скала:
10.... 9.... 8.... 7.... 6.... 5.... 4.... 3.... 2.... 1
Максимум ←----------------------- ------------------------→минимум
В целия творчески процес децата изградиха живи и оригинални образи; проявиха художествена активност (проява и стремеж към откривателство), комбинативност и вариативност на образите;
фантазните образи станаха ярки и надхвърлиха рамките на пресъздаваното от действителността.
Всичко това доведе до прояви на активни форми на въображение (творческо и волево).
Данните от изследването дават основание да се посочат следните полезни за педагогическата
теория и практика изводи:
yy Децата получават удовлетвореност във висока степен от:
yy резултатите от положения труд – (добиват опит – „Аз да го направя.“);
yy от изявата си (чрез сценичната реализация).
yy Творческият процес:
yy възпитава специфични умения и гъвкавост на въображението;
yy спомага за успешната социализация на децата (по пътя на играта – чрез куклата, без стресове детето се социализира);
yy съсредоточава вниманието;
yy развива паметта;
yy калява волята;
yy развива естетическия вкус и формира критерии;
yy успокоява;
yy удовлетворява детето;
yy активизира въображението и фантазията му.
yy При участието си в кукления театър, чрез общуването, децата се сближават.
yy Обогатяването на опита на децата и натрупването на знания и умения разширява творческата им активност и спомага за формиране у тях на способности и умения за фантазиране и импровизация.
yy Педагогическото изследване дава основание за категоричното твърдение, че малките куклени
етюди с т. нар. „импрозивирани кукли“ или еко-кукли оказват благотворно влияние върху цялостното развитие на децата.
Продуктите от детското творчество не са пряк принос в материалната и духовна култура,
но за самите деца те са субективно нови и значими. Ролята на педагога е да насърчава децата в творческия процес и да съдейства за по-пълното разкриване на творческия потенциал у всяко дете. Превръщането на специалните заложби в реални творчески способности допринася за цялостното развитие на детето.
Снимки от инсценировките с еко-кукли на нонсенсовите приказки на Доналд Бисет „Бръмбарът
и Булдозерът“ и „Локвата и кифличката“:
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ПРОЕКТЪТ: „ЧЕТЕНЕ ОТ САМОТО НАЧАЛO“ – НОВА ФОРМА НА
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БИБЛИОТЕКАТА И ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Екатерина Георгиева Кръстинова, главен учител
ДГ „Радост“, град Пазарджик

Резюме: Разработката разглежда сътрудничеството между библиотеката и детската градина в търсене и реализация на подход за формиране на първоначални знания и умения за читателска компетентност
при децата от 3 до 7-годишна възраст. Разглежда се отражението на проблема за детската грамотност и
неговата връзка с четенето; подчертава се мястото на библиотеката като основен фактор и партньор
в изграждането на информационна компетентност у децата въз основа на съвместните дейности за читателска компетентност и информационна грамотност между образователните и културни институции; взаимствана е практиката на немските обществени библиотеки като основен модел за изработване
на проект за читателска и информационна грамотност при децата.
Четенето и писането засягат всекидневния ни живот и за да са успешни през живота на човека
тези умения, той трябва да ги овладее още от ранна възраст и да съхрани интереса си към тях през
целия живот.
В семейството се поставят основите на интереса и навиците за четене на децата., но тъй като все по – малко родителите четат на децата си, те се нуждаят от повече подкрепа отвън. Тази
празнина се опитват да запълнят детската градина, училището в тясно сътрудничество с библиотеката.
Положителен опит в това отношение е взаимодействието между ДГ „Радост“, семейството
и Районна библиотека „Никола Фурнаджиев „ – гр. Пазарджик, изграден на основата на проекта „Четене… от самото начало. Книжката като играчка“, организиран от Гьоте –Институт през 2012 г.
Целите на проекта са:
1. Възпитаване на навици за четене при децата.
2. Социализация на детето чрез четенето в семейството.
3. Четене на глас.
4. Сътрудничество между семейството, библиотеката и детската градина.
В този контекст настоящият съвместен опит транслира и адаптира опит и доказани добри
български и немски практики и форми на работа в програма за ранно информационно ограмотяване
на деца от предучилищна възраст /0 – 6 години/, чиято реализация обхваща периода 2012 – 2016 година.
Проектът е разработен да протече на три етапа:
Подготвителен етап – определяне на целите, задачите и структурата за протичане на заниманията, уточняване на участниците в проекта, обучение на учителите към Гьоте институт, набавяне на необходимите средства.
Изследователски етап – реализиране на поставените цели и задачи. Разработване на „Календар на
дейностите“ за всяка учебна година за реализиране на дейностите по трите основни модула. Проектът се доразвива във времето.
Заключителен етап – анализ на резултатите от работата, изводи.
Проектът стартира с група от тригодишни деца на тема: „Книжката – като играчка“ и се доразработва, докато те са на обучение и възпитание в детската градина, преди постъпването им в
първи клас.
Настоящето изложение включва опита ни с 5-7 годишните деца.
Целите на проекта се реализират с дейности в детската градина и дейности извън детската градина – библиотеката, музеи, художествена галерия и други институции за 5-7 годишните деца, в
тясно сътрудничество със семейството.
Когато децата са по-малки и е затруднено извеждането им от сградата на детското заведение,
тези дейности се предвижда да са в детската градина, а за децата в трета и четвърта група се изготвя програма за посещение освен в детския отдел на библиотеката и в други институции.
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Съвместната ни дейност предполага:
yy мобилността се извършва от библиотеката;
yy наборът от книжки, с които се осъществяват заниманията също се предоставят от библиотеката и са на разположение на децата ежедневно, за да играят с тях;
yy сандъче за книгите – осигурява се от учителката на групата;
yy набор от игри с пръсти за деца от предучилищна възраст – от учителката на групата;
yy песнички за най-малките – от фонотеката на библиотеката и „музикалната кутия“ на групата;
yy родителите също изразиха желание за обогатяване на библиотечния кът на групата и закупиха
книжки за най-малките.
Тематичните блокове /модули/ застъпени в проекта и съответно в нашата програма са:
- 3 – 5-годишните деца: модул: „Книжката като играчка“;
- 5 – 6-годишните деца: модул: „В света на приказките“;
- 6 – 7-годишните деца: модул: „Библиотеката – място за учене през целия живот“.
Технологията, която се използва в нашия опит за провеждане на заниманията е традиционна:
Уводна част: игра с пръсти – винаги една и съща;
Основна част: различни дейности с книжките;
Заключителна част: винаги завършване с една и съща песен.
Като основен медиатор на четенето Районна библиотека „Никола Фурнаджиев“ потърси разнообразни начини за мотивиране на четенето при децата. Един от тях е свързан с инициативи за привличане на родители и учители като партньори при осъществяване на програми за постигане на читателска компетентност.
Основен акцент, свързан с целта на проекта при реализиране на основните дейности, е стимулиране на положителни преживявания у децата към книгата. Особено интересен и стимулиращ начин
за деца, които познават сравнително по-малко книгата, които не могат да четат е посещението на
по-големите деца /5-7-годишните/ в библиотеката.
Тя чрез своята атмосфера, подредбата на различни книги на рафтовете, кътове за четене, начин за общуване между работещите в библиотеката и посетителите, привлича вниманието на децата, поражда у тях интерес. За това особено много допринася и взаимодействието на децата с библиотекаря.
Децата от детската градина се въвеждат в медийната среда чрез обиколка с екскурзовода /библиотекар/, който чрез умело, съобразено с възрастта на децата взаимодействие, се стреми да ги привлече към книгата, да отговори на техни потребности, преживявания, да стимулира въображението
им, да ги привлече към четенето. За целта се използват различни похвати, които стимулират взаимодействието на детето с книгата: да докосва книжката, да я разглежда като прелиства страниците й
и разглежда нейните илюстрации, да я подрежда, да я пази като внимателно я разлиства без да я мачка или
подгъва страниците, да не я замърсява.
По този начин целта е децата да свикнат с книгата, да я търсят и да знаят къде да я намерят,
да я предпочитат.
Интересът към книгата се засилва основно чрез предизвикване у децата на положителни емоционални преживявания като се използват различни похвати: движения съпроводени с ритмични стихове, песни, звуци; визуални акценти /цветове/; ритмични игри, игри с пръсти, книжки с картинки,
приказки в стихотворна форма, провеждане на празници съвместно със семейството за насърчаване
на четенето в ранна възраст.
Друга част от дейностите се провеждат в детската градина с по-малките деца /3-5-годишните/.
С оглед възрастта на децата, заниманията се провеждат веднъж месечно като библиотекарят ги посещава на място в занималнята на групата.
Особено място се отделя на игрите с пръсти, които са едно много ефективно средство за развиване и активизиране говора на децата от предучилищна възраст. Те са достъпни и лесни за разбиране,
по много непринуден начин информират децата за живота и бита на хората, разказват за животни,
за природни явления: дъжд, вятър и др. Ето защо те се използват активно в нашия опит за насочване на вниманието и връзката на децата с книгата.
Практическа част на нашия опит.
Тематичен блок на проекта: „Книжката като играчка“/ за 3 – 4; 4- 5-годишни деца/
Цел: Стимулиране и обогатяване на емоционалното отношение на детето към света, който го
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заобикаля и към художествените образи и ситуации чрез общуване с книжката, художествената литература за деца и възприемане и осмисляне на нравствените й послания.
Задачи:
- Формиране на начални умения за общуване с книга.
- Формиране на начална представа за кратък повествователен текст /приказка/, слушане с разбиране.
- Формиране на начални умения за слушане с разбиране, възприемане и пресъздаване на литературни произведения /приказки, римушки, броилки, кратки стихчета/.
- Правилно изговаряне и слухово разграничаване на звуковете в българския език.
- Правилно произнасяне на думите.
- Развиване на фонематичния слух на детето, което е важна основа за подготовката му за четене и писане на по-късен етап.
Очаквани резултати:
- Детето да проявява интерес към книжките.
- Детето визуално да се ориентира в страниците на книгата.
- Да изучава и спазва правилата при общуване с книгата.
- Формира основни норми на поведение при общуване както с възрастни /близки и непознати/, така и с деца от близката общност чрез книгата.
- Формира норми на поведение и прояви на сътрудничество в детската общност и при общуване
с педагога, с непознат възрастен в процеса на взаимодействие чрез книгата.
- Слуша с разбиране и възприема от начало до край литературно произведение /приказка, римушки, залъгалки, стихчета, игри с пръсти/.
- Тренира фините движения на пръстите на ръката /рисува, оцветява, моделира/.
Педагогическа технология:
Уводна част: започва винаги с една и съща игра с пръсти: „Десет малки палавника“
Основна част: дейност с книжките.
За реализиране на основната част от заниманията се използват различни средства, заимствани от програмата на Анке Марк – Бюрман и Улрике Вебер: сандъче с книжки; мемори карти; кутия с
идеи; прожекции на приказки; „Камишибай“ – японски картинен театър; Настолен театър; Куклен
театър; Театър с картонени табели; игри със зар; игра на криеница с плодове; прожекция на диафилми, мултимедийни ресурси; талисман на проекта – книжния мишок Джиджо; интерактивни и флашкарти.
Папка за всяко дете: книжка с правилата за четене, Молбата на книгата; дървено книгоразделителче. /те винаги се напомнят на децата чрез използване на различни интерактивни похвати/.
Заключителна част: завършва се с песента „Мама ми купи днес“.
Използването на едни и същи игри с пръсти и песен служат като сигнал за насочване и завършване на дейности свързани с четенето.
Изводи
1. Нашият опит показва, че детските книжки предизвикват интереса на децата със своите
цветни илюстрации и едър шрифт. На децата им харесва да слушат многократно една и съща история, затова повторението в ранна детска възраст е изключително важно.
2. Необходимо е родителите да се подготвят, за да превърнат четенето в забавна игра, чрез четене с различна интонация, стимулиране на детето да е съпричастно на историята, стимулиране да
посочва конкретни илюстрации, герои, съпроводено с произнасянето на съответни звуци.
3. Едно от правилата при четенето на текста е да се посочва с пръст – предпоставка малките
деца да се научават, че се чете от ляво на дясно, заучават думи и сравнително по-лесно започват да
ги разпознават чисто визуално.
4. Изключително важно значение има подбора на книгите, които ще се четат на децата, за да се
създават и развиват определени нагласи, стимулира се мисленето, развиване на въображението, възпитава се личността.
5. Трайният интерес към четенето се изгражда с постоянство и с личния пример и подражание
на родителите и учителите, а времето за четене може да се превърне в един от желаните моменти
за общуване на детето с другите / възрастни и деца/.
Развиването на читателската компетентност у децата е ангажимент на всички – родители,

41

обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
библиотеки, детска градина, училище, неправителствени организации, медии, издателства и на цялото общество. Без книгата не бихме могли да се развиваме духовно, да се реализираме адекватно, да
общуваме нормално. Книгата е изконна ценност на културата и трябва да се полагат усилия за възвръщане на обществения престиж на четенето
Литература:
1. Бюлетин на Гьоте – ББИА, 2012; www.bbia@lib.bg
2. Паунов В. „Игри с пръсти за деца от предучилищна възраст“ – методическо помагало, Ст. Загора, 1992.
3. Стойкова Д., Парижкова Л и др. Добри практики за читателска компетентност при деца и
ученици. – Сборник със студии и статии по проблеми на читателската компетентност; С.,
„За буквите – О писменехь“, 2013.
4. Книга на учителя за I-ва, II-ра, III-та и ПГ на ДГ от програмна система „Приказни пътечки“;
„Здравей, училище“. С., „Булвест“ 2000, 2008.

Педагогическо общуване учител – дете – родител
условия за мотивиране и по-успешна интеграция на ромските деца
Елза Ю. Боянова, учител
ДГ ,,Щастливо детство“, с. Долни Цибър, обл. Монтана

В статията са включени резултати от работа и наблюдение на педагогическото общуване учител – дете – родител в ДГ ,,Щастливо детство’’ група ДГ – 4 год. и ПГ – 5 год. Статията разглежда
взаимодействието между детската градина и семейството, в основата на което e – детето. Основният акцент се поставя върху новите модели и форми на работа между родители и педагози. Представят се инициативите и добрите практики.
„Не е важно всеобхватното знание, а всеобхватната способност за разбиране.“
Демокрит

Работата с децата в мултиетническа среда поставя всеки учител на изпитание. Мисията на
учителите е в целта – разгръщане на потенциала на всяко дете, независимо от неговата етническа и
религиозна принадлежност, обучение за работа в екип, формиране на знания и личностни умения у де-
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цата. Етнокултурното многообразие в България прави актуален проблема за осигуряване на устойчиво равновесие и равнопоставеност между различните етнически групи, за осмисляне на културната и езиковата им идентичност и пълноценното им интегриране в обществото.
Педагогическото общуване е основен фактор за ефективното протичане на възпитателно-образователния процес и предпоставка за създаване на благоприятен социалнопсихологически климат.
То е съществено условие за плодотворно сътрудничество между дете-учител-родител, което в
процеса на педагогическата дейност придобива съдържателен и социално-ориентиран характер.
Учителите, децата и родителите са представители на различни общности с различен житейски,
познавателен и емоционален опит, образование и манталитет. Това е трудност в правилната оценка на различността и интересите на партньорите в процеса на общуване.
Общуването между учител-дете-родител по време на възпитателно-познавателния процес в
детската градина е „съзнателно и преднамерено регулиране на актовете на общуване в съответствие със социално значими цели“. Педагогическото общуване може да се приема като взаимодействие между деца, учители и родители.
Когато родителите участват в живота на детската градина на своето дете, те формират ново
партньорство с учителите, ръководство и с останалите родители. Това не е ново за учителите от
детската градина, но за да е успешно е нужно да се основава на ясни отношения и правила за поведение.
Интеркултурното образование в детската градина е форма на обучение и подготовка на децата
за социалните контакти от позициите на друга културна среда. Навлизането му в ДГ има за цел да
предизвика повече позитивни реакции към културните различия в обществото, да изгради положително отношение към тяхното съществуване.
Увеличаващият се процент на ромско население налага да се търси адекватни форми на общуване
за привличане на децата роми в детската градина и тяхната образователна интеграция. Oсигуряване
на равен шанс за обучение и възпитание в детската градина е съществена и важна част от интеграцията на децата от етническите малцинство. Следователно, умението за общуване с деца и родители от ромската общност не е модна думичка, нито пък дейност, без която може и да се мине. Резултатите от нея стават осезаеми, влияят директно върху резултатите от постигане на Държавните образователни стандарти в детското заведение, увеличават ефективността в работата. Чрез умението за общуване с представители от различни етноси детската градина получава високоефективни средства за запазване на достигнати позиции и имидж, за намиране на пазарни ниши,
за спечелване на нови делови партньори, симпатизанти. От друга страна правилната организацията на общуване превръща учителите и ДГ в „популярни“, което съдейства за укрепване на позитивната им репутация, която сама започва да работи за тях.
Етнокултурното многообразие в България е актуален проблема, който поставя изискването за
осигуряване на устойчиво равновесие и равнопоставеност между различните етнически групи, за осмисляне на културната и езиковата им идентичност и пълноценното им интегриране в обществото. Този факт поставя въпросите за преодоляването на комуникационната бариера на първия (майчин) език, който обслужва предимно семейно-битовата среда и втория (българския), който се използва в обществената, икономическата и културната сфера.
В капсулираните общества в Северозападна България е налице билингвизъм, при който първият
език е ромски (по-скоро с характер на етнически диалект), а българският е втори, макар да е официален. Тъй като в много населени места, месното население няма интензивни контакти с българи, не съществува социална необходимост от усвояване на българския език.
Поради тези и други причини при постъпване в училище децата от тези групи имат сериозни
езикови проблеми. Създалата се езикова бариера влияе върху интелектуалното им развитие, и върху
усвояването на български език.
Семейството е първата „институция“ за социализация и възпитание на детето. От целите,
които си поставят родителите и от използваните стратегии за възпитание и взаимодействие с
детска градина, зависи личностното развитие на всяко дете. Слабите връзки между ДГ, учителите и семействата на децата от етническите малцинства имат съществен принос за изоставането в процеса на обучение и отпадането от училище още в началото на прогимназиалния етап на голяма част от учениците. За да се осигури превенция, при педагогическото взаимодействие с родителите, учителят трябва да има предвид социо-културните традиции, които изграждат ценностната система на етноса.
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Особено важен е и фактът, че позициите на учителя и детето и в двете общества се възприемат
по различен начин. Това налага да се познава много добре спецификата на всеки етнос, а оттам педагогическото взаимодействие да се пречупи през призмата на културата и традициите му.
Наблюдава се вариант, при който в някои семейства начинът на живот се направлява от по-възрастните членове, които обаче имат консервативно и негативно отношение към обучението на децата в ДГ. При тези условия много важни са срещите с тях да се провеждат първоначално индивидуално, като се акцентира върху силните страни на детето по отношение на учебно-възпитателната
работа в ДГ, и значимостта на ежедневното посещението на всяко дете.
Интересното в тези случаи и е, че децата в тези семейства определено се справят добре чрез положителните си емоции в детската градина; те показват, че се чувстват по-добре в ДГ.
От детския учителя се изисква да промени нагласите на родителите на децата относно възможностите за развитие, социална и бъдеща пълноценна интеграция. Голяма част от родителите са с
нисък образователен статус, те не владеят българския език и като цяло нямат осъзнати отговорности и задължения към осигуряване на добри условия за учебна работа.
По-честото общуване с родителите се налага и поради факта, че характерният за българина
култ към образованието е в рязко противоречие с липсата на какъвто и да е траен интерес. Тази информация е особено важна за учителя. Познанията за културата на децата, с които предстои да работи, трябва да надхвърлят рамките на стандартната информация за пол, възраст, семейство и социален произход. Получавайки цялостна представа за обичаи, традиции, история за етноса и най-вече за междукултурните различия, учителят ще се освободи от етнокултурните си стереотипи,
от една страна, а от друга, ще му се даде необходимата информация за това какво поведение да следва, какви са правила и начините, по които ще действа в посока на сближаване на позициите.
Следващата задача е специфично дидактическа и е свързана с модифициране на учебно-възпитателния процес, според особеностите на обучаваната група деца. Начинът на преподаване трябва да
е образен, нагледен и да е свързан с техния познавателен житейски опит. Това се налага поради различното равнище на владеене на официалния книжовен български език, когато повечето от децата не
притежават в речеви план необходимия лексикален и синтактичен минимум.
Ефективните подходи за работа са – диференциация и индивидуализация на процеса на обучение,
съобразно индивидуалните потребности на децата от етнически малцинства, които са пряко свързани с възпитание и учене.
Друг ефективен подход за работа в мултикултурна образователна среда е да се преструктурира
стандартната обстановка в ДГ, като се отчита разнообразието и да се насочат децата и техните
родители към участие в ситуационни дейности и групови проекти.
В ДГ,,Щастливо детство“създадохме клуб „От приказка в приказка“. Слушането и преразказването на приказки е едно от любимите занимания на всички деца.
Основната цел на работата ни бе като посещават занятията, децата да доразвият и усъвършенстват уменията си за правилно, осъзнато преразказване, както и обогатяване на речниковия им
запас. На по-късен етап чрез преразказване у децата постепенно се формира и умението за възприемане и осмисляне на художествения текст (приказка).
С оглед възприемане съдържанието на текста като ориентир за качествата и постъпките на героите, първоначално преразказвахме по роли, като условието беше това да е правилно. А накрая, за да
се затвърдят новите умения, драматизирахме приказка по избор от децата. Приказките бяха разделени в три групи:
yy български народни приказки;
yy руски народни приказки
yy и вълшебни приказки – с емблематични заглавия „Маша и Мечокът“, „Рибарят и златната
рибка“,,Червената шапчица“,,Косе босе“,,Вълкът и седемте козлета,,
В деня за представителната изява пред родители и гости разиграхме сценарий,,От приказка в
приказка“. Изработването на паравана, украсата, озвучаването и допълнителните декори бяха дело и на децата. По време на представлението децата показаха много добри речеви умения и се включваха адекватно в диалозите със своите реплики. От изпълнението и въплъщаването им в ролите, бе
установено, че те са се ориентирали правилно в особеностите, признаците, действията и постъпките на героите. Като цяло малките актьори показаха много добро сценично поведение за радост на
всички.
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Във връзка с съвместната работа между с родители и деца, съвместно с ДГ, разработихме клуб
„Сръчни ръчички“. Тук заложихме на дейности, съдействащи за подобряване социализацията на децата. Съвместно с родителите и децата изработихме различни неща от подръчни и природни материали.
В тези клубни дейности, децата в групата успяха да развият различни умения за: общуване,
ориентиране в ДГ и социалната среда; поемане на отговорности; справяне с трудности и най-вече изграждане на взаимоотношения на взаимно опознаване и уважение към културата на различните етноси.
Чрез работа с децата и техните постижения, родителите и учителите превърнахме ДГ в образователен център, където заедно с родителите се създаде среда на устойчиво позитивно поведение,
на непримиримост към агресията, недопускане на неуважение и нетолерантност.
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Практиката показа, че почти всички деца могат да достигнат високо ниво на изпълнение на образователните стандарти, но в различно време и по различен път. Това може да се постигне, чрез
адаптиране на учебното съдържание по посока улесняване на възприемането на базата на опростена лексика и готовността на учителя да изчаква развитието на мисловния процес, при получаване на
отговорите, тъй като за децата билингви е характерен т.нар. двупосочен мисловен процес.
Друга добра възможност е внасянето на допълнителни интерпретации, според ситуацията. Често се налага при работа в ситуациите по БЕЛ учителят да прави промени, допълнения или размествания. В ДГ в периода на ограмотяване е необходимо да се отделя повече внимание на звуковете и
буквите, които нямат съответствие в ромския език или не се артикулират правилно. Познаване на
основните типологични различия между езиците са безусловно необходими, за да се поставят основите на успешната речева комуникация на официалния език на обучение.
Правилното прилагане на културно-чувствителни подходи за взаимодействие ще даде възможност за по-бързо адаптиране на децата в ДГ, ще допринесе за създаване на трайни навици при децата.
За успешно постигне на тези цели, успяхме да изведем следния алгоритъм и неговите стъпки:
yy Като начало наблюдавайте всяко едно дете от групата, поотделно;
yy Помогнете на всяко едно дете, да разбере нивото си на успеваемост;
yy За поддържане на неговата активност, постепенно повишавайте изискванията към него, и изграждайте стратегията за „догонване“ на по-добрите по съответната учебна ситуация;
yy Предварително определяйте внимателно съдържанието и обема на учебния материал, според
нивото на децата и групата;
yy Правилно определяйте последователността, в която ще се въвежда учебното съдържание;
yy Предвиждайте и коригирайте евентуални грешки;
yy Разработете и прилагайте рационални и ефективни похвати в обучението.
Социалната роля на учителя не се изчерпва само с традиционните му задължения да преподава
знания. Ефективността на общуването зависи и от това доколко взаимоотношенията между учителя, децата и родителите се изграждат на принципа на толерантността, формира взаимно уважение, дух на сътрудничество, и създава условия за проява на искрена сърдечност и внимание.
В предучилищна възраст в процеса на общуване се формират важни социални умения: отговорност, взаимопомощ и подкрепа (другарство), а ежедневните взаимоотношенията в средата в която
живеят между тези деца се базират на недостатъчни знания и умения. Именно поради този факт, в
детската градина учителите заемат централно място в управляване и насочване на системата на
взаимоотношенията, те са безспорния авторитет, понякога дори независимо от мнението на някои родители.
За да постигне своите цели, детския учител трябва да следва хуманни принципи и подходи. Освен това на първо място са изискванията:
• Взаимоотношенията с децата да се основават на доверие.
yy Възхищавайте се на децата и те ще се стремят да оправдаят похвалите.
yy Не демонстрирайте, че имате любимци.
yy Децата искат да чувстват, че имат статус и са значими, не приемат – да бъдат пренебрегвани.
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yy И не на последно място не забравяйте играта тя е много важна част от живота на детето.
Когато е възможно, оставете децата сами да избират, така ще се създаде възможност те сами
да имат чувство на отговорност и това ще повиши самочувствието им.
В заключение може да обобщим, че развитието на комуникативните умения, непрекъснатите
квалификации, и не на последно място включването на детския учител в различни форми за усъвършенстване на професионално-педагогическата компетентност за работа в мултикултурна среда,
са от решаващо значение за приобщаването на „различните“ деца към детската градина. Чрез тези дейности и инициативи целяхме приобщаването на родителите към живота в детската градина.
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ИГРАТА КАТО МЕТОД И СРЕДСТВО НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ
Антоанета Григорова, Антоанета Тодорова,
ДГ №1 „Ведрица“ Благоевград

Резюме: В доклада е споделена иновативна педагогическа практика, относно приложението на нови подходи на взаимодействие в педагогиката на свободното време в ДГ, които повишават познавателната активност на децата. Такава възможност дава педагогическата анимация прилагана в условията на детската градина. Играта и педагогическата анимация имат много сходни белези. Педагогическата анимация,
както и играта съдейства детето да бъде в центъра на обучението със своите чувства, емоции и преживявания. В играта няма принуда, регламентираност, лишена е от директно ръководство и присъстват
доброволност, равнопоставеност, възможност за избор, удоволствие и мотивация. Тези характерни черти на играта са присъщи и на педагогическата анимация. От всички възможни средства за реализиране на
педагогическата анимация избрахме пърформънс изпълнението [5], поради неговите широки възможности
за взаимодействие. Единството от игра и педагогическа анимация е иновативен подход в педагогическото
взаимодействие в центъра на което е Детето.
Димитър Кръстев Димитров – Мастера, гениален учен, който помним с идеите за Детето – поставянето на Детето в центъра на педагогическото взаимодействие и съхраняване на неговата уникалност и индивидуалност; за детството, като най-важния, неповторим и феноменален период от
човешкия живот; за детската градина, като място за игра и развитие на детето в играта, използвана във всичките и разновидности; играта, като равнопоставена на познавателните цели, но интегрираща всички детски дейности; играта, като източник на творчество, самопознание, самоусъвършенстване и себеутвърждаване на детето; играта, като свободна, собствена, самостоятелна и самоорганизирана дейност за детето.
Играта и педагогическата анимация имат много сходни белези. Педагогическата анимация, както и играта съдейства детето да бъде в центъра на обучението със своите чувства, емоции и преживявания. Според Димитър Кр. Димитров в играта няма принуда, регламентираност, лишена е от
директно ръководство и присъстват доброволност, равнопоставеност, възможност за избор, удоволствие и мотивация. Тези характерни черти на играта са присъщи и на педагогическата анимация
[2].
Идеята за адаптиране на термина анимация за нуждите на образованието е провокирана от
творчеството на немския педагог Хорст Опашовски. Той популяризира теорията и практиката на
анимацията в сферите на свободното време, културата и образованието. Хорст Опашовски въвежда понятията „анимация на творчеството в свободното време“ и „анимация на свободното творчество“ [4]. Чрез тях се обогатява образователно-възпитателния процес, като: той се ориентира
към свободното време и творчеството; поощрява се комуникацията и активността в него; учене
чрез вдъхновяване, окуражаване, насърчаване, т.е. учене, наситено с жизненост и ентусиазъм.
Понятието дидактическа анимация Н. Витанова [4] определя като:
yy Интерактивен подход в образованието, който включва обогатяване на обучението и възпитанието с игрови, занимателни и забавни елементи, насочени към стимулиране на положителни преживявания. Тя обединява идеи от педагогиката на свободното време и традиционните
педагогически подходи.
yy Анимативен елемент на познавателната дейност, която подпомага проявата и стимулирането на положителни преживявания, повишава мотивацията и активността на децата;
yy Дидактическо анимиране – това е дейността на учителя, свързана с прилагането на анимативния подход в обучението.
Педагогическата анимация се свързва с хуманизацията в образованието, както и с личностноориентирания подход в образованието, при който детето е в центъра на педагогическото взаимодействие. При педагогическата анимация се съчетават ученето и играта, регламентираното и свободното време, задължението и удоволствието. Тя е в тясна връзка с играта и творчеството и е
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креативно средство за активизиране, интерактивност, емоционалност и продуктивност, като в
обучението, така и във възпитанието.
В детската градина педагогическата анимация може да бъде подход, а играта, изкуството и дейностите – средства. Тя може да бъде алтернативна форма за организация на свободното време; основа на личностно-ориентираният процес; средство за формиране на култура на личността; вид
комуникация; метод и похват на обучение. Анимацията чрез изкуство[6] осигурява възможности за
хуманистичен подход за педагогическо взаимодействие, който е във връзка с личностно-ориентираното обучение.
В нашата работа използвахме идеите за играта и художествената анимация, която се разглежда като съвкупност от елементи на познавателната дейност, които са насочени към положително емоционални преживявания у детето. Тези елементи най-често са художествени, игрови, забавни,
развлекателни или занимателни. Проблемно-сюжетната организация на педагогическата ситуация
дава възможност за дидактическа и художествена импровизация. Докато децата общуват с учителя, те съпреживяват, обогатяват речника, обогатяват представи. Те имат възможността да творят, като измислят, довършват или възпроизвеждат приказен сюжет. Така обучението се превръща
в изкуство, а занималнята в сцена за общуване.
Целта на нашата практика бе да се проучат възможностите на иновативните подходи на педагогическо взаимодействие за активно и мотивирано участие на децата в образователния процес.
Предмет на работата ни беше обучението на 5-6-годишните деца в процеса на творческите игри, а обект – интересът и предпочитанията на децата за обучение в резултат на приложението на
новите подходи, методи и средства.
Във връзка с целта си поставихме задачи, като: повишаване мотивацията на децата в учебния
процес, чрез внедряване на новите технологии и иновативни подходи и методи, които реализирахме, използвайки: играта, като метод и средство на педагогическо взаимодействие с децата от предучилищна възраст; проблемно-сюжетната организация на ситуацията и педагогическата анимация.
Ситуацията „Празник в Щастливия град“ обедини много от любимите дейности на децата от
4б група. Те показаха трайни и задълбочени интереси в областта на изобразителното изкуство, литературата, игрите- драматизации, изкуството на илюзията. Едновременно с това, ние се уверихме, че децата имат задълбочени знания по всички образователни направления, особено по български
език и литература и социален свят. Те обичаха да съчиняват приказни истории и да се превъплъщават в различни интересни професии. Много добри резултати се получиха от редовното използване в
учебния процес на ефектни презентации и работа с интерактивната дъска, която стана наш незаменим помощник в предучилищната подготовка.
Провокирахме детския интерес и така, един ден дете от групата донесе книга, в която се описваха забавни и достъпни начини за рисуване на различни предмети и обекти. Разбира се, всички деца
проявиха голямо любопитство и интерес. В един момент попаднахме на рисунка със странна и вълнуваща красота. Тя изобразяваше урбанистичен пейзаж, но за нас важното беше техниката. Красиви, нежни акварелни петна в любимите ни цветове – розово, синьо, виолетово, жълто, артистично разпръснати и всичко това обединено от точна, фина линия и елегантен щрих. За нашите малки естети това беше цяло откровение. Всичко, което знаеха досега от изобразителното изкуство
– петно, линия, щрих, цвят, беше пред очите им и то невероятно красиво. Те веднага повярваха, че
тази техника е достъпна за тях и още същия ден се заловиха за работа. Получиха се прекрасни творби, а топлата и творческа атмосфера се усещаше буквално физически, като ласка. Хрумна ни да изрежем части от рисунките и да си направим постери, получи се приказен град. Започнахме да си съчиняваме истории. Когато думите не бяха достатъчно изразителни, ние изпълнявахме импровизирани движения, пеехме, получиха се елементи на пърформънс. На помощ ни дойдоха приказките на обожавания от децата Джани Родари. Така се появиха образите на „Синия светофар“ и „Парка на добрите думи“, като символи на приятелството и надеждата. Жителите на града се сдобиха с интересни професии – пожарникари, пилоти, моряци, илюзионисти, сладкари, продавачи на играчки, журналисти, репортери.
Неусетно децата се включиха в сюжетно-ролеви игри с интересен сюжет, създаден от тях, всеки
път различен, но винаги забавен. И нашата песен, любимата ни – „Празник“ на група „Врабчетата“,
нямаше миг, в който някой да не я запее, а приятелите да не продължат с него. Струваше ни се, че тя
точно описва нашата великолепна история, която винаги завършваше с празник.
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Ние, педагозите в групата имаме сериозни интереси в областта на мултимедийните подходи
в обучението и превърнахме презентацията в постоянно средство за представяне на сюжетите.
Предложихме на децата забавни и развиващи интерактивни игри, които те с удоволствие обогатяваха с различно съдържание.
След тази задълбочена подготовка, ние решихме да предложим темата на колегите ни като вътрешна квалификация. Ето цялата история, така, както я разказахме на тях, както я създадоха нашите прекрасни, талантливи деца:
Имало някога една група от добри, умни и весели момичета и момчета. Те обичали да пеят, да танцуват, да мечтаят, но повече от всичко искали да останат завинаги заедно. Затова решили да си построят град, където всички заедно да живеят спокойно и щастливо и никога да не се разделят. Те
подредили сградите – къщи, магазини, сладкарница, училище, парк, летище, пристанище, но все им се
струвало, че нещо липсва. Тогава те се хванали за ръце, седнали в кръг, затворили очи и започнали любимата си игра „Нека си представим“. Тя се играе така: звучи нежна музика. Децата са седнали в кръг
със затворени очи и всеки споделя своята представа за красив град. Разказват за зелени паркове, площадки за игра, пълни с весели деца, много цветя, дървета, чист въздух, прозрачно море. Ние никога не
можахме да играем без скрити сълзи, толкова е красива мечтата и изглежда толкова близо и…някога
и ние мечтаехме така, някога…
След тази интерактивна игра на децата се предлага да изработят колажи върху предварително
приготвените постери от картини и снимки, подбрани от тях. Заедно намерихме картина на красив парк и го нарекохме „Паркът на добрите думи“, а „Синият светофар“ присъства непрекъснато в
техните рисунки. Ефектна презентация с реални и фантазни образи мотивира децата за творчество.
Когато всичко било готово, жителите на града решили да направят голям празник с много весели
изненади. Новината за това бързо се разпространила и в града пристигнал телевизионен екип, за да
заснеме празника и да вземе интервюта от жителите на града.
Започва сюжетно-ролевата игра „Репортери“. Децата се разделят на роли – някои са репортери с микрофони, други са продавачи, пожарникари, учители, сладкари, моряци, пилоти….По желание
на децата има и водещ в телевизионно студио, който предава в ефир. Репортерите вземат интервюта, задават въпроси какво е построено във всеки квартал. Децата им отговарят с гатанки. Описват предназначението на някоя сграда без да я назовават и журналистите трябва да отгатнат коя
е тя. Може да им посочат първи и последен звук от названието или да подредят разбъркано буквите
на интерактивната дъска и така репортерите са въвлечени в куп весели неразбории. По същия начин
те трябва да отгатнат и професиите на хората, само по описание. Щом предстои празник, значи
ще има куп подаръци, с които всеки ще зарадва приятелите си. Репортерите искат да научат какви
подаръци ще поднесат жителите на Щастливия град. Те тръгват с микрофони и камери по улиците
и молят хората за интервю. Но веселите жители на града им предлагат забавна игра, с която те сами да отгатнат кой какъв подарък ще получи. Това е интерактивната игра „Да и не“, в която се използват пространствени отношения. На презентацията се появяват картини – магазин за играчки,
сладкарница, детска мода. Ето и самата игра:
Децата мислено делят картина от презентацията по вертикал. Някой си намисля определен
предмет, а репортерите задават въпроси, за да го открият. Въпросите са:
yy Отляво или отдясно на средната линия?
yy Отляво или отдясно на друг предмет?
yy Близо ли е или е далече от…..
По същия начин картината се разделя мислено и по хоризонтал, а намисленият предмет се открива с въпроси от децата.
Подходящи видео-материали насочват децата за развитие на сюжета: самолет, който се приземява на писта; оживена улица; пожарна…Жителите на града показват на гостите си най-големите
забележителности – Синия светофар и Парка на добрите думи. За синия светофар те винаги разказват свой вариант на известната приказка. Ето я без да сме я редактирали:
Един ден светофарът пред Парка на добрите думи започна да свети в синьо. Всички си помислихме, че се е повредил. Извикахме майстор да го поправи. Когато той отвори светофара, разбрахме, че
не е повреден, а просто ни сочи красивото синьо небе, слънцето и птичките. Ние много се гордеем с
нашия син светофар.
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Време е да разберем защо паркът до синия светофар се нарича Парк на добрите думи. Тук се събират всички жители на града и си казват по нещо добро един на друг. Звучи красив валс. Децата затварят очи, протягат ръце и всеки хваща ръка на другарче на случаен принцип. Двойките тръгват
една след друга и когато минат покрай съответното изображение спират и си казват по нещо мило. След това изпълняват детски валс, като подбират движения по свой избор. Получава се забележителна хореография.
Изведнъж прозвучава сигнал на пожарна, пуска се подходящ клип. Водещият в студиото бърза да
съобщи за пожар, но се оказва, че нищо лошо не се е случило. Просто пожарникарите отиват на работа и спират да разкажат за своята професия и да подредят на интерактивната дъска спешните
телефони 160 и 112. Всички журналисти съветват децата никога да не забравят тези важни номера.
Отново следва изненада. Звучи циркова музика и се появяват нашите илюзионисти. Малко предистория! Всички деца в групата обичат фокуси до степен, че се принудихме да намерим описания
на достъпни трикове и да им помогнем в разучаването им. Две момченца дотолкова се увлякоха в магиите, че решиха да направят изненада за гостите и за другите деца. Дни подред репетираха тайно
и не позволяваха на никого да надзърне при тях и в резултат се получи невероятен спектакъл с илюзия, артистичност, изобретателност. От нас се искаше кутия с двойно дъно, кърпички и пръчици,
както и да не задаваме въпроси. Получиха всичко това, а ние бяхме очаровани. Да, по улиците на този приказен град може да се срещнат истински циркови артисти!
Време е за празника. Репортерите поднасят камерите и микрофоните си, но хитрите жители на
града използват всяка възможност да се пошегуват с тях. Оказва се, че пътят към залата за празненства е означен с надпис „Весел празник“, но буквите са разпръснати и трябва да се подредят на интерактивната дъска. Разбира се, жителите на града имат добри сърца и с радост помагат за подреждането.
Всичко завършва с весела дискотека и много смях.
Децата мечтаят да живеят в Щастливия град, а в играта и чрез нея всичко е възможно, защото
играта доставя удоволствие, играта доставя радост, реализира мечти, изпълняват се желания, развива се фантазия, защото играта е свободна и непринудена дейност на децата.
След проведената практика стигнахме до следните изводи:
За пореден път се потвърди тезата на Димитър Кр. Димитров-Мастера[2], че „играта е централен феномен на детството“; използването на иновативните методи и подходи, както и на съвременните средства повишават значително активността и интересът на децата, дават възможност
чрез приказен сюжет да възприемат образователно съдържание; педагогическата анимация развива
творческото въображение на децата и обогатява образователно-възпитателния процес.
Същността на детския живот е играта.
Разгръщането на системата на игровата дейност, като свободна, собствена, самостоятелна и
самоорганизирана детска дейност.
Включването на играта в живота на децата доказва, че тя е централен феномен на детството.
Свободата е важно условие за развитие на личността, а свободата е същностна характеристика на играта.
Чрез играта двата субекта на взаимодействие учител-дете могат да бъдат взаимо-съдействащи
си, да бъдат личностно съпричастни и заинтересовани от обогатяването на съвместния си живот.
Активността на детето започва от потребностите, от интересите, от натрупаните впечатления, преживявания и се проявява чрез играта.
В заключение:
С настоящата разработка се прекланяме пред паметта на гениалния учен Димитър Кръстев Димитров-Мастера, като развиваме на практика неговите идеи за педагогическото взаимодействие в
името на Детето чрез игра, свобода, доверие, сигурност и щастие.
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АПРОБИРАНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ
В ОСНОВНАТА ФОРМА НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ –
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ
Илинка Петкова Горанчовска, старши учител
ДГ „Детелина“, гр. Бяла Слатина
„Щастието на света зависи от предучилищното възпитание на детето!“
Проф. Иван Шишманов
Резюме: В доклада се разглеждат иновативни добри практики за включване на родителите в основната форми на педагогическо взаимодействие. Успешното включване на родителите в хода на педагогическата ситуация се оказва ефектен момент не само за емоционалната подкрепа на детето – създава атмосфера на доверие, сигурност. Те са изключително важен фактор в образователната системи – особено в предучилищна възраст като партньори на учителя за съхраняване на детството като ценност; за обогатяващо детско развитие чрез играта.
Увод: „Детството е най-важният, неповторим и феноменален период от човешкия живот. Той
е ценен сам по себе си, той е най-великолепният откъс от нашето съществуване. Играта е централен феномен на детството. Тя е генеративен източник на алтруизма и творчеството, на самопознанието, самоусъвършенстването и себеутвърждаването у детето“ [1] казва Димитър Кр. Димитров – Мастера. В новия Закон за предучилищно и училищно образование – ЗПУО-2016 [2] и Наредба
№5/ от 03.06.2016 г. [3] за предучилищното образование детската игра като водеща дейност е намерила своето място.
Според Камелия Галчева „Положителното е иновативната тенденция, в която е отделено определено място във възпитателния процес на играта като водеща дейност. В Раздел III на ЗПУО, Форми
на педагогическо взаимодействие, в чл. 21 (2) „При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2“.
В ал. 3 на същия чл. детската градина и училището осигуряват игрова дейност във всички видове организация на предучилищното образование през учебното и неучебното време. В закона е упоменато
още, че „Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра.“ [4]
Играта е актуален акцент в новия ЗПУО. Тя винаги е присъствала и е задоволявала потребностите и интересите на децата. Педагогическото взаимодействие за обогатяващо детско развитие в
съвременното общество се осъществява чрез приложение на новата образователна парадигма на 21
век: поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие; уважение и съхраняване на
детската индивидуалност; приложение на игровия подход. Съвременната педагогическа парадигма не
би могла да се осъществява без активното взаимодействие и сътрудничество между педагози, деца
и родители.
Включването на родителите в основната форма на педагогическо взаимодействие – педагогическата ситуация чрез игри и за работа в екип – по групи, създава позитивна среда за детето. То се чувства комфортно, емоционално подкрепено – създава се атмосфера на доверие, сигурност. Феноменът
на играта използвана в педагогически контекст доказва, че в играта се създават обективни възможности за развитие не само на мисленето на децата, но и усвояване на знания, умения, отношения.
В резултат на десет годишна квалификационна дейност с доц. д-р Камелия Галчева и гл.ас. Георги
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Галчев и практическото приложение на наученото от учителите създаваха добра основа за успешна
реализация на иновациите, които съществено подобряваха през годините качеството на образователно-възпитателния процес в ДГ „Детелина“, гр. Бяла Слатина.
Темите за квалификация през тези десет години са иновативни r актуални:
yy Бедствия, аварии – детска самостоятелност и безопасност;
yy Гражданско образование;
yy Резилианс;
yy Социални умения и диалогично възпитание;
yy Тетрализирани игри и игри драматизация;
yy Правата на децата;
yy ТРИЗ педагогика; ТРИЗ игри;
yy Универсални учебни действия.
Всички теми предлагаха своите специфични предизвикателства и възможности, които се реализираха в практически план на открити практики пред колеги, родители и преподавателите – научни
ръководители доц. д-р Камелия Галчева и гл. ас. Георги Галчев от ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив.
„Качеството на българското предучилищно образование зависи в определяща степен от съответствието му с европейския образователен модел, визиращ философията и стратегическите послания на процеса „Учене през целия живот“. Реализирането на тази концепция има своите основания
и приоритети в периода на предучилищното детство, защото той е първоосновен за полагане началото на личностната идентичност и развитие. Има много начини за общуване със семейството
и за осигуряване на неговото по-активно участие във възпитанието на детето. Съществуват разнообразни форми, средства, подходи, стратегии, които отговарят на потребностите на различните семейства“ [5], но изборът през годините бе насочен към игровия подход, интерактивните методи, играта.
Педагогическите ситуации се реализираха по нестандартен начин чрез интеарактивни заедно с
традиционни методи и похвати, които стимулират децата за активно усвояване на знания, умения, компетенции чрез играта.
Избрани подходящи за темата адаптирани или авторски дидактични, симулативни игри, дидактични упражнения, автодидактични игри по време на педагогическите ситуации привличаха с интересната си тема и правила на играта родителите, които се включваха активно. Тяхното участие
се възприемаше като приложение на иновативния Резилианс подход – АЗ ИМАМ; АЗ СЪМ; АЗ МОГА,
който се прилагаше и продължава да се прилага в образователно-възпитателния процес след квалификационния курс.
Резилианс – нов подход за обучение и възпитание на 3 – 7 годишните деца при природни бедствия
и кризисни ситуации, който дава възможност чрез игри да се възпитава у децата резилиантно поведение, да осъзнават и осмислят правила за безопасност при природните бедствия наводнение и земетресение за овладяване на емоциите: паника, страх, несигурност чрез авторски и адаптирани игри –
„Художници“, „Библиотека“, „Огледало“, „Звездно камъче“, физическа техника „Продължително, бавно и дълбоко дишане“/за успокоение/ и др. Деца, които проявяват резилианс се справят с трудностите по-добре, отколкото би могло да се очаква.
Включването на родителите в основната форма на педагогическо взаимодействие – педагогическата ситуация създаваше онази атмосфера на топлота, уют, спазване на детските права, проявите на грижи за тях; изслушването; стимулирането на доброто, самоизразяването. „Целенасочената
съвместна дейност между детската градина и семейството осигурява единен подход в разкриването на обкръжаващия детето свят и постоянна взаимна информация за цялостното развитие на детето, за неговите интереси, потребности и поведение“. [6]
Формирането на социални умения и качества са фактор за личен успех на бъдещите ученици. Комуникацията, емпатията, емоционалната интелигентност, упоритостта, устойчивостта, справянето с трудностите, взаимопомощта, работата в екип у всяко дете се изгражда бавно и продължително, за да достигне до личния успех в училище и обществото. Иновативният Резилианс подход
за обучение и възпитание са важно условие особено у 5 – 7 годишните деца да се формира най-ценното – резилиантно поведение в основата на което са социалните умения. Справянето и преодоляването на трудности са гаранция, че у детето са формирани основни социални умения, качества, способности за комуникация и себеизява, на положителни общочовешки ценности, справяне с труднос-

53

обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
ти, овладяване на емоции, чувства, което се постига чрез художествената литература, физическата култура и др., но и чрез интерактивни игри: – „Журналисти“ – „Библиотека в парка.“ Игрите дават възможност децата да усвояват и овладяват социални умения за общуване и себеизразяване чрез
„шестте зони на Резилианс“ – „Талант и хоби“, „Положителни ценности“, „Приятелство“, „Сигурна основа“, «Социални умения» и «Образование». Социалната готовност на бъдещия ученик е в тясна връзка с усвояването на основни умения, за да може да се справи с новата си социална роля, която изисква
обща и специална подготовка .
Формирането на социални умения и качества са фактор за личен успех на бъдещите ученици, които заедно с родители участници в предложените игри в ситуацията за формиране на социални умения успяха да усвоят елементи и характеристики за: диалог, комуникация, емпатията, емоционалната интелигентност, упоритостта, устойчивостта, справянето с трудностите, взаимопомощта, работата в екип.
Интерактивните игри в педагогическата ситуация за правата на децата и отговорностите актуализираха знанията на деца и родители. Диференцирането и осъзнаването на представите на децата за правата чрез разнообразните интерактивни игри – „Букет от имена във ваза“, „Приятели“,
ТРИЗ – играта: „Положително – отрицателно“, „Бързо, строй се“, създадоха ангажирано участие на
всяко дете в различни задачи, стимулирайки творческата им активност.
С автодидактичната игра „Познай и разкажи“ проведена в четири ателиета, интереса и мисленето на децата бе провокирано с изискването да открият и разкажат за конкретните права и задължения. Партньори на децата бяха родители и гости на педагогическата ситуация. Разнообразието от
игри: словесни – „Аз ще бъда ученик“; практически – постери „Полезни храни“, „Неполезни храни“; дидактически упражнения – „Лабиринт“, както и презентацията на тема: „Аз детето – имам права“ съдействаха за успешното реализиране на планираното педагогическо взаимодействие.
Групово-конкурентната игра с карти „Имам ли право на това ?“ активизира интереса на децата,
осъзнавайки разликата в правото между желание и потребност. „Партньорството в „триадата дете-родител-педагог“ и помощник-възпитателя на група създаде позитивна развиваща среда както за
стимулиране интереса на децата към правата и тяхното прилагане, така и проява на резилиантно
поведение чрез трите източника на резилианс подхода – АЗ СЪМ, АЗ ИМАМ, АЗ МОГА.[7]
В предучилищна възраст играта е „ученето“ за децата. Чрез играта детето опознава света, осмисля постъпки, житейски ситуации, моделира себе си като личност. Чрез играта се усвояват умения да
се учи т. е. да се овладяват универсални учебни действия. Всички игри – дидактични, автодидактични, подвижни, музикални, сюжетно-ролеви, игри драматизация, театрализирани, конструктивни, а
в последно време използването на ТРИЗ игрите са ценно средство за развиване у децата на комуникативни универсални учебни действия. Емоционални или логически игрите са важно условие за обезпечаване на адекватно взаимодействие с другите, съдействат за обсъждане и разрешаване на проблемни ситуации, изразява се лична гледна точка.
Камелия Галчева разработва темата за формирането на универсалните учебни действия, които
са в основата на новите умения на 21 век, основани на компетентностния подход, конкретизирани
от Европейската рамка за ключови умения за обучение през целия живот успешно овладявани от децата чрез игрите. Преминавайки през квалификационен курс на обучение и открита практика с участие на родители включени в игрите деца, учител, родители и помощник – възпитателката на групата моделираха проблемни игрови ситуации и ги разрешаваха чрез активизиране на логическото и
рационално мислене чрез ТРИЗ игри стимулирайки децата да решават изследователски задачи. Това
са актуалните тенденции в предучилищното детство свързани с усвояване на универсални учебни
действия за успешен старт в училище.
Организирането и стимулирането на взаимодействието между детската градина и семейството е от изключително значение, защото родителите въздействат върху развитието на детската
личност със своите знания, система от ценности и модели на поведение. В семейството се осъществява първоначално практическо овладяване на морала и на правилата, регулиращи човешкото общество; благоприятства интелектуалното и духовното обогатяване на личността, съдейства за развитието на самосъзнанието и самовъзприятието на малкото дете, за възпитаване на интерес към
книгата, ученето и училището, гражданското образование.
„Особено важно е да се знае как се възприема образователно-възпитателната работа в детската
градина от родителите. Какви са техните препоръки, в какви насоки биха искали да им помогне детското заведение, от какво са доволни и недоволни при възпитанието на децата. Днес изключител-
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но актуален е въпросът за взаимодействието между детска градина и семейство, защото пред тези две възпитателни институции стои една обща цел – формирането на личността на детето“.[8]
Не е възможно в един доклад да се опише толкова дълъг 10 годишен период на квалификация, самообразование и практическа дейност за прилагане на усвоени иновативни знания, умения и компетенции в пряката педагогическа дейност с децата и родителите.
Най-важният извод, който се оформя е, че родителите с удоволствие участват в педагогическите ситуации, както и в други допълнителни форми на взаимодействие организирани от детската
градина или от екипа на конкретната възрастова група.
Утвърждаването на педагогическото взаимодействие като същностна характеристика на образователно-възпитателния процес в ДГ“Детелина“, гр. Бяла Слатина разрешава стратегическата задача за перспектива в детското развитие и характеризира детската градина като среда за
творчество, среда за културно – възпитателна и образователна работа, център на сътрудничество между деца, родители и учители.
Ефективното взаимодействие между родители и педагози носят много положителни моменти
за деца, учители, родители. Ето някои от тях:
yy За детето: облекчава се адаптацията при прехода от дома към условията в детската градина;
засилва се чувството за сигурност и за емоционален комфорт; стимулира се активността и
индивидуалната изява; обогатява се социалният опит;
yy За родителите: овладяват конкретни способи за общуване с децата в разнообразни дейности;
нараства доверието към педагога; опознават съдържанието на педагогическия процес и на ежедневието в детската градина; повишават своята педагогическа компетентност и я пренасят
вкъщи; обменят информация; укрепват родителската общност като важна институция...;
yy За педагога: използва идеите, знанията и професионалния опит на родителите за обогатяване
на живота в групата; стимулиран е в търсенето и прилагането на различни стратегии (формални и неформални) за общуване с родители и с техните деца; използва непосредствената помощ на родителите в педагогическия процес.
Вместо заключение: Настоящият доклад не изчерпва всички постигнати успехи при педагогическото взаимодействие с деца, учители и родителите като партньори през описания десетгодишен
период на квалификация и въведените иновации за качествен образователен процес и постигане на
държавните образователни стандарти от децата.
„Детският учител притежава шанса да има невероятно интересна и особено значима работа, защото
има за свои партньори – децата най-сложното и благодатно нещо на този свят, и защото действително
бъдещето на всяко едно общество е в ръцете на неговите учители“, казва Димитър Кр. Димитров – Мастера, но при очертаването на обективния профил на съвременната практика бъдещето на обществото не е само в ръцете на учителите, но и на родителите като партньори.
Нека не се забравя, че детството е ценност, играта също, защото чрез играта детето се развива и опознава околния свят.
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ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Мариана Дафчева, старши учител
ДГ „Никола Йонков Вапцаров“, град Асеновград

В статията е описан модел за интерактивно обучение на деца от предучилищна възраст в условията
на детската градина и с активното участие на загрижена общност от родители и учители. В предложения модел са заложени идеите за преосмисляне на образователните практики в предучилищното образование и ориентирането им към формиране и развитие преди всичко на съществено важни за децата компетенции – комуникативност, позитивност, креативност, умения за ефективна игрова практика чрез преодоляване на дидактивизма в общуването педагог–дете и разгръщане на детската самостоятелност, инициатива и творчество, като се отчитат индивидуалните потребности, умения и интереси, а педагогическото взаимодействие се осъществява на основата на кооперативната игра и работата в екип.
Представени са добри практики на организиране на живота на децата в занималнята. Обърнато е
внимание на ценността на дейността „Утринна среща“. Разгледани са основните й компоненти, начини
на провеждане и връзката й с предстоящото за деня планирано учебно съдържание. Преосмисля се значението на семейството като първи и най-важен учител за собственото си дете и необходимостта от приобщаване на родителите към живота на детската градина. Отбелязва се, че разгръщането на партньорство
и сътрудничество със семействата провокира желанието им да повишават личната си родителска компетентност и да се чувстват успешни родители на успешни деца.
Съвременните деца, независимо от това къде живеят, трябва да се изправят пред промените
– социални, политически, на околната среда, в науката и т.н. Промени, които оказват влияние върху начина на живот на цялото ни общество и в частност на всяко конкретно семейство. Динамичността на развиващото се съвремие изисква от образователната ни система непрекъснато актуализиране и „догонване“ потребностите на личността, с което в момента родното образование не
може да се справи, тъй като центърът на неговите усилия не е поставен върху изграждане на ключови способности и компетенции (поне не на практика), осигуряващи на децата адекватна, положително – личностна интеграция в обществото.
Въпреки възприетия субект-субектен подход, образователната ни система е дидактизирана и
набляга предимно върху натрупването на знания, а не върху изграждане на съществено важни за децата качества – комуникативност, позитивност, креативност, умения за ефективна игрова практика, както самостоятелно, така и в екип. За съжаление в повечето ни образователни институции
е формално и участието на семейството в живота на децата. Преди повече от двайсет години, като един от основоположниците и ревностен поддръжник на ценните стратегии в Програма „Стъпка по стъпка“ – България, Димитър Кр. Димитров ни подкрепяше да прилагаме индивидуален подход
към детето и неговото семейство, като приобщим на практика значимите възрастни към живота
на детската градина. „То, (детето) е толкова специално, че заслужава да се отделят време и сили, за
да се превърнат възрастните в необходимите за него възрастни.“
Днес идеите му за значимостта на играта в детството, за необходимостта от изграждане на позитивна занималня с център детето, обградено от загрижена общност – родители и учители, които
полагат съвместни усилия за развитието на малкото, звучат още по-актуално. Съвременната образователна парадигма изисква промяна в ролите на учителя, родителя и детето в процеса на осъществяване на педагогическото взаимодействие. Педагогът трябва да преразгледа позицията си на „единствено знаещ и можещ“, да преосмисли значимостта на семейството като първи и най-важен учител на
собственото си дете и да привлече родителите в ежедневието на детската група, но не като зрители,
а като преки активни участници в детската игра, източници на идеи, знания, опит.
Практиката ми на учител на малки деца ме е убедила, че пълноценно детско развитие има само
тогава, когато се отчитат индивидуалните потребности, умения и интереси на всяко конкретно
дете, а взаимодействието се разгръща на основата на екипната (в група от по няколко деца) работа (игра, защото за детето най-важната работа е играта), а не фронтално и когато семействата
са активни партньори и сътрудници на педагога в ежедневието на детската градина. За мен стари-
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ят училищен модел на пасивно изучаване на факти и изложението им извън контекста не е достатъчен да подготви подрастващите за предизвикателствата на времето. Факт е, че той отчита единствено възрастовите, но не и индивидуалните особености на децата. И макар че има универсални,
предсказуеми следствия от растежа, които настъпват през първите седем години, те не стават в
един и същи ден едновременно за всички.
Разрешаването на комплексни проблеми изисква малчуганите да развиват у себе си фундаментални умения – групова (екипна) работа, решаване на проблеми, проучвателски умения. Така те постепенно ще се превърнат не само в субекти на педагогическото взаимодействие, но и във водещи в процеса на учене, напътствани и подпомагани от опитни учители и родители.[2] Възрастни – новатори, които изграждат приобщаваща учебна среда, в която малките са равнопоставени членове на екипа, с чувство за принадлежност към групата и в същото време с усещането за личностна значимост,
идентичност и собствена стойност. Занималня с център детето.
Като учител, приел предизвикателството да твори „Човеци“, непрекъснато се стремя да повишавам личната си професионална компетентност относно същността на детското развитие, да
си поставям подходящи цели за отделните деца, да познавам и уважавам индивидуалните сили и потребности на значимите за малкото възрастни и да ги обединявам в реализиране на ползотворни за
израстването на групата дейности.
Ежедневно организирам педагогическото си взаимодействие с децата върху основата на екипността и кооперативната игра. Убедена съм, че заниманията в малка група осигуряват възможности
децата да получат предизвикателства на собственото си равнище на развитие. Те се чувстват добре, с желание проучват нови идеи и дейности, експериментират, интересуват се от научаваното.
Груповата дейност дава възможност да се работи върху общи проекти за постигане на общи цели.
Начало на планираното ми за деня взаимодействие с децата е Утринната среща. За нея Д. Димитров писа: „ Да се грижат един за друг, да се чувстват достатъчно сигурни, за да споделят идеи и
опит, които имат значение, да са винаги до приятелите си – това са качествата, които изразяват
същността на Утринната среща.“ [1]
Значимостта й се състои в постигането на социална общност при съхраняване на индивидуалността на всеки от участниците в нея. Като начин на провеждане, Утринната среща в моята група
представлява събиране на всички деца след закуска. Те са прави или седнали в кръг, защото тази форма
на организация предполага равнопоставеност за всички. Обърнати с лице към вътрешността на кръга,
се поздравяваме взаимно и с уважение. При присъствие на родител доброволец той също е между нас в
кръга. След поздрава следва кратък период от време за споделяне, когато едно или повече деца разказват
свое лично преживяване, понякога разказвам и аз, а когато има родител, той също се включва.
С децата наричаме Утринната среща, Специалното време, когато всеки може да сподели. Този специфичен момент предполага преодоляването на затруднения в процеса на общуване, създава усещане
за съпричастност към личните проблеми и успехи, развива емпатията. За да не се удължи Специалното време, но и да не останат малките с усещането, че са пренебрегнати, договаряме групови правила, като едно от тях е броят на участниците, които ще споделят днес.
В утринната ни среща традиционно присъстват четири основни компонента: поздрав, споделяне,
групова дейност, новини на групата.
yy Поздравът допринася за установяване на спокоен и вежлив тон. Зная, че той е важен компонент
на заниманията с център детето. Поздравите се предават по кръга, като всеки участник се
приветства поотделно по име. Това учи децата, че са значими, но и че другите също са важни.
yy Позитивното споделяне изгражда умения у малките да бъдат активни говорители и слушатели.
Опознават се на личностно равнище и преодоляват социални бариери.
yy Целта на груповата дейност е да се постигне сплотяване, задачите, представени под формата на проблем, изискват кооперативно търсене на решение, зачитат индивидуалното равнище на умения, компетентности и интереси. При планирането на груповата дейност се стремя да я разгърна по начин, чрез който децата да развиват ключови групи умения и компетентности: езикова грамотност, математическа грамотност, познания за средата, боравене с информация и т.н. Изключително емоционална за децата техника, която използвам тук, е „Ефектът на изненадата“.
yy По време на новините на групата децата се запознават с предстоящото за деня. Уточняваме и
центровете за дейност, материалите, които са поставени в тях, примерни проекти, които
могат да бъдат реализирани с тези материали.
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Използвам методите – мозъчна атака, дискусия, асоциации и т.н., за да провокирам децата да
стигнат до извода, че с едни и същи материали могат да бъдат реализирани различни игрови замисли, в зависимост от груповата цел. В края на груповите новини подканям участващия родител или
член на семейството да обяви пред децата в кой от центровете ще се включи. С него предварително
сме разговаряли за неговите силни страни и умения, за да се изяви именно там, където ще се справи и
ще се чувства успешен и значим. А това ще го провокира да дойде отново. Целта е родителят да работи не със своето дете, а с останалите. Новините на групата са в повечето случаи графични послания. Те създават очаквания за дейностите, които следват. Използвам кратки, директни послания
под формата на снимки, рисунки, слайдове на презентация, поставени така, че всички да ги виждат,
разнообразни задачи, календар, информация за времето. Чрез новините на групата провокирам интерес, правя връзка с учебното съдържание и възлагам отговорност на всяко дете.
yy Финал на Утринната среща е формирането на по-малки групи от по няколко деца (екипи). За
обособяване на екипи използвам различни техники – броилки, първа буква от името, геометрични фигури, цветове и т.н.
Оформянето на екипи поставя началото на планираните за деня игрови ситуации. За мен ефективният начин за даване на знания и формиране на умения е кооперативната игра. Тя именно е вида
„преподаване“, което използвам от самото начало на учителската си практика. За мен, кооперативната игра всъщност е концепция за активно учене, или т.нар., учене в действие, въз основа на вече съществуващия опит.[2], който дава възможност на децата да се сближат със своите връстници, да
се научат да си сътрудничат, да избягват самоцелните критики, както и да се уважават взаимно като личности. Работата в малка група улеснява изграждането на здрави екипи и поражда атмосфера
на доверие и чувство на принадлежност към общността и е особено ценна там, където децата идват от семейства с различен етнически, социален и образователен статус. Създава се положителен
климат, чрез включване, споделяне и заинтересованост. Децата се учат, играейки заедно, но на практика придобиват по-голяма индивидуална компетентност.
Опирайки се на опита, мога да споделя, че използването на кооперативна игра в детската група
формира у малките фундаментални умения за: критично мислене; стратегии и техники на учене (гарантиращи овладяване на нови умения и адаптиране към нови ситуации); комуникативни умения; социални умения; умения за работа в група; чувство за отговорност и самодисциплина; умения за вземане на решения; умения за оценка; инициативност, любознателност и творчество.
Наблюдавайки децата, стигнах до извода, че за да е ефективна, кооперативната игра трябва да
се разгърне като дейност, която се провежда от малък брой обучаващи се, които работят в екип, а
отделните екипи не се съревновават, а обединяват усилията си за достигане на общ резултат. Забелязвам, че в групата междуличностните отношения са от основно значение – децата развиват позитивна взаимна зависимост. Намалява съмнението в собствените възможности и чувството за несигурност. Намалява страхът от конфронтация и оценяване.Там никой не казва, че не можеш, напротив, при разпределението на ролите всеки има свободата да избере най-добрата за себе си, с дейностите с които ще се справи, т.е. няма да бъде в тежест за останалите. Да се работи заедно, означава да се правят сравнения между различните решения, които предлагат различните личности,
различните стратегии за разрешаване на проблем, разбиране, че начинът не е само един – техният
личен начин, но има различни способи, всички от които са еднакво практични. Дискусията в малки групи (от 5-6 деца) позволява на участниците, често да задават въпроси и да се включват активно в диалога, докато в големите групи, по принцип само няколко деца са доминиращи, които предимно са лидери. Нивото на конкуренция намалява, защото най-напредналите могат да предадат на другите знанията си и са стимулирани от идеята да работят за постигане на обща цел.
Забелязала съм, че при такъв вид обучение съвсем естествено възникват отношенията на сътрудничество, а не на състезателност. При традиционния модел на образование се проявява предимно състезателния тип – всеки работи срещу другия и другите, за да постигне личния си успех. Така успехът на един се гради върху неуспеха на другия, т.е., съществува една негативна взаимозависимост.
Кооперативното учене чрез игра замества егоцентризма и се превръща в сътрудничество между децата. Същевременно благоприятства за изграждането на отворена социална зона, за споделяне на
общи ценности и избори. Формирането на общност изключително много се засилва, когато учителят заеме не ролята на „всезнаещ“ при фронталната форма на обучение, а на „помощник“ в една интерактивна среда, или „съекипник“.
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Много често ми се е случвало, когато ме попитат: „ какво да направят, за да…“, да ги провокирам
да помислят, кой от останалите съиграчи би им открил пътя към полезното за екипа решение. Скоро след това децата много точно преценяват силите на всеки участник в групата и понякога дори
забравят, че съм там.
За по-лесно управление и ефективна работа в екипите още в началото на 2-ра възрастова група,
заедно с децата въвеждам един забавно-емоционален каталог от роли, които малките могат да изпълняват по време на груповата работа. Важно е те да се внасят постепенно, когато малчуганите са готови да възприемат информацията и да я разбират.
В началото започвам с опростени варианти, с една или две роли, но до края на втора група, всички, описани по-долу роли, вече са на лице. В началото ми се налага да подпомагам малките при избора
на роля, съобразявайки се с техните индивидуални възможности, потребности и интереси. Предлагам един примерен вариант на роли в екипа, който при мен действа:
yy „Имам идея“ – това е т.нар., генератор на идеи. Деца с лидерски позиции в общуването, много
често избират тази роля.
„Свързочник“ – другите не са ни съперници, а помощници. Първо търси помощ от тях, а след това от учителя. Тази роля е любима за деца, които не могат дълго да издържат на едно място, за тези,
чието внимание лесно се разконцентрира, за тези, които влетяват като хала в задачата, горят от
ентусиазъм да творят, но бързо угасват, става им безинтересно и могат да провалят както замисъла, така и крайния резултат, към който се е насочил екипът. Влизайки в ролята, те чудесно се справят с преноса на информация или материали от съседен по център екип.
yy „Измерващ времето“ – следи за скоростта на работа и напомня на групата колко време остава.
yy „Следотърсач“ – показва стъпките, технологията на изпълнението, обяснява как да се започне, с какво да се продължи и т.н.
yy „Говорител“ – следи развитието на процеса, правилността на действията и докладва за цялостното изпълнение на задачата.
yy „Писар“ – обобщава и описва стъпките към резултата. А моята роля – на помощник, консултант, наблюдател.
Както вече казах, от изключителна важност е учителят да има усет за момента на въвеждане
на дадена роля, да прецени готови ли са децата да вникнат в същността й, като се съобрази с възрастовите и индивидуални особености на малките и тяхната готовност за екипна игра. Той определя правилата в групата и мотивира участниците в нея да ги спазват, той е личност, която спомага дейността да се разгърне успешно, проверява стъпка по стъпка как протича ученето, използвайки
различни инструменти за оценяване, давайки преференция на образователните задачи, без децата да
имат усещането, че им са наложени принудително.
Кооперативното учене чрез игра е процес ориентиран към детето. [3] Дейностите предлагат
гъвкавост на заниманията, те не са ограничени във времето и не се подчиняват на строги методически изисквания. В хода на дейността се генерират знания, има мултидисциплинарност – реализира
се на практика връзка между няколко образователни направления. В занималнята, в която учителят
стимулира децата да разбират света, да не се притесняват, че не винаги всичко им е ясно, да търсят
отговорите на своите въпроси, е занималня, която зачита уникалността и ценността на всяко дете, независимо от неговия произход, социална принадлежност, стил на учене.
Превръщане на групата в общност и изграждането на работещи екипи изисква време, внимание
и търпение.
В заключение бих искала да обобщя, че използваната от мен организация за взаимодействие с децата и техните семейства е предизвикателство, което ме провокира ежедневно да преосмислям възгледите си за учителството и родителството.
Разгръщането на партньорство и сътрудничество със семействата провокира желанието на родителите да повишават личната си родителска компетентност, да се опознаят по-добре като значими и важни за детето възрастни, да участват в „Училище за родители“, да разказват за добри съвместни практики ДГ – семейство по време на педагогически форуми пред учители от цяла България
и да се чувстват успешни родители на успешни деца.
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иновации и технологии във възпитателно – образователния
процес на 5–6 годишните деца по безопасно поведение на пътя
в условията на детската градина
Цветанка Младенова Николова, старши учител, Соня Асенова Вълчинова, учител
ДГ №10 „Карамфилче“, гр. Варна

Резюме: В условията на детската градина съществуват големи възможности, детето като член на съвременното общество, да овладее необходимите социални умения, да приеме, че неговите интереси и права са уважавани и зачитани. Чрез създаване на позитивна възпитателно-образователна среда, която дава на детето чувство за увереност, сигурност и себеутвърждаване, детето разбира, че има не само права,
но и определени отговорности.В статията е споделен опитът и добрата практика на педагогическия екип
на група „Детелина“ от ДГ № 10 „Карамфилче“, град Варна, свързан с изграждането на система от знания,
умения и способности, които осигуряват безопасно поведение и опазване живота и здравето на децата на
улицата. Екипът ни работи със съвременни образователни методи и подходи, създавайки оптимални педагогически условия за развитие на социалните компетентности на всяко дете. Работата по мини –проета
„Сигурност за нашите деца на пътя“е продиктувана от новите съвременни реалности и желанието на педагогическия екип да помогнем на децата в обучението и възпитанието им по безопасност на движението,
като с търпение и постоянство изграждаме умения и навици за безопасно движение на пътя.
Въвеждането на иновативни технологии за игрово-образователното пространство в детската
градина са основа за бъдещо продължаващо обучение и индивидуален просперитет на всяко дете. Децата от предучилищна възраст са едни от най-уязвимите участници в пътното движение, било то
като пешеходци, велосипедисти или пътници в моторно превозно средство. Броят на загиналите
децата по пътищата ни навежда на мисълта за важността от обучението и възпитанието от ранна детска възраст по безопасно движение по пътищата.
Възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата е вид социално учене,
при което водеща е ролята на практическите умения, на нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подражаване, личен опит, целенасочено обучение, упражнения и тренировки. Това възпитание
и обучение трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на
личността и да се извършва непрекъснато.
Детето е участник в движението, като активно влиза в три основни роли на пътя – на пешеходец, водач на велосипед и пътник в превозно средство. Осигуряването на връзка между превенция на
риска от пътно транспортни произшествия и безопасността на детето, за запазване на здравето и
живота му, е сериозен проблем. Това изисква началото на обучението по тази специфична проблематика да се постави още в предучилищната възраст.
В тази връзка възпитателно–образователната работа в ДГ№10 „Карамфилче“, гр. Варна, по специфичната и изключително актуална тема, се провежда от педагогическата колегия в системна по-
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следователност, съгласно изискванията на Програмната система в детската градина, на „Концепция за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище“ на МОН, както и в съответствие с Националната стратегия на Република България за подобряване безопасността на движение по пътя за периода 2011-2020 г. В основата на
методиката, разработена в концепцията е обучението и възпитанието на децата в транспортна
култура и формиране на умения за опазване живота и здравето. Знаейки, че безопасността на движението по пътищата е комплексен проблем, по който трябва да има „споделена отговорност“, успешно съвместяваме тази дейност с родителската и друга заинтересована общественост, като:
Община Варна, отдел „Пътна полиция“към МВР, Българската асоциация на пострадалите при катастрофи и др.
В ДГ №10 „Карамфилче“ е създаден и се прилага модел на образователната среда и технология за
възпитание и обучение по БДП, който включва:
- планиране на възпитателно – образователната работа по БДП с разработено учебно съдържание за пет учебни ситуации в годината за всяка възрастова група;
- ефективно педагогическо взаимодействие на учители, деца и родители чрез използване на оборудването по БДП и на съвременните информационни и интернет технологии;
- използване на авторски и други обучаващи игри по БДП
- нестандартни инициативи, за популяризиране безопасното поведение на пътя
- ежегодно повишаване на квалификацията на педагозите за възпитание и обучение на децата по
БДП с прилагане на интерактивни методи на обучение.
Следвайки създадения модел на образователно–възпитателната работа по БДП в детската градина, група „Детелина“ се включи активно в реализирането на мини-проекта „Сигурност за нашите
деца на пътя“ със свои идеи, иновации и съвременни технологии. И така
Тема: „Уча се да се движа сам безопасно“
Глобална цел: Да се изградят елементарни представи и понятия за пътното движение, начални
умения за безопасно придвижване като пешеходци и опазване живота на децата на пътя.
Задачи:
1. Да се овладеят познавателни структури и постепенно да се превърнат в осъзнати навици, в
регулатор на поведението на детето на пътя.
2. Предпазване на детето от рискове, свързани с пътно-транспортната обстановка.
3. Да се възпитава транспортна култура .
Задачите бяха насочени към действено-практическо и познавателно-ценностно ориентиране в
различни типови социални ситуации на взаимодействие, свързани с правилата за безопасно поведение на пътя.
При реализиране на проекта екипът на група „Детелина“ използва различни форми на взаимодействие: педагогически ситуации, срещи с родителската и друга заинтересована общественост.
Определящ подход в работата ни беше игрово-познавателният. Играта в различните и форми представлява най-ефективния механизъм за усвояване и реализиране на детския опит-практически, емоционален, познавателен, социален и др. Използвахме различни дидактични игри, подвижни игри, разходки, наблюдения, видеофилми, запис на шумове от улицата, среща с представители на Пътна полиция, наблюдение и анализ на пътна обстановка, общи инициативи с родителите, открита практика пред колеги и родители и др.
В нашата работа приложихме принципите на глобалност, последователност и спираловидност.
Хуманно-личностният подход, основан на уважение към детето и съхраняване на детската индивидуалност, сътрудничество и толерантност, както и диференцираният подход по отношение на
всяко дете, като се зачитат неговите интереси и потребности бяха водещи при осъществяване на
педагогическото взаимодействие.
Работата ни по БДП е системна и последователна и в подготвителната група вече надграждаме
знания, умения в действено-практическо ориентиране и осигуряваме трансфер на игровите умения
в реална пътна обстановка.
С резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 2005 г., всяка трета неделя на месец ноември е определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортни произшествия. През 2014 г. този ден бе 16 ноември.
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По наша инициатива, съвместно с „Градски транспорт“ ЕАД, Варна организирахме отбелязването на този ден. Децата ни нарисуваха рисунки на тема: „ Безопасност на движението по пътищата“,
с които насочиха вниманието на възрастните върху дисциплината на пътя и спазването на правилата за безопасно поведение. Децата искаха да покажат важността на примера на родителите, за тяхното възпитание в пътна култура.
Ръководството на „Градски транспорт“ ЕАД, Варна активно подкрепи идеята ни и предостави
своите автобуси за галерия на детските рисунки. В дните от 11 до 16 ноември 2014 г., пътниците на
„Градски транспорт“ ЕАД се наслаждаваха на рисунките на децата, замисляйки се за тяхното послание /Снимка № 1/

Част от мисията на ДГ №10 „Карамфилче“ е да включи родителите, като активен субект във
взаимодействието семейство – детска градина и да осъществи педагогически целесъобразно и компетентно сътрудничество с родителската общност. Поради това, през месец май 2015 г. в група „Детелина“ проведохме съвместна инициатива с родителите. Инициативата бе във връзка с решението на Общото събрание на ООН от 10 април 2014 г. периодът 4-10 май 2015 г. да бъде обявен за Трета
глобална седмица за безопасност на движението.
Родителите бяха запознати с „Декларация на децата за безопасност на движението по пътищата“, прожектирахме два видео филма „Правила за безопасно движение“ и „Деца-пешеходци“. Децата
представиха песни и игри, чрез които демонстрираха знанията и уменията си за адекватни действия на улицата. Основната ни цел бе да мотивираме, привлечем и ангажираме родителите към активна съвместна дейност по проблемите на пътно-транспортните произшествия с деца, както и тяхното включване при възпитаване на отговорност у децата за опазване на собственото здраве и живот.
През месец септември организирахме „Седмица на безопасно движение по пътищата“ и проведохме педагогически ситуации на тема „Уча се да се движа сам безопасно“ в които чрез използването на
различни игрови методи и похвати се постигнаха поставените цели и задачи. Проведохме родителска среща, на която запознахме родителите с Анализа на пътно-транспортния травматизъм с участието на деца на територията на град Варна, изпратени от Областна дирекция на МВР-Варна, сектор „Пътна полиция“. Запознахме родителите с броя на пострадалите деца в качеството си на пешеходци, пътници или велосипедисти и им припомнихме рисковите прояви на децата на пътя – излизане внезапно на пътя между паркирани коли, след търкулнала се топка, изкачане с колело на уличното платно и др. По същото време организирахме практически упражнения, за да могат децата в операционно-действен план да упражнят своите познания и умения по БДП, да проявят дисциплинираност, отговорност и самоконтрол на собственото поведение на улицата. Упражненията за пресичане на пътното платно водят до сигурност в собствените възможности, познания за безопасно пресичане и адекватно поведение на пътя. /Снимка № 2/
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През месец ноември 2015 г. децата, родителите и екипът ни организирахме съвместна инициатива с Българската асоциация на пострадалите при катастрофи, с която насочихме вниманието
на обществеността към проблема с войната на пътя. Проявата бе наречена „Стоп на агресията
на пътя!“, и бе по повод Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Същият ден, в детската градина се проведе среща на децата със служител от сектор
„Пътна полиция“ от Областната дирекция на МВР-Варна.
С кратка презентация на децата бе припомнено да спазват определени правила при движение, къде е опасно да се движат и защо, къде е безопасно да се играе. Децата от своя страна показаха на младши инспектор, своите познания за пътните знаци, за светофара и демонстрираха преминаване по пешеходна пътека./Снимка№ 3 /.

Заедно с децата от групата и техните родители занесохме плакати и флаери на общинските служители от Дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна, както и на служителите
от Регионалния инспекторат по образование, Варна. С призива „Стоп на агресията на пътя“,“Карай
внимателно“ и „Пази живота ни!“, децата насочиха вниманието на възрастните върху дисциплината на пътя. /Снимка № 4 и 5 /

Плакати и флаери бяха раздадени от родители и деца от групата в близост до двете кръстовища, недалеч от детската градина. /Снимка № 6 и 7/. Плакатите и флаерите изработихме по наша
инициатива с активното, техническо съдействие на родител от групата. /Снимка №8/ Инициативата бе отразена в електронните медии и в-к „Черно море“.
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През месец март се включихме в квалификация на тема „Създаване на 3D – сюжетна реализация“
и „Компютърна графика“. Придобитите от квалификацията знания и умения приложихме и създадохме 3D наръчник „Какво знае и може малкия пешеходец“ – виртуална книга и изработихме графични
изображения по БДП за самостоятелна работа на децата. В изработването на виртуалната книга
участваха и самите деца, като записахме техните гласове за озвучаване на някои илюстрации.
През месец април проведохме открита практика пред колегите на тема "Какво знае и може малкия пешеходец“.
Цел: Усъвършенстване на уменията за прилагане на натрупан игров опит и знания за безопасно
поведение на улицата.
Задачи:
1. Да се затвърдят знанията за опасните и безопасни места на улицата.
2. Детето да осъзнае важността на придобитите знания, на формираните представи и умения за
безопасно поведение като несамостоятелен участник в движението на улицата.
3. Детето адекватно да използва в речта си основни понятия свързани с БДП – шумове от улично движение, платно, тротоар, бордюр, автомобилен светофар, светофар за пешеходци, пешеходна
пътека-зебра, безопасно движение.
4. Да се възпитава отговорно поведение на улицата с цел опазване на детския живот.
В първия етап на ситуацията използвайки играта „Обичам те защото…“ създадохме една непринудена ситуация, в която децата споделиха за добри свои постъпки, обич към някого, приятелство
и уважение. Така създадената игрова ситуация бе прекъсната от шумове на улично движение, клаксони на превозни средства и др. На нашата импровизирана улица се появи приказен герой, който не познава правилата за безопасно движение по пътищата. Децата от групата изявиха желание да запознаят приказния герой с опасните и безопасни места за придвижване по улицата, видовете светофари и безопасните места за игра на децата. /Снимка № 9/

Във втория етап използвахме информационно – познавателни методи: метода „мозъчна атака“
и игрови методи за предизвикване на мисловна и елементарна аналитико-синтетична дейност от
страна на децата. Представеният 3D наръчник на малкия пешеходец беше приет с изключително въодушевление. В него 3D героите Вики и Ники (озвучени с гласове на деца от групата) предизвикваха детската аудитория да отгатне загадка. В наръчника са включени още дидактични игри „Открий
грешката“ (правилна и неправилна картина на светофар), картини с деца в рискови ситуации на улицата, картини за анализ на светофар за пешеходци. Децата с интерес наблюдаваха, анализираха, отговаряха и се включваха в игровите ситуации. Демонстрираха своя опит пред приказния герой, попаднал в беда с подвижната игра „Да поправим светофара“. /Снимка № 10/
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Третия етап от ситуацията протече под формата на игри в които децата демонстрираха придобитите знания, формираните представи и умения за безопасно поведение като несамостоятелен
участник в движението на улицата. /Снимка № 11 / Част от децата изработиха макети от хартия,
изобразяващи кръстовище. /Снимка №12 и №13 /.

В четвъртия етап от ситуацията децата споделиха своите чувства, настроения и впечатления
от преживяното и поздравиха наблюдаващата ги педагогическа колегия с песента „Трите златни правила“. Децата изпратиха приказния герой в страната на приказките с добри чувства и с пожелание
винаги да спазава правилата за безопасно движение по пътищата.
Постситуационния момент премина като задачка-закачка с теста „ Оцвети правилно“ – графични изображения по безопасност на движението на пътя .
Работата по проекта завърши през месец май с открита практика пред родителите по темата
„Аз съм примерен пешеходец“. Представената 3D сюжетна реализация на наръчника беше интересна
не само на децата, но и на техните родители и те активно коментираха и участваха в създалата се
непринудена дискусия. В подвижната игра „Пресичам правилно“, се включиха и родителите, а отборът на децата стана победител. Предварително децата нарисуваха рисунки, свързани с безопасното движение по пътя, които подредихме в изложба, която родителите оцениха по достойнство. /
Снимка №14 и №15 /.

Изводите от проведената работа по проекта, до които достигнахме, благодарение на ефективната системна възпитателно–образователната дейност по безопасно движение по пътищата са
следните:
yy С реализиране на този проект формирахме у децата практически умения за защита в рискови
ситуации на пътя на сензомоторно равнище – познаване на правилата за движение като пешеходци и велосипедисти; умения за анализ, сравнение, откриване на елементарни причинно-следствени връзки; практически умения и действия с цел вземане на решения за правилно поведение на пътя.
yy Сътрудничеството между детската градина и семейството, както и с други обществени институции е важна предпоставка за формиране на позитивна личностна нагласа и психическа
устойчивост у децата за изграждане на транспортна култура и стремеж опазване на живота
и здравето си.
yy Проведените дейности по проекта доведоха до развиването и повишаването на защитните
механизми на децата, като участници в съвременното, интензивно пътно движение.
yy Повишаването на професионалните компетенции на учителите с иновативни методи и под-
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ходи и използването на подходяща образователна игрова среда в условията на детската градина, създава възможност за формиране на по-дълготрайни знания и умения при децата за безопасно движение по пътищата.
Педагогическият екип в ДГ№ 10 „Карамфилче“, гр. Варна полага усилия за равен шанс на всяко дете
за себеизява и възможността за придобиване на ключови компетентности, насочени към личностното развитие на детето през целия му живот.
Стремежът и цялостната дейност на екипа е да се създават условия и предпоставки не за усвояване на готови знания, а за стимулиране на интерес към новите познания и изява на личните и
социални умения и формиране на компетентности на децата. Учителите насочват своите усилия
към организиране на игрова дейност, която да стимулира детската любознателност, емоционалност,
инициативност и творчество.
Продължаваме да работим, да търсим партньори за конструктивен диалог, обмяна на опит и
участие в съвместни практики и проекти.
Литература:
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Ролята на бащата за развитието на детската личност
в предучилищна възраст
О. Иванова, М. Христова, И. Монева,
ДГ №67 „Чучулига“, град София

Резюме: В публикацията е представена проведена открита практика, провокирана от инициатива на
национална кампания „Да бъдеш баща“. Тя е осъществена от учители, деца и родители от III-Подготвителна възрастова група на детска градина при ДГ № 67 „Чучучлига“. Темата на откритата практиката е
свързана с познания за природата, включвайки децата и техните бащи.
Целта на мероприятието беше реализиране на взаимодействие „детска градина-семейство“, като в
центъра се постави детето. Детската градина е инициативната страна във въздействието. Тя организира и насочва съдържателното пе дагогическо въздействие на всички фактори, предлага и осъществява съдържанието и формите на работа със семейството. Семейството от своя страна се отличава с неповторимостта на емоционаления микроклимат, който няма еквивалент във възпитанието на детската личност.
Първоначално директора на 67 ДГ, г-жа Иванова, представи идеята на Национална Кампания „Да
бъдеш баща“, която е фокусирана върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие
на детето. В следващ етап децата ръководени от учителите си представиха познанията си за промените, свързани със „Златната есен“. За целта беше използвана мултимедийна техника с помощта,
на която информацията бе поднесена по атрактивен начин. В заключителната част децата със своите бащи сътвориха картини от природни материали, които предварително бяха набавили. Именно
тук се открои тясната взаимовръзка между детска градина-семейство. С помощта на позитивният
личен пример, от своите родители, децата доизградиха доброто си отношение към знанията. По този
начин детската личност се развива всестранно и хармонично в настоящето и бъдещето.
Методическа последователност на откритата практика
Проведена открита практика включва следните пет етапа:
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I. Подготвителен етап:
Инициативата „Да бъдеш баща“ е национална кампания – ManCare, която цели да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. Това е глобална кампания, чиято мисия е да насърчава включването на мъжете като грижовни, справедливи и подкрепящи бащи в името на семейното благополучие и равенство между половете. Кампанията
се осъществява в над 20 страни на територията на 5 континента. По този начин мъжете (и на родителите като цяло) се дава възможност да получават повече полезна и практична информация за особеностите в развитието на детската психика и поведение.
Именно това провокира детската градина да засили взаимоотношенията си с родителите и поспециално с мъжката фигура в семейството. Това от своя страна води до най-добър резултат, базирайки се на наличието на любов, уважение и внимание. Обичта не може да бъде прекалена или по-малко. Човек или обича някого, или не. При уважението нещата са идентични. Възможно е, обаче, да не
обичаш човека, когото уважаваш. Затова е важно обединението на обич, уважение и внимание, което
се постига чрез пълноценното общуване. Радостта от актуалните възможности на детето спомага за неговото бъдещо развитие и изграждане на самочувствие, че е значимо и способно още в предучлищна възраст. Поради това целта на взаимовръзката „детска градина-родител“ трябва да бъде съобразена преди всичко с любовта към уникалността на детето. На следващо място идва ролята на
уникалните по своему родители да възпитават в любов и уважение към другите, внимание да се разбираме с останалите.
Базирайки се на посочените аргументи, педагогическият колектив на ДГ № 67 „Чучулига“, от град
София застана зад кампанията „Да бъдеш баща“. За целта директор и учители посетиха двудневен
семинар на тема: „Създаване и прилагане на модели за подкрепа на активното бащинство“, проведен от
фондация „Анимус“. Партньорството между семейството и институциите, ангажирани с отглеждането, възпитанието и образованието на децата, е от решаващо значение за успешното развитие
на детето в предучилищна възраст. Водейки се от тази максима детската градинa поставя детето
в центъра на кампанията. Развитието на детската личност преминава през естествени промени и
подкрепата на значимите възрастни около него е важна.
Педагозите на децата от III подготвителна група на ДГ № 67, решиха да приложат на практика
твърденията за присъствието на мъжката фигура за развитие на детската личност . Инициативата беше свързана с привличане на бащите за по-широко участие в предучилищния живот на децата.
Темата на мероприятието беше под наслов „Аз и моят татко, дядо, чичо и батко – красоти ще сътворим от омайната природа“. За целта децата със своите родители набавиха необходимите природни материали.
Снимка № 1

Педагозите предварително бяха поставили афиши, получени от националната кампания и съобщение във фоайето на детската градина (сн. № 1). По този начин запознаха родителите с кампанията-ManCare и ги провокираха за включване в мероприятието, което се проведе в средата на месец
ноември 2015 г. (период свързан със седмицата на бащата). Също така учителите изработиха инди-
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видуални покани за бащите, които им бяха връчени персонално. Децата от своя страна приготвиха с
голямо старание наградите за своите бащи, рисувайки лицата на татковците си.
II. Основен етап:
Образователно Направление: Околен свят
Тема: „Златна есен“
Ядро: Светът на природата и неговото опознаване
Очаквани резултати:
yy Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона.
yy Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.
yy Разпознава и знае за конкретни сезонни плодове и зеленчуци.
yy Използва усвоените умения и техники при изграждане на образи по представа, памет, впечатление и наблюдение.
Методи на педагогическо взаимодействие: наблюдение, беседа, демонстрация
Връзка с други Образователни направления: Български език и литература, Изобразително изкуство
Организация на средата (материали): природни материали, бели листа, лепило, флумастри, цветни моливи, онагледяване с примери.
Ход на откритата практика:
Децата са седнали на столчетата, стоящи пред масите. Гости и родители са настанени от страни на децата.
Учителят насочи вниманието на всички присъстващи с презентация, която описва Кампанията „Да бъдеш баща“. А директорът на ДГ № 67, представи идеята на Национална Кампания „Да бъдеш баща“ у нас (сн. № 2). Според редица изследвания, ангажираното и откликващо на нуждите на детето мъжко присъствие, прави по-добър живота както на децата и жените, така също и на самите
мъже. Положителното включване на мъжете влияе благоприятно върху равенството между половете и предотвратяването на насилието над децата. Именно този ефект от националната кампания
„Да бъдеш Баща“ има за цел да се фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето.
„Да бъдеш баща“ е част от международната кампания MenCare, която се осъществява в над 20
страни на територията на 5 континента.
Снимка № 2

Всекидневните грижи и времето, прекарано заедно, позволяват на бащата и детето да се опознаят по-добре, да изградят доверие и силна емоционална връзка. Споделянето на отговорностите от
двамата родители създава по-спокойна и здрава връзка между тях. Когато майката и бащата си общуват с разбиране, те могат лесно да намерят удовлетворяващ баланс и да избегнат конфликтни
ситуации.
За децата в предучилищна възраст важен момент е играта със своите родители (сн. №. 3). Това се
явява основен начин за учене и общуване, но и среда за възпитание на ценности, правила, култура, со-
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циални роли в живота (например – какви родители да бъдат, един ден). С помощта на играта децата
могат да разбират и опознават по-добре своите емоции, както и да развиват умения за взимане на
решения, да изграждат доверие и любознателност. Активното участие в играта позволява на бащите да се свързват емоционално със своите деца, да разбират детските нужди, таланти и интереси,
откривайки най-разнообразни начини за общуване с тях.
Снимка №. 3

Г-жа Иванова представи двудневното посещение на семинар от педагогическия персонал на тема: „Създаване и прилагане на модели за подкрепа на активното бащинство“, проведен от фондация
„Анимус“. По време на обучението учителите успяха да обменят опит с други колеги за бащинската
роля в развитието на детската личност в предучилищна възраст. Това от своя страна стана причина педагозите, на III Подготвителна група, да организират открита практика с деца и техните родители.
На следващ етап учителят от III Подготвителна група обърна вниманието на децата, гостите
и родителите, отново чрез презентация. Този път тя беше насочена към сезонните промени и поспециално със „Златна есен“. Педагогът предлага на децата да разгледат картина на интерактивната дъска. Задава въпроси, като „Какво виждате, деца?“, „Колко са сезоните?“, „Какво се случва във всеки сезон“.
Децата правят „гора“ от ръце, за да отговорят и покажат на инетрактивната дъска настъпващите промени. Педагогът поощрява децата за верните отговори.
Беседата продължава с разсъждения по следващите картини (сн.№ 4). На тях са показани причините за настъпване на есента. Учителят задава въпросите: „Какви са листата на дървото?“, „През
кой сезон се случва това?“, „Листата какво образуват, когато падат на земята?“, „Какви промени настъпват във времето?“, и „Необходимо ли е животните да събират храна?“. Педагогът задава и провокативни въпроси: „Листата на всички видове дървета ли окапват?“, „Вярно ли е, че птиците се
връщат от юг?“, „През есента трябва да продължи да носим по-леки дрехи и сандали?. Учителят задава гатанка, описваща есента.
Децата отговарят на зададените въпроси, като използват сложни изречения. Те заедно с педагогът стигат до извода, че показаните промени са за настоящия сезон есен. Правят обобщение за промените свързани с есента. Учителят поощтрява децата за точните отговори.
Снимка № 4
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Откритата практика продължава с разговор между децата и учителят за даровете от природата през есента. Всеки дава примери от личните си наблюдения върху природата. Правят връзка между растенията и тяхното приложение в живота на човек. Споделят личният си опит.
Учителят насочва вниманието с картина на катерица, държаща лешник, за да раздвижи децата. Всички деца с въодушевление заподскачват, защото са видяли герой от любимия филм – „Ледена
епоха“. След това се събират пред картината и заедно пеят песента „Благодатна есен“ по музика и
текст на Петя Карабакалова.
III Заключителен етап:
Педагогът предлага на децата отново да се върнат по местата си и задено с това кани бащите да
се присъединят към децата си. След това насочва вниманието на всички към материалите, разположени по масите. Разяснява идеята за работата с природни материали и онагледява с образци, които
са изработени от учителя. След това пожелава приятна работа на децата и бащите им. Всички с ентусиазъм и старание започват да творят картини, използвайки природните материали. Учителят
следи за изпълнение на задачата и периодично поощтрява децата и родителите им за старанието.
В края на откритата практика всяко дете подари на бащи си наградата – „Баща за пример“, която предварително беше изработена, с нарисувани лица на татковците си. С картините беше направена изложба във фоайето на ДГ (сн. 5).
Снимка. 5

IV. Резултат от педагогическата практика:
Децата бяха развълнувани, че техните родители (бащи) им помагат и ги подкрепят. Очите им
блестаха от щастие, а думите им не спираха за отминалото събитие. От друга страна бащите приеха с голямо желание участието в инициативата. Те бяха вглъбени в изпълнението на поставената
им задача, като сътвориха красивите картини представени на снимка №6. Бащите разбраха колко важно е тяхното участие и принос за развитие на детската личност в предучилищна възраст. За необходимостта да полагат грижи за доброто им образование, като проявяват интерес за това: как учи,
как се чувства детето в детската градина.
Целта на проведената открита практика, беше изпълнена – като се укрепи взаимодействието
„детска градина-дете-семейство“. Поведението на бащата, който е символ на сила, помага на детето да израства като достоен човек. С неговата подкрепа и грижи, детето се чувства по-спокойно,
по-уверено в себе си и получава стимул за постижения и успехи. Активното участие на бащата влияе положително върху развитието на детската личност в предучилищна възраст.
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ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА
Ваня Мииткова Николова и Стилиянка Петрова Георгиева
ДГ „Буратино“, гр. Шумен

Чрез тази ситуация искамe да запознаем децата колко е важно да опазваме природата чиста. Колко е
важна тя за нашето здраве и за всичко което ни заобикаля. Да възпитаме в тях позитивно отношение –
опазване, благодарност и любов към нея. На децата е много важно как ще им поднесеш всичко онова което
мислиш.
Темата изискваше предварително да се обмислят мотивиращите методи, за да се включат активно
всички деца. Чрез използваните различни игри и забавления вярваме, че преживяването от ситуацията ще
остане дълго в тяхното съзнание. Вярваме, че децата ще опазват природата, ако се налага ще правят забележка на хората, които замърсяват природата.
ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА
Целта на ситуацията: Запознаване децата с околната среда и нейното опазване чиста.
Задачи:
yy Запознаване децата с потребността да живеят в чиста околна среда.
yy Стимулираме на детските потребности за поддържане на чиста природа и домашна среда в
която живеят.
yy Възпитаме положително отношение на децата, към опазването на природата, всичко което е
около нас.
Методите, използвани в ситуацията са: беседа, наблюдение и дискусия; интерактивните методи – презентация.
Мотивиране на децата за работа към темата
За да привлека вниманието на децата ги моля да си затворят очите и да почакат докато им плясна с ръце. При моя сигнал те ги отварят и виждат кой е застанал пред тях. Получаваме от тях едно голямо учудване защото пред тях стои едно прекрасно момиче. Довела сам на гости при нас моята приятелка ЕКОЛИНА. Тя е с много красив костюм /питам децата от какви материали е направен/
. От децата се получиха много интересни отговори.
А знаете ли деца, че днес ЕКОЛИНА е приготвила много интересно стихотворение за вас. Искате
ли да го чуем сега? Децата с интерес очакват да чуят стихотворението от тази красива ЕКО принцеса.
ЗЕМЯ
Земята е наша къщурка зелена
и нека е чиста, добре пооветрена
и нека е топла, и нека да свети
снежецът през зимата, слънцето лете!
Да кацне в дърветата песен на птиче,
сребриста от рибки реката да тича.
И нека я пазим – да тебе, за мене,
Едничка е тази къщурка зелена.
Чрез това стихотворение ЕКОЛИНА отправи апел към децата, че те трябва да живеят в една
чиста околна среда. Но за да се случи това те трябва да се научат първо да опазват природата чиста
и да се грижат добре за нея. Защото иначе всичко ще бъде много по различно. Ако ние хората не полагаме грижи за нея, всичко ще загине.
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Задавам следните въпроси на децата:. „Какво ще се случи ако никой не се грижи за околната среда?“, „Какви правила трябва да спазваме, за да опазим природата чиста?“, „А как ще постъпите ако
видите някой ваш приятел или друг човек да си хвърля своя отпадък на земята?“
Децата дадоха много оригинални отговори. Ето два от тях:
Земята ни ще заприлича на един голям контейнер от мръсни отпадъци. Друго дете сподели, че като задуха силен вятър той ще вдигне като ураган всички леки боклуци и те ще полетят към небето,
някои от тях ще попаднат върху дърветата,като украса, а други върху главите на хората. Тогава те
ще се замислят, че чистотата е много важна както за човека така и за природата.
Продължаваме ситуацията, със смяна на дейността. Приканвам децата: Знам, че вие обичате
много да танцувате и да играете, затова съм ви приготвила да чуете песничката „Горска бригада“.
Нека всички да станем, да се раздвижим и подобрим настроението като си направим едно весело
влакче, което ще се разходи по горската пътечка и ще види какво расте там.
След изпяване на песента и раздвижване на децата, приканвам децата към следващият момент в
ситуацията, а именно да видят презентацията, която ги запознава с това, което ни дава природата и как трябва да се грижим за нея.
След презентацията, ситуация продължава с Еко игра, защото децата много обичат да играят,
въпреки, че напоследък това много рядко им се случва. Но във всеки удобен момент играта ни е на преден план.
Eко игра: Да намерим правилното място на отпадъка.
Правила: Всяко дето трябва да намери, в кой контейнер трябва да отиде всеки отпадък .
На един картон поставям съответните отпадъци, а децата трябва да заведат пчеличката BOT
до съответното място. След това взимат своя отпадък и го поставят в съответния контейнер /
жълт, зелен, син/.
Дете което не открие правилното място на боклука дава път на своето другарче. И така играта
продължава докато децата съберат всички отпадъци от картоненият лист.
След приключване на играта, поканих децата: Сега имам една идея нека си отпочинем с една приказка, а след това ще продължим отново с една игра защото знам, че вие много обичате да играете.
Така ли е? Децата отговарят, ДААААААААА.
А ето и моята приказка. Искам всички да се облегнат и да слушат внимателно защото след това
ще трябва да отговорите на няколко въпроса.
Имало едно време трима братя и една сестра. Те се казвали Ясен, Кестен, Дъб и Плачеща върба. Дъбът бил най-старият брат от всички затова винаги мълчал. Кестенът пък разказвал много интересни истории с които ги развеселявал. Ясенът пък бил много немирен и вечно си играел с вятъра. Върбата била тяхната най-млада и неопитна сестра. Когато видела някаква неправда тя разпервала своите клони а по стъблото и започвали да се стичат сълзи.
Когато дърветата сплитали своите клони се получавала една много голяма сянка, където туристите често се спирали да почиват. Но след тях всичко било отрупано с отпадъци. Така животните избягвали да ходят в тази част на гората, а дърветата там се чувствали доста самотни. Но през
един летен ден се случило най страшното. Под голямата сянка на Дъба спрял един старец да си почине. Починал, подремнал, после запалил цигара и я хвърлил незагасена върху тревата. Огънят започнал
бавно да пълзи по тревите и храстите а накрая стигнал и до стъблата на дърветата. Даже и сълзите
на върбата не помогнали. Така тримата братя и тяхната сестрица загинали в пожара. Оттогава гората не е същата. За да пораснат нови дървета ще са нужни столетия. Но те няма да бъдат същите.
Изчаквам и задавам въпроса: Деца харесали ви приказката?
След получаването на различни отговори, задавам въпроси, за да достигнем до мъдростта, която
е в съдържанието на приказката. А сега искам да ви попитам: „Какви са постъпките на хората, които
са хвърляли боклуците си навсякъде? А какво е трябвало да направи според вас стареца?
Близостта на децата до природата, тяхната възприемчивост и усещане към заобикалящия ги
свят, провокира в тях любопитство и емоции, което е присъщо за детската същност.
Продължаваме с играта „Намери своята къщичка“.
Съобщавам правилата на играта. Децата имат медальони, които стоят на техните вратлета.
Те са различни за всяко дете. Едните са с пластмасови и метални опаковки, другите са със стъклени
опаковки, а другите с хартиени и картонени опаковки.
В залата има разположени 3 къщи които символизират цветовете на разделните контейнери.
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Тяхната задача е при сигнал от учителя да намерят своята къщичка те да застанат до тази която
отговаря за техният отпадък. Тези които първи намерят своята къща и застанат пред нея печелят
играта. По този начин децата затвърдяват знанията си, за разделното хвърляне на отпадъци.
След това попитах децата: Знаете ли, че от отпадъци като пластмасови бутилки, различни капачки, картонени ролки ние можем да си направим интересни еко играчки и сувенири. Някои от тях
ще ни послужат за игра през деня, а други за украса.
А сега Ви пожелавам приятна работа. Ако някой има нужда от помощ нека само вдигне ръка и аз
ще се отзова.

Нашата ЕКО принцеса.
Това е нашата работна пчеличка BOT и разделното събиране в нашите контейнери
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Нашият ЕКО движеш се бонбон изработен от сръчни ръчички.

Преценката, чрез вашата работа вие сами разбирате, че всеки отпадък, преди да го хвърлим на земята може да ни послужи за нещо интересно.
Чрез тази игра ние развиваме у децата екологично възпитание към природата и им даваме възможност да осмислят поведението си към околната среда, защото то е важна част не само за тях но и
за нас като родители
Децата бяха изключително активни и мотивирани в ситуацията, това показват и крайните
продукти. Същевременно те изпитваха много положителни емоции – радост и удовлетворение от
всичко, което научиха, от игрите, които играха и материалите, които направиха.
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КОРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЩИТЕ ИГРИ – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО
ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА СЪС СОП В УСЛОВИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Д.п.Румяна Николова
Детска градина „Теменуга“, гр. Плевен
Резюме: Игровите корекционно- развиващи дейности чрез прилагане на личностно-ориентиран подход развиват потенциалните възможности на детето със СОП в интегриращата група, потребността
от самоутвърждаване и глорическите емоции – стремеж към признание, радост от похвалата, преодоляване на огорчението от неуспеха при решаване на игровата задача. Играта е с доказано положително влияние върху социалното участие и взаимодействие, особено в референтни групи, а резултатът е емоционално удовлетворение и благополучие на всички деца.
Утвърждаването на отличителен имидж на детската градина като средище за гарантиране на качествено образование и подкрепа личностното развитие на всяко дете е в резултат на емоционалното му
благополучие и изява в интегрирана образователна среда.
Качественото образование на всички деца зачита и насърчава развитието на знания и компетентности, необходими през целия живот – умения за правене на избор и активно учене, взаимодействие с толерантност към различието и сътрудничество между децата в позитивна среда и атмосфера. Равнището на развитие на всяко едно дете учителят определя по разнообразни параметри
и мониторинг върху началото, скоростта и последователността на отделните процеси, функции,
свойства и състояния. Ако се наблюдава закъснение в появата на дадена функция, понижена скорост
на прогресиране, нарушена последователност на развитието и поредица от негативни прояви, той
трябва да осигури условия за допълнителна подкрепа.
Корекционно-развиващата технология чрез игри за приобщаване на децата със специални образователни потребности в детската група, междувъзрастово общуване и разширяване на детските социални опитности е успешен модел за оказване допълнителна подкрепа. В педагогическото взаимодействие се отчитат силните страни и областите, в които затрудненията могат да се компенсират, изследват се любимите занимания на детето и прогнози за активното му включване в определени дейности. Този подход изисква определяне на обучителните трудности и формулиране на стратегии за тяхното преодоляване, акцентиране върху полезните умения: общопознавателни, свързани
с цялостното когнитивно развитие; всекидневни, осигуряващи самостоятелно справяне с практически и житейски ситуации; социални, насочени към пълноценно общуване с околните.
Игровите корекционно-развиващи дейности се организират в динамично образователно пространство, което удовлетворява потребностите на актуалното и перспективно развитие на децата – зониране с преградни детски мебели за различните игрови занимания в референтна група; периодична подмяна на игровите средства с нови, предизвикващи емоционален отклик и стимулиращи социалната активност. Извършва се мониторинг върху детското поведение в свободна игрова форма
– в кои дейности се включва и установява контакти, кои игрови средства и партньори избира. Наблюдавайки предпочитанията му се систематизират техниките и дейностите за включване, за общуване и приемане от другите такова, каквото е. В игрите не търсим непременно резултат. Важно
е удовлетворението от позитивното взаимодействие, а резултатите се прогнозират, планират и
следват от учителя.
Утвърждаването на отличителен имидж на детската градина като средище за гарантиране на
качествено образование и подкрепа личностното развитие на всяко дете е в резултат на емоционалното му благополучие и изява в интегрирана образователна среда.
Приоритети:
Цялостно личностно развитие на детето, съобразено с:
* възрастовата сензитивност;
* актуалните образователни потребности на обществото;
* индивидуалния и възрастов потенциал на всяко дете;
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* особеностите на децата със СОП.
2. Междугрупова дейност във връзка с етичната култура, гражданско възпитание и социализация
на децата.
3. Усвояване на ключови умения, знания и компетентности, съобразно държавните стандарти на
предучилищното образование.
Цели:
yy Професионално участие на учителите в процесите на управление и самоуправление на детската градина за реализиране на образователната политика и предлагане на качествен образователен продукт.
yy Професионално и компетентно участие на учителите в дейностите на екипите, методични
обединения, работни групи и комисии;
yy Осигуряване успеваемост на децата и разширяване на детските социални опитности в между
възрастовото общуване;
yy Участие в проекти на групово и друго ниво;
yy Участие с дейности в национални програми;
yy Усъвършенстване на учителите с участия в научни форуми, кръгли маси, конференции по проблеми на предучилищното образование;
yy Презентиране на добри педагогически практики в електронните и печатни медии;
yy Приоритетно участие за изпълнение стратегията на детската градина за осигуряване на успеваемост чрез качествено образование и равен шанс на всички деца;
yy Осъществяване на вътрешно-предметни и интегративни връзки между отделните направления, тематично и в междугрупови дейности;
Прилагане на интерактивни методи и съвременни педагогически подходи за максимално развитие
и изява на личностния потенциал на всяко дете:
yy Педагогически подход на глобалното образование;
yy Рефлексивен подход;
yy Трансверсализъм;
yy Мултисензорно обучение;
Методи: анкета, интервю, проект, визуализиране, беседа, задаване на въпроси, удивлението, отсрочения отговор и фантастичната добавка.
Интерактивни игри и упражнения на основата на системата „Поток на знанието“.
yy Изграждане и организиране на макро- и микро-средата, оптимално съобразена с потребностите на детския живот и подчинена на екологически съобразното жизнено пространство;
yy Организиране на мобилна и динамична база и реално игрово пространство за развитие на самостоятелна експериментална и изследователска дейност в допълнително-творческите форми и
дейности;
yy Иновационни подходи и технологии, насочена „от детето и за детето“за познавателна дейност, самостоятелно изследване и експериментиране;
yy Използване и апробиране на педагогически форми, методи и средства, които стимулират развитието на детските способности, разширяват жизнения опит на децата, уважавайки другите и приемайки различните – „Аз съм добър и ти си добър“;
yy Провокиране двигателна активност, любопитство, наблюдателност и любознателност на
децата;
yy Удовлетворяване емоционално-социалните и педагогически потребности на всяко дете и развитие на потенциала за позитивно сътрудничество;
yy Вариативно прилагане на технологиите на приобщаващото образование с провеждането на диагностико-прогностичен скрининг за проблемните зони и заложби на всяко дете;
yy Развитие на напредналите деца и поощряване творческите изяви на останалите чрез участия
в изложби на местно и национално ниво и градски състезания.
Прилагане на иновационни възпитателни, обучаващи и рехабилитационни технологии в педагогическите и оздравителни дейности на детската градина:
yy Корекционно-развиващи занимания и технологии за интегриране на децата със СОП и/или с
хронични заболявания в детската група.
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yy Организиране на интерактивна образователна среда и интерактивни техники на работа за
повишаване качеството на възпитателно-образователния процес и реализиране новите мениджърски функции на учителя в процеса на изграждане на социално значимите качества на личността.
yy Работа в екип със специалисти и родители за повишаване равнището на диагностичната, консултативната и рехабилитационни дейности.
yy Прилагане техниките – занимателна ерготерапия, групова работа с музикален съпровод, логоритмика, рехабилитационно-ерготерапевтични занимания и иновационни подходи в работата с деца със СОП.
yy Оформяне на центрове в предметно-игровото пространство на групата.
yy Прилагане на информационни технологии в учебния процес.
Целенасочено взаимодействие с родителската общност:
1. Актуална информационна система за родители:
„Училище за родители“, срещи извън територията на детската градина по интересуващи ги проблеми; „За Вас, родители!“, „Щастливи заедно!“, „Важно е да знаете!“, „Децата и ние“ – здравни и педагогически рубрики; „Вече сме големи“, „Детско творчество“, „Денят на детето“.
2. Ефективно сътрудничество с родителите като партньори във възпитателно- образователния процес и професионална подкрепа по време на израстване на децата им.
3. Участие на родителите в процесите на управление и самоуправление на групата и детската
градина, в различни видове дейности, ситуации, празници и развлечения, конкурси, изложби, постери,
разходки с познавателна насоченост, благотворителни акции и медийни изяви.
Игровите корекционно- развиващи дейности чрез прилагане на личностно-ориентиран подход
развиват потенциалните възможности на детето със СОП в интегриращата група, потребността
от самоутвърждаване и глорическите емоции – стремеж към признание, радост от похвалата, преодоляване на огорчението от неуспеха при решаване на игровата задача (проявено при едни деца с отдръпване от дейността, а при други с търсене на помощ и подкрепа). Играта е с доказано положително влияние върху социалното участие и взаимодействие, особено в референтни групи, а резултатът
е емоционално удовлетворение и благополучие на всички деца.
Игри с брашно, пясък, едри зърна – в търсенето и откриването на „съкровища“ детето със СОП се
забавлява, развива фината моторика и устойчивост на вниманието; тактилните и кинестетични
усещания се свързват с усещането за контрол и владеене на себе си в „бъркотията“. Размесването на
пясък с вода, прибавянето на заоблени камъчета или едри зърна има същия резултат, а събиране едно
по едно в ръка развива захвата.
Игри с мек пластичен материал – включват се деца, които имат потребност от развитие на фина моторика, ниска самооценка, лека степен на ИНПР, емоционално-волеви проблеми без да се страхуват от грешки.
Те подпомагат освобождаване от напрежението, развиват се цветови, пространствени и образни представи, слухово-зрителна и моторна координация, коригират се емоционални нарушения.
Детето овалва „топка“, разточва „питка“, изрязва образи с фигури за сладки, декорира с точки,
чертички, зрънца.
Любима игра за детето с лека степен на ИНПР, с увреден слух или разстройство на експресивната реч е моделирането на къща – разточване на „питка“, изрязване с ножче на квадратна форма „стена“, с фигура за сладки – изрязване на прозорци. „Къщата“ се посещава от фигури на животни, развива се диалог. Образът“оживява“ когато детето поставя цветна картонена фигура върху изработена
от него плочка от солено тесто, изрязва ненужното, отстранява цветното изображение и поставя
елементи. По подражание на деца в норма, овладява техниките за моделиране и получава образ – приказен персонаж; като изсъхне го оцветява и използва в диалогични ситуации.
Игри за рисуване с пръсти – развиват психомоторните функции, цветовите усещания, задръжките, въображението. Успехът е бърз, удовлетворението – безспорно.
Върху картонена плоскост се разлива гъст плодов сок или безвредна боя – детето рисува с пръсти, впоследствие с пластмасова пръчица. За хиперактивното дете е удоволствие да отпечатва леко засъхнала рисунка върху лист хартия и оформя получения образ чрез рисуване с пръсти. Яркият
цветен продуктивен резултат снижава тревожността, задържа негативните поведенчески прояви.
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Подобно е въздействието и при рисуване върху ръката с пръсти или четка. Момичетата с увреден
слух, но с развито образно мислене, рисуват на ръката си бижута или редуват цветове при декорирането до лакътя – свободни от двигателни ограничения, не се изисква развита моторна координация, движенията са с размах, експресивни или обратно – точни, локални, отсечени.
Деструктивните детски импулси и действия се изразяват в социално-приемлива форма без нарушаване на правила. Нестандартната ситуация, особените тактилни усещания, експресивния изобразителен резултат са придружени с позитивен отклик на „веселите игри“, на ставащото чудо
пред очите им, произтичащо от леките движения на пръстите без бариери и изисквания – ограничения. По собствена инициатива, чрез договаряне те се включват и в запълване на образи, изградени в
композиция от децата в норма.
Игри на театър, драматизация, оперетка, музикално-двигателни импровизации – включва се механизма за „идентификация“, емоционално обединяване на себе си с персонажа, стабилизират се психичните процеси и се развива емоционалната сфера от позитивния спектър.
Преживяването на емоции от позиция на персонажа съдейства за отстраняване на страховете,
тревожността и неувереността в себе си. Развиват се фината моторика и координацията на движенията, тренира се дишането, снема се физическото и психическото напрежение, изживява се успех
и удовлетворение от получените аплодисменти.
Използват се произведения с полярно различни персонажи, с ясни външни действия и взаимодействия на героите, с повторяемост на действията. В оперетка и импровизации детето с недоразвита реч възприема собствените си движения не изолирано, а вплетени в музикалния ритъм, в единство на мелодия и хармония, което го „заразява“- издава звуци, пее на свой език, изпява края на фразата и на най-ярките моменти.
Игри за хармонизиране на детските взаимоотношения, за толерантно самосъзнание, за снижаване на
тревожността – детето със СОП заема позицията на довереник и доверител, дава и получава подкрепа с приятни изживявания.
“Лабиринт“- децата са по двойки с водещ и воден. Воденото дете е със затворени очи, а водещото му помага да премине по маршрут през построен от меки играчки тунел. При повторното изиграване, децата си сменят ролите.
“От буба в пеперуда“ – децата са по двойки. Едното омотава другото с тоалетна хартия и го превръща в буба. При сигнал „бубите“ разкъсват хартията и се превръщат в „пеперуди“- летят и съобщават за себе си „Ето ме!, Появих се!, Колко съм смел/-а!“. Този момент е радостен и наситен с положителни емоции.
Интерактивни игри – „По суша, въздух и вода с Флупи по света“
Цел: Развиване на музикалния и двигателен потенциал у детето.
Задачи:
yy Да се отключи чувството за ритъм чрез музика и игри.
yy Да изразяват музикалните си и танцови умения чрез координирани синхронни и последователни движения.
yy Да се създаде чувство за общност и емоционална близост между децата.
Принципи: Нагледност.
Методи: Игров.
Средства: Игри, двигателни упражнения, музика,куклен герой, стихотворение.
Похвати: словесни и двигателни сигнали.
Музикална драматизация – „Червената шапчица“
Цел: Обогатяване на артистичния опит на децата и развиване умения за изява в музикално драматизиране.
Задачи:
yy Да се развиват умения за артистично пресъздаване характера на избрания герой.
yy Да се развиват умения за чисто и точно интониране; изразително изпълнение.
yy Да се развива творческо въображение чрез изразяване на различни настроения, като използват
разнообразни игрови изразни средства(мимика, жест, движение, поза).
Принципи: Достъпност, нагледност, последователност.
Методи: Игров.
Средства: Музикална драматизация, костюми, музика
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Игротерапия – „Парашут“
Цел: Повишаване емоционалното благополучие на децата в интегрирана група.
Задачи:
yy Да се развива координация на движенията и чувство за ритъм.
yy Снижаване на напрежението при децата със специални образователни потребности.
yy Стимулиране положителното взаимодействие между децата в интегрирана група.
Принципи: Оздравителен, хармоничен, приложен.
Методи: На двигателното упражняване, игров.
Похвати: Игров.
Средства: Парашут, музикален съпровод.
Логоритмика – „Трудните и хитри звукове“
6-7-годишни деца с ламбдацизъм
Цел: Автоматизиране на звук „Л“ в срички и думи със сричките „ЛЕ“ и „ЛИ“ в съчетание с говор
и музика.
Задачи:
yy Образователни – Да се развива точна координация на движенията.
yy Възпитателни – Да се развива чувството за ритъм; Да спазват правилата на изпълняваното
упражнение.
yy Корекционни – Да се развиват функционалните системи на детето – дишане, артикулация,
слухово и зрително внимание.
Основни принципи: Нагледност, достъпност.
Методи:
Нагледен метод: нагледно-слухов метод; тактико-мускулна нагледност.
Словесен метод: описание съпроводено с движение; команди.
Практически метод: игров метод.
Средства: Музикално-подвижни игри; словесно-двигателни композиции; букви
Похват: Игрови.
Ключови думи: Звук, буква, артикулация.

ЕДНА ДЕТСКА УЧИТЕЛКА В СТРАСБУРГ
Саша Байчева Саздова
ДГ „Щастливо детство“, с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна

В продължение на две години имах възможност да работя по Програма BG06 „Деца и младежи в
риск“. Кулминацията на работата бе посещение в Страсбург, където представихме постиженията си пред еврокомисарите и представителите на страната- донор. Имам тридесет годишен стаж
и през цялото време работя само с деца-билингви. Участието в Програмата ми даде възможност да
систематизирам натрупаното и да го представя в интересен и достъпен вид пред домакините ни.
Дотогава не си давах сметка колко много съм научила и колко много неща съм открила в работата с
билингви. За мен това е преди всичко двустранен процес – децата, без да искат и по детски, ми показваха начини, които да правят обучението по-разбираемо и интересно за тях, а аз ги обединих със
собствените си представи и опит. Така чрез песни, игри и рисунки, чрез остроумен начин за разказване на приказки моите възпитаници усвояват българския език и се представят успешно в училище.
За всички деца е стресиращо тръгването на детска градина, но за тези, невладеещи български
език, това е още по-трудно. За да направя този момент по-приятен, а езикът – по-разбираем, използвам детски песни, чийто текст позволява при изпълнение да се включват много мимики, жестове и
подражателни движения.
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В началото децата просто се заслушват и следят движенията. Скоро след това интересът става по-силен, както и желанието да участват в забавлението. Постепенно те се включват само подражателно, след това започват да припяват и накрая могат да изпълнят самостоятелно цялата песен. Кратките текстове и мерената реч се запомнят по-лесно, а когато прибавим положителната
емоция и свободата да изпълняват подходящи според децата движения – ето това е рецепта за лесно и приятно възприемане и усвояване на чужд език.
В репертоара си всяка учителка има богата листа с такива песни и допълвайки ги с движения, успява да привлече вниманието и интересът на децата. Подходяща може да е всяка песен, достатъчно
е учителката да измисли движения и мимики, които да подкрепят текста и това да го направи поразбираем и лесен за заучаване.
Възпитаниците ми обичат песни като „На лов“ – Ат. Бояджиев, „Патенцето е сърдито“ –П.
Льондев, „Песничка за крокодила“ – Х. Агасян, „Где са нашите ръчички!“, „Аз имам две ръчички“ – К. Малина и други. Има и много песни, чието изпълнение задължава използване на пръсти – например „Виж
бабата и дядото“, която зная от своята учителка в детската градина.
Любима за децата игра с пръсти е „Направих си къщичка“, която е подходяща за всяка възрастова група, помагаща при рисуване на къщи, при усвояване на културни навици, както и назоваване на
предмети от бита.
Добрите резултати от този стил на работа виждам днес, когато ме посещават бивши възпитанищи, днес преселници в Турция – техните деца знаят поне една песен, научена от родителите им в
детската градина.
При посещението в Страсбург представихме „Картинен речник“ – на малки картончета децата
нарисуваха предмети от бита, играчки, човешки фигури, животни, климатични особености, растения и цветове. На гърба на всяко картонче с печатни букви изписахме наименованията на български
и турски, а за домакините – на английски език.
Вярвам, че доброто обучение на билингвите като част от модерното образование се постига не
само чрез овладяване на българския език, а опирайки се на майчиния, запазвайки по този начин етническото самосъзнание на всеки човек. Така показваме на децата какво богатство е владеенето на повече от един език, че това е по-добра перспектива за развитие и е проява на уважение към майчиния
им език.
Това стимулира децата да искат да научат значението на нови думи и да обогатяват речника си.
По картинния речник работят не само билингвите, но и деца, чийто майчин език е българският. Те
си превеждат едно на друго значението на рисунките и по този начин „различното“обединява децата в един по-добър и работещ екип.
По „Картинния речник“ се работи през цялата година, като по инициатива на децата непрекъснато се допълва. Те сами украсяват кутиите, в които съхраняваме картончетата, поставени на достъпни места. С времето децата от подготвителна група започват да разчитат отначало отделни букви, а по-късно и целите наименования на думите. Това е един чудесен и забавен начин за усвояване на думи, рисуване на различна тематика, групиране на картинките в групи по зададен признак и
подготовка за четене.
Друго любимо и интересно занимание за децата, което представихме – е „Дневник на детето“.
Обложката се оформя самостоятелно от всяко дете, според неговите предпочитания – рисунка,
апликация или колаж, като колажите бяха най-многобройни. Дневникът започва с родословно дърво,
което се попълва с помощта на родителите.
Следва анкета с разнообразни и забавни въпроси, на които децата отговарят – освен любими герои, приказки, дейности и други, посочват приятели, прякори или галени имена, с които се наричат,
разказват за какво мечтаят, какви искат да станат, когато пораснат.
След анкетата идва ред на „Календар на настроението“, където всяка сутрин децата рисуват в
календара малки личица, които според тях съответстват на настроението им. Личицата могат да
са усмихнати, тъжни, разплакани или сънливи. Всяко дете трябва да обясни на учителя какво е нарисувало и защо се чувства така. По този начин децата определят емоционалното си състояние, причините, които са го породили, започват да следят колко пъти са били например разплакани и че не
трябва да имат толкова тъжни личица, След време започват сами да допълват зададените в началото примери и да рисуват лица, обхващащи почти цялата гама от човешки настроения.
Следващите страници са отделени за рисунки на различни теми – „Моето семейство“, „Авто-
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портрет“, „Моят най-добър приятел“, "Имам си домашен любимец“.
Останалата част от Дневника се попълва от самите деца. В предварително поставени джобове те
поставят всичко, което преценят, че е важно за тях – рисунки: „От какво се страхувам“,“Фантазен
свят“и др.; снимки – семейни ваканции, празници и др.; хербарии, апликации.
В тази част всяко дете проявява своето индивидуално виждане на света около себе си, на нещата, които възбуждат въображението му и го вълнуват. Така по един уникален начин децата ни позволяват да надникнем в техния свят, да разберем интересите, страховете и мечтите им и да работим върху това.
Друга иновация бе книгата „Неразказвани приказки“. Използвахме класьор, за да можем да разместваме страници. Отпечатахме приказки и легенди, разказани от родители, баби, лели на специални вечери на приказките. Семействата са от различни етноси и така запознахме всички със самобитността, обичаите, вярванията и поминъка на останалите.
Към книгата има приложение – картинки за оцветяване. Запознавайки се със съдържанието, децата определят коя картинка е подходяща, за да илюстрира дадена приказка, оцветяват я и я прикачват към съответната приказка. Освен че книгата става забавна и пъстра, тя изпълва децата и техните семейства с гордост от участието в създаването й, както и от факта, че техния фолклор
стана достояние на всички.
По този начин интересите на детето и постигането на основните цели на образованието и възпитанието обединяват децата, семействата им и учителите в един добре работещ екип, а резултатите са отлични.
Любовта на децата към приказките пренасяме и в друга забавна игра – „Модерна приказка“. Познати приказки, взети от учебната програма, както и предложени от децата, трябва да бъдат преразказани така, че в тях да има елементи от ежедневието ни. Това е лесен и приятен начин за обогатяване на синонимния речник на децата, както и да разберат думи с архаично значение. Това е част от
тридесет годишния ми опит като детски учител и нещата, които споделям с вас, прилагам през годините и са доказали своята ефективност. Ако се вглеждаме и вслушваме в децата, зачитаме тяхната индивидуалност и етническа принадлежност, те ще ни покажат най-преките пътища, по които
тръгвайки ставаме по-добри учители.

Развитие на креативните способности на децата чрез съвместни
творчески проекти в ДГ
Светла Йорданова Герджикова, старши учител
ДГ „Буратино“, гр. Пловдив

Предучилищният период е много важен момент от живота на детето. Именно тогава то навлиза по-дълбоко в социални взаимоотношения с траен характер извън семейната среда. Реализира
първите си приятелства, а често и преживява първите сблъсъци в общуването. Опитният педагог
трябва умело да подбира предложените на детето дейности така, че те да развиват ценни качества, необходими на човека в съвременния свят – социалната му компетентност / комуникативност,
умения за екипност в работата и за намиране на адекватни решения в проблемни ситуации/, а така
също и творческите му способности.
В нашата екипна педагогическа практика решихме да насочим усилията си в тази посока, като потърсим начини да стимулираме децата да се включват активно в творчески съвместни дейности.
Тези дейности създават отлични условия за общуване – вербално и невербално, както и за развитие
на детското въображение. За да се осъществи пълноценно общуване в съвместната творческа дейност, нужна е проява на търпимост, уважение, умение за приемане и изслушване на другия /рефлексия/. Когато творчеството е пряко обвързано с игровата дейност, подпомага я или се слива с нея,
активността и отзивчивостта на децата е по-голяма. Това е така, тъй като играта е потребност
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за детето, а потребността е основен източник на активност за всеки човек – дете или възрастен.
Цели: Творческите дейности помагат на детето да изучава света, като в същото време развиват у него ценни емоционално-волеви качества. Използването на подръчни, отпадъчни и др. материали и импровизирането с тях в съвместни творчески проекти стимулира въображението и естетическия усет на детето, дава му възможност за себеизразяване, експериментиране, откриване на
различни решения на един и същи проблем /комбинативно мислене/. То се учи да опитва, да греши и
да приема грешките си. Това е ценен урок за бъдещия зрял човек и го превръща в творец, в креативна личност, а не в консуматор.
Това са и главните цели, които си поставихме, а наред с тях и други, не по-маловажни: да внесем
разнообразие в детското ежедневие и да помогнем на децата да станат по-организирани, целенасочени, да
се научат да планират дейността си, да си представят резултата от нея в перспектива. Да намерят
още едно средство за преборване на стреса, да се научат да съпреживяват и да споделят.
Описание: За да твори, детето има нужда от свобода, време, пространство и увереност, че идеите му ще бъдат чути и оценени, приети, а не критикувани.
Първото условие, за да постигнем резултатно нашите цели, е да оформим творчески средата, в
която детето пребивава. Тя трябва да бъде безопасна, функционална и естетична. Трябва да предоставя възможност за изследване и експериментиране с различни материали, на децата да бъде дадено
време и пространство да творят, да играят и да се забавляват. Те се нуждаят от място, където могат да създават творчески хаос, без да бъдат критикувани за това.
Организацията на предметната среда дава енергия на игровата дейност. Попадайки в такава
функционална и естетична среда, детето някак по-естествено се насочва към творческа дейност.
Нашият педагогически екип положи усилия да даде насока именно на този творчески импулс. Опитахме се да създадем у децата желание и нагласа за творческа съвместна дейност с цел подготовка
за различни видове игри.
Творчески дейности като изработване на материали, които в последствие да бъдат използвани за
обогатяване на игровата среда, са един добър начин за активизиране на детското въображение. Когато децата сами участват в изработването на реквизит за игрова дейност, те вече имат общ мотив, търсят общи решения, имат желание за сътрудничество и общуване и осъзнават ценността
на постигнатия с общи усилия резултат. Децата рисуват, конструират, творят заедно под различна форма заради самото удоволствие от процеса на творене и от предвкусването на удоволствието от предстоящата игрова дейност.
Ние, педагозите, следваме и други мотиви, за да насочваме децата към тази дейност, тъй като
осъзнаваме огромната и роля за това децата да се научат да мислят творчески, конструктивно, да
търсят пътища за решаване на проблемни ситуации, да експериментират и да се учат от грешките си.
За предстояща игра учителят може да подготви игровата среда, да набави необходимите материали, да ги подреди и да остави децата да ги използват според собствените си виждания.
Другият подход, по-резултатният е детето да бъде активен участник в този процес на подготовка – както в изработването на различни атрибути за играта на сладкарница, лекарски кабинет
или пожарникари, а така също да измисли заедно с педагога и другите деца начин да построят кораб
за пиратското пътешествие, да участва в подготовката на костюми и декори за театрализирана
игра.
Според Гипенрейтер (2007), личността и способностите на детето се развиват единствено в
дейността, с която то се занимава по собствено желание и с интерес. То е щастливо, когато получава възможността само да преобразува различни материали и да сътворява измислени светове.
Когато децата са ангажирани да участват в процеса на създаване на реквизити за игра, това подпомага развитието на фината моторика. Рязането с ножица, прегъването на хартия, лепенето, моделирането с пластилин и глина, рисуването, конструирането и свързването на различни материали и много други творчески дейности, влияят положително върху двигателните умения на ръката.
В същия момент децата имат свободата да опознават материалите и техните качества, да експериментират и да прецизират работата си, развиват своите сръчности и се учат да не се отказват,
когато възникне проблем.
Правят своите избори и изразяват себе си по различни начини. Но особено ценното е, че разкриват своя поглед към света и в същото време се учат да приемат правото на другия за себеизразяване.
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По-лесно е да им осигурим готови тематични играчки. Те са красиви, естетични, функционални и донякъде трайни, но дават доста ограничени възможности за употреба. Производителите непрекъснато бълват готови герои, характери и образи, игри и сюжети, които всъщност ограничават детското въображение.
За да бъдеш джедай примерно трябва да притежаваш специалния светлинен меч, с който находчивите производители вече са заредили магазините и за който по медиите текат непрестанни реклами. За богатото детско въображение и обикновената пръчка може да се превърне в светлинен меч, но
тя също така може миг след това вече да бъде конче, въдица или весло на лодка. А светещият пластмасов светлинен меч ограничава детето в избора на роля.
В търговската мрежа може да се намери богато разнообразие от комплекти „чичо доктор“, театрални реквизити, мини-лаптопи, комплекти с кухненски прибори – цветни, ефектни, разнообразни. Светът на детето е залят от тях. В своя дом то също има купища играчки, към които бързо губи интерес. Преситено е от това огромно разнообразие и от лесния достъп до необходимите атрибути за игра.
Когато обаче отдели час от времето си, за да сътвори с приятел или с помощ от възрастен /родител или педагог/ мини-лаптоп от кутия за бонбони, слушалка за чичо доктор от въженца и празни кутийки, къщичка за Зайко от картон и природни материали, усилията, които е вложило в този
съвместен проект, общуването, съпътстващо процеса на създаване, удоволствието от предвкусваната игра –всичко това прави интереса му по-дълготраен и играта по-богата.
Именно това е и нашата цел – да накараме детето да усети удоволствието от труда и неговия
резултат. Тогава то се отнася с повече внимание към материалите за игра, пази ги, полага грижи за
тях, използва ги комбинативно.
Второто условие е да бъдем партньори на детето в тези занимания. То черпи от нас много идеи и
това развива въображението и подхранва творческия му потенциал. Когато педагогът си позволява
да експериментира пред детето, дори да греши и да приема грешките си, това е добър пример, на който детето подражава. Страхът от провал блокира креативната мисъл. Необходимо е да покажем на
децата, че е нормално да се допускат грешки. Да участваме в творческата дейност с детето не означава да бъдем водещи безгрешни фигури в нея. Понякога децата имат нужда от идея, от сътрудничество, а понякога, само от усещането, че имат нашата подкрепа. Когато дейността е със сложност, т.е. различна от зоната за близко развитие на децата, тогава е нужно педагогът да бъде по-активна страна, за да подпомага творческия процес в дейностите, които детето не е в състояние на
този си етап на развитие да извърши само.
Дейностите, които предлагаме на детето, трябва да съдържат в себе си доза предизвикателство. Една идея по-сложни дейности ще му дават мотивация да продължава напред и да развива нови
умения. Не бива да го критикуваме или да се опитваме да го предпазим на всяка цена от провал. Трябва да му дадем възможност да изрази себе си и да приложи наученото в нови условия и по нов начин.
Нужно му е да чувства увереност, че идеите, дори най-нестандартните, ще бъдат изслушани и приети. Само така детето ще добие смелост да споделя.
Когато творческата дейност е достъпна за детето и нашата намеса не е необходима, ние можем
да го подкрепим с жест, с дума, което също е мощен стимул за желанието му да продължи да твори.
Възрастният може и само да помогне с осигуряването на богато разнообразие от материали, да покаже на детето как да борави с тях, а след това да го остави да търси нови пътища, за да постигане творческата цел, без да го критикува. Вместо това би трябвало да го провокира, да му задава въпроси, от вида: „Как би направил това?“, „Какво можем да използваме, за да постигнем тази цел?“, „За
какво можем да използваме този материал?“. Всички тези въпроси подпомагат развитието на креативното мислене на детето. Когато твори /рисува, лепи, изрязва, майстори/, то прави избор, решава какво да използва.
Изкуството е мощен инструмент, който дава на децата възможност да взимат самостоятелни решения, да изразят своите мисли и емоции, много преди да могат напълно да се изразяват с думи.
Именно това е крайният резултат, към който се стремим в нашата практика с децата.
За всяка предстояща игра, към която те насочват своя интерес, ние ги подпомагаме с идеи и материали. Провокирани от любима приказка, лично преживяване или друг повод, те понякога сами ни
подсказват посоката за новата ни съвместна творческа задача. Да подготвим изненада за новороденото братче на едно от децата, като драматизираме любима приказка и направим запис като пода-
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рък за семейството, става повод сами да изработим маски за всеки от героите, да помислим заедно
как да превърнем наличните материали в декор за театрализираната игра и така се поставя началото на същинската съвместна творческа дейност.
За да изиграем любима приказка, не са ни нужни скъпите костюми и театрални реквизити. Можем да съберем заедно природни материали в парка или в двора на детската градина и да ги използваме, за да направим дървена къщичка на Зайко или на прасенцето. Няколко снежинки от хартия върху
стария чадър и ледената къщичка на Лиса е вече готова. Останалото е въображение.
За да започне играта „Сладкарница“, достатъчни са няколко листа цветна хартия, за да си направим сами кексчета и цветни менюта. Старият кашон може бързо да се превърне в линейка или влак,
ракета, кораб, дворец. Пластмасовите бутилки стават бутилки с кислород за водолазите или пожарогасители за пожарникарите. Четките за прах се превръщат в автомивка.
Изработвайки сами или съвместно с педагога атрибутите за предстоящата игра, децата я изживяват по-дълбоко и съпричастно, защото са вложили в нея идеите и творческия си заряд. В съвместната творческа дейност имат възможност да споделят идеи и емоции за предстоящата игра с
другите партньори, което им носи допълнителна удовлетвореност. Те имат нужда да демонстрират способностите си в конкурентна среда, за да се почувстват значими и ценени, ориентират се
за мястото си в групата .Ден след ден по този начин децата обогатяват общуването си, опознават
се в играта и чрез нея. Създават се условия за развитие на способности, характеризиращи творческата личност.
Резултати: С времето децата демонстрират все по-голямо желание за включване в съвместни
творчески дейности. Започват по-самостоятелно да търсят начини за изпълнение на творчески
проекти. Дават идеи и варианти за тяхното реализиране, които понякога са смайващи със своята
находчивост и оригиналност.
Атмосферата в групата е наистина творческа. Усеща се и напредък в уменията на децата да преодоляват конфликти помежду си, докато играят и творят. Те демонстрират вече усвоени техники
за справяне в проблемни ситуации и умение да се изслушват взаимно, да бъдат по-толерантни, макар
че ни предстои много работа в тази посока.
Трудно се приучват децата към активно слушане на друго дете или възрастен, поради естественото им вътрешно желание да се изявят, да наложат идеите си, но постепенно не зрелите прояви в
поведението им намаляват. Децата чувстват, че имат поле за изява на творческия им потенциал и
дори започват състезание по оригиналност.
Общуват повече, както помежду си, така и с нас – учителите. По-склонни са да споделят, тъй като усещат одобрение и готовност за приемане на всяка нова и нестандартна идея.
От друга страна родителите, които имат наблюдения върху пряката ни работа с децата посредством лични срещи и материали, които изнасяме в страницата на групата в интернет, показват пълна подкрепа и готовност да бъдат в помощ за реализиране на съвместните ни проекти. Оценяват желанието ни да дадем на децата им възможност да творят свободно и да изразяват себе си.
Изводи: Ние, възрастните – педагози и родители, трябва да работим съвместно, за да осигурим
една творческа атмосфера за децата, да им помогнем да развиват своята креативност – ценно качество, което е безспорно едно от най-необходимите в новия свят. Креативността е по-скоро умение, отколкото вроден талант. Децата постепенно се превръщат във възрасти хора с по-гъвкаво мислене.
По-лесно взимат решения, което ги прави и по-лесно приспособими към технологичния напредък
и към промените. Те се справят много по-добре с използването на новите възможности, които им се
предлагат.
Именно предучилищната възраст е онзи период, в който детето най-пълно и изцяло може да се
отдаде на една идея, на една игра, тъй като съзнанието му е необременено, отворено и чисто. Трябва да му дадем този шанс, защото в играта и в творчеството то развива ценните качества на една креативна личност. Ако съумее да ги запази и използва в бъдещия си живот, то ще успее да открие
своето място в света, да се социализира и реализира като пълноценна творческа личност много поуспешно, без да се страхува от грешки и провал.
Сравнявайки творческата личност с личността на детето, Г. Пирьов (1998) посочва следните
общи черти:
yy динамичност на личността / непрекъсната активност/;
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yy повишена пластичност /възможност за постоянни промени в организма, в психиката под въздействие на средата/;
yy стремеж към самостоятелност;
yy детско любопитство, което е свързано с повишена наблюдателност;
yy богато въображение;
yy повишена емоционалност и мечтателност.
Според автора, без да се прави характеристика на детската личност от казаното до тук може да се
види, че редица нейни особености могат да се приемат като близки до особеностите на творческата личност Това важи особено за динамичността и пластичността, както и за някои специални особености, като наблюдателност, емоционалност и др. Затова с основание можем да кажем, че личността на творческия човек се характеризира с това, че у него се запазват някои от особеностите на детската личност… „
Затова и ние, учителите, осъзнавайки огромната си отговорност, трябва да търсим нови пътища в работата си, за да дадем на децата възможността да растат свободни, творящи, експериментиращи и смели млади хора, като в същото време запазят онази магия на въображението, която им
дарява детството.
Използвана литература:
1. Гипенрейтер, Ю., „Как да общуваме с детето“, С., ИК „Колибри“, 2007 г.
2. Пирьов, Г., „Детето“, С., „Веда-Словена-ЖГ“, 1998 г.

Среща с нашата Мая в eTwinning – платформа на чудесата
Стела Петкова, учител
ДГ „Звънче“, гр. Плевен

Резюме: Децата от група „Мечо Пух“ разказват за своето участие в международния eTwinning проект
„Пчеличката Мая пътува по света“. Мая ни гостува в рамките на една седмица. През това време бяха организирани разнообразни дейности с нея. Седмицата мина неусетно и бе време Мая да отлети при следващите наши виртуални приятели, за да им разкаже за нас.
Проектно – базираното обучение в нашата детска градина „Звънче“ отдавна не е мираж, а реализация. Чрез него се реализира, една от любимите дейности на децата. Това е шанс за нас учителите да отворим един нов свят пред децата, който да отговаря на съвремието, в което се намираме и
на ежедневието изпълнено с различни технологични средства, с които децата се справят с все по-голяма лекота.
През изминалата учебна година 2015/2016 работих във втора група „Мечо Пух“ в ДГ „Звънче“, град
Плевен и въпреки малката възраст на децата, нямаше пречка пред нас да се потопим за пореден път в
платформата на чудесата. Така я наричаме ние!
В настоящата статия ще ви представя един от трите проекта, по които работихме с децата.
А именно „Maya the Bee travels around the world“. Пчеличката Мая с нейната игривост и усет да се забърква в пакостите, но и успешно да се справя с трудностите е любим герой на редица деца по цял
свят. Именно това бе един от стимулите, които ме подтикнаха да избера този проект за работа с
децата.
Както и останалите проекти, в които участваме, този също е международен. Партнирахме си
с детски градини и училища от страни като Испания, Македония, Гърция, Кроатия, Португалия,
Италия и много други.
Каква бе идеята? Идеята за мен винаги е една и съща обучение базирано на игра и забавление. Така бе и при този проект. Мая трябваше да обиколи всички страни участнички в проекта, като престояваше при всеки за срок от една седмица. Заедно със себе си тя носеше и албум, в който всеки да се
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представи. Децата сами избираха по какъв начин да стане това. Чрез разходка из техните училища и
градини, чрез снимков материал, чрез рисунки и други. Друго важно нещо, което децата сами трябваше да преценят е каква важна част от ежедневието си и от културата на народа си да споделят
със своите нови приятели. Респективно с това пък научаваха за културата на различни страни, за
техните лични и национални празници и обичаи. Интересно бе да видят как едни и същи празници се
празнуват при различните страни.

Организаторите на проекта бяха съставили предварителен график за пътешествието на Мая
и ето, че след известно време тя се озова в нашата пощенска кутия. Думите са излишни да опиша
вълнението на децата, блясъкът и радостта в очите им, когато получиха малката кутия. Ще кажа просто „Ах....“ ! Разгледахме Мая, запознахме се с нея и бе време да се захващаме за работа, защото седмицата щеше ей сега да се изтъркаля, а ние имахме много предвидени дейности и идеи какво да
покажем на Мая.
Като любезни домакини, след като се представихме и се запознахме лично с Мая, побързахме да я
разведем из нашата детска градина. Показахме й любимите ни места за игра, четене на приказки, музикални игри и песни, заведохме я й при нашата цветна градина. Все пак на Мая й трябва прашец, за да
направи вкусен медец. И след тази дълга обиколка преценихме, че нашата гостенка трябва да нощува
някъде. Погрижихме се за нея като я изкъпахме, приготвихме й храна в нашата любима куклена къща
и й построихме дом, в който да остане през нощта докато на сутринта се завърнем в детската градина и игрите започнат отначало.
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Седмицата, в която Мая бе наш гост съвпадаше и с иницитивите, които организирахме по случай „Седмицата на детската книга и изкуства за деца“. Бяхме събрали с помощта на родителите гатанки, приказки, стихове и песни, които са лично тяхно творчество. Децата илюстрираха произведенията на родителите си. А Мая се включи в оформянето им в детска книжка. След като книжката бе готова, заедно с Мая отидохме на разходка в двора на нашата детска градина и почетохме някои от произведенията на родителите. Такава книжка изпратихме и на нашите приятели от другите страни.

Седмицата мина неусетно и бе време да се разделим с Мая. Тя трябваше да пътува за Орестиада
– Гърция, където бе нейната следваща спирка и където щеше да разкаже за посещението си при нас.
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Но това не беше края на работата по проекта за нас! До края на проекта Мая имаше още няколко спирки, които ние проследявахме в онлайн платформата TwinSpace. За децата това бе любим завършек на всяка седмица. С нетърпение попиваха от културата и емоциите на децата от чуждите
страни, които се оказаха не толкова чужди, защото детската радост е еднаква навсякъде!

Развитие на системното мислене и творческото въображение
при 6 – 7 годишните деца чрез технологията ТРИЗ
Тереза Атанасова Тончева, главен учител
ДГ №3 „Детелини“, Благоевград

Използването на прийома ТРИЗ «Системен оператор» позволява всеки обект да се разглежда едновременно във времето и пространството. Редовното прилагане на този прийом формира у децата «навици за
системен анализ, диалектично или многоекранно мислене» (Г.С.Алтшулер). Да мислиш за бъдещето – значи
да не правиш грешки в настоящето, а да мислиш за миналото – да не правиш грешки в бъдеще. За да мисли
за миналот о чрез анализ и обощение, тъй като даването на готова информация за настоящето не е желателна. Да се мисли за бъдещето е най-трудният елемент на мисленето. Тук на въоръжение идва въображението на детето. Да се помага в този случай означава, възрастният да мислим вместо детето, да го лишим от радостта от творчеството. В този случай възратсните са призовани тактично и ненатрапливо да помагат на детето да види връзката на бъдещето с настоящето.
Предложената педагогическа ситуация има претенцията да покаже моя опит в прилагането на
«Системен оператор» и няколко други инструменти на ТРИЗ технологията, разработени за предучилищна възраст.
Развитието на творческите способности на децата и създаването на силна мотивация за саморазвитие на индивида на основата на определени образователни траектории и области се постига
чрез използването на ТРИЗ технологията в детската градина. Тя решава задачи като: обучение в правене на предвиждания – развитие на въображението, умението да се разрешават противоречия, да се
действа ефективно в критична ситуация; включване на обучаемите в сътрудничество и участие в
процеса на вземане на важни решения. Резултатното прилагане на ТРИЗ технологията в детската
градина се базира на високата познавателна активност на детето и на естествения му стремеж да
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открива и изследва обкръжаващата го среда. По определението на В. Ротенберг (2011) изследователското детско поведение активизира мисълта, фантазията и творчеството в условията на неопределеност. Потискането на детската инициативност блокира изследователското поведение на детето и изгражда пасивна позиция в бъдеще, която при всеки сблъсък с трудности ще отказва човека
от намиране на решение и ще го кара да капитулира.
Както казва А. Айнщайн въображението е по-важно от знанието, тъй като знанието е ограничено, а въображението обхваща целия свят. Това, което имаме досега е плод на въображението на нашите предци, а това, което ще оставим за бъдещето е построено с помощта на нашето въображение.
Игрите и игровите упражнения в педагогическата ситуация, която представям имат за цел да
развиват системното мислене и творческото въображение у 6–7 годишните деца, чрез анализ и интерпретация на художествен текст и прилагането на основни инструменти на ТРИЗ технологията. Задачите, които си поставям са: да правят хронологичен анализ на приказката „Гладната гъсеница“, с опора върху илюстрации и текст; да се включват в театрализирани етюди с различен контекст; да изграждат конкретни представи за метаморфозата в жизнения цикъл на пеперудата; да се
запознаят се със свойствата на числата да бъдат четни и нечетни; да изграждат умения за подбор
на материали и тяхното комбиниране; да усъвършенстват изтеглянето по гимнастическа пейка от
лег(тилен и коремен); да изпълняват определени физически действия по сигнал. Заедно с решаването
на познавателните задачи, ТРИЗ игрите, по своята същност, развиват и емпатийни умения у децата, и умения да се вслушват в изказванията на другарчетата си; развиват умения за работа в малки
групи (екипи) и стремеж към постигане на поставената цел.
Методите, които използвам, са:
yy информационно-познавателни – презентация и беседа; игрово-преобразуващи – театрализирана игра, подвижни игри („Поздрав“, „Войници и парцалени кукли“), ТРИЗ игри и игрови упражнения;
yy практико-преобразуващи – схематично моделиране на система – под- и над- система – („Какво е било, какво е станало?“ с която определят линията на развитие на обекта; „Това се отнася
към това както…“ – игра за сравняване на системите); художествено конструиране.
Самостоятелната работа: посочват четни и нечетни числа в дадена сериационна редица. Работа
в малки групи – моделиране и сериация – картони с възможност за решаване както на индивидуални,
така и групови задачи. Правят схематичен модел на всеки ден от работната седмица, след което всеки пет деца обединяват моделите си и правят обобщен модел на работната седмица)
Практическа дейност: изготвят фруктиери и пеперуди от картон; плодове от пластилин; посочват и оцветяват етапите в развитието на пеперудата.
Ход на ситуацията: Учителката завежда децата във видео залата, в която има голяма елипсовидна маса, върху която са подредени примамливи цветни картинки, материали, моливи, лепила. Децата,
привлечени от красиво подредената маса се спускат за заемат място, за да разберат какво ги очаква.
В четвърта група те все по-често откриват сами задачите, които им предстои да решат, тъй
като всяко занимание по ТРИЗ е една забавна изследователска игра. В суматохата учителката включва проектора и на екрана се появява тяхната любима кукла-петрушка Жаба-Даба. Вайканията на жабата привличат вниманието на децата и от диалога между нея и тяхната учителка те разбират, че
жабата има сериозен научен проблем или по-точно казано, тя търси отговор на въпроса, „Защо всички пеперуди са се превърнали в гъсеници?“, но отказва помощ от децата, тъй като не ги познава.
Учителката открива решението в играта „Поздрав“, чиито цели са: да се подобри психо-емоционалният комфорт на децата и да се настроят на работна вълна. Децата се поздравяват едно друго
с „Здравей, как си?“ като се ръкуват и се гледат в очите. Всяко дете може да освободи ръката си само
ако е хванало ръката на друго дете и го е погледнало в очите. След края на играта Жаба-Даба „оповестява“ съгласието си да получи отговор на тежкия въпрос.
Учителката пуска презентация на приказката „Гладната гъсеница“, за да подпомогне децата да
обяснят на жабата защо и как гъсеницата се превръща в пеперуда, а не обратно. От илюстрациите
и текста на приказката става ясно, че жабата е изяла 1 ябълка в понеделник; 2 круши във вторник; 3
сливи в сряда; 4 ягоди в четвъртък; 5 портокала в петък; 1 сладолед, 1 парче кашкавал, 1 мъфин, 1 парче торта, 1 наденичка и 1 една краставичка в събота и от всичката тази храна й е станало толкова
тежко, че в неделя е изяла само един лист от черница и след като вече не била малка гладна гъсеница,
а една голяма и дебела гъсеница, най-сетне построила къщичка около себе си. След няколко дни прояла
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дупка в пашкула и от там излетяла една чудно красива пеперуда.
На коркова дъска, вдясно от жабата има схематичен модел на дните на седмицата, които гъсеницата не познава и пита децата, какво означават буквите във всеки един от правоъгълниците (схематично изобразени дните от седмицата). Децата й отговарят, че буквата „П“ в първия правоъгълник означава – понеделник и уточняват, че гъсеницата в понеделник е изяла 1 ябълка, а във вторник –
две круши. Жабата започва да задава въпроси от типа, „Ако днес е вторник, кой ден е бил вчера?“ На
отговор – понеделник, Жаба-Даба възкликва, че предвкусва колко интересна игра ще се получи, ако детето, пред което има картинка с една ябълка, стане и да я сложи в правоъгълника, който изобразява първия ден от седмицата, в който гъсеницата е изяла 1 ябълка. Доволна, че е научила това жабата
поощрява децата и продължава с въпросите си: „Ако днес е понеделник, кой ден ще бъде утре?“ След
отговор „вторник“, детенце пред което има картинка с 2 круши, става и я поставя на съответното й място. Играта свършва тогава, когато се постави сочният зелен лист в седмия правоъгълник.
Играта е свършила и това натъжава Жаба-Даба, защото на нея й се играе. Тогава се намесва учителката и приканва децата да изиграят играта „Дядовата ръкавичка“ (ТРИЗ игра за сравняване на
системите и развитие на асоциативността).
Тази игра се състои в следното: пет деца са герои от приказката, но в нов вариант, в който героите не са животни, а плодчета – деца с медальони – ябълка, круша, слива, ягода и портокал. Те са се настанили удобно в загубената от дядото ръкавичка (зад детски параван). Към „ръкавичката“ се приближава дете с медальон „стомна“ и пита дали ще я пуснат да се стопли при тях. Плодчетата отвръщат, че ще я пуснат, ако им каже по какво прилича на някой от тях. „Стомната“ отговаря, че
прилича на крушата по форма. Отговорът е верен и тя бива приета. След това идва ред на „Снежанка“, която плодчетата приемат в ръкавичката, защото тя отговаря, че с ябълката са от една и съща приказка. Играта продължава с патладжана, слънчогледовата пита и завършва с жонгльора, чиито
топки досущ приличат на портокала.
За да продължи забавлението учителката пита, „Има ли тук войници и парцалени кукли?“ (добре позната на децата подвижна игра „Войници и парцалени кукли“), на което децата с удоволствие
извикват дружно „Да!“. Това се струва много странно и объркващо и жабата възкликва, „Ако това е
следващата игра, аз няма да играя, защото не съм нито войник, нито парцалена кукла“. Учителката
моли едно дете да обясни на тяхната гостенка правилата на играта, които са: докато не чуят сигнал войници или кукли, всички се разхождат свободно в помещението; при сигнал „Войници“ децата
изпъват телата си като струна; при сигнал „Парцалени кукли – се отпускат максимално.
Следващата игра („Системен оператор“) учи децата да определят линията на развитие на обекта и неговите системни връзки. Тя се нарича „Какво е било, какво е станало“. На екрана се появява
слайд, на който е изобразен голям квадрат, разделен от своя страна на девет по-малки квадрата. В
средния квадрат е изобразена добре познатата на децата гъсеница, а встрани от големия квадрат
има 4 картинки, които изобразяват: пеперуда, поляна с насекоми, излюпваща се от яйце гъсеница и гъсеница, разчленена на части. Жаба-Даба вижда това и започва да вика, „Ура! Нова игра, нова игра! Няма
да ми казвате как се играе тя, аз сама ще отгатна!“. Опитва се да познае какво трябва да прави с картинките извън големия квадрат, но не успява и моли децата за помощ. С насочващи въпроси учителката извлича от децата условието на задачата и с ненатрапливо ръководство и участието на жабата децата подреждат картинките, като по вертикала подреждат подсистема (разчленената гъсеница, защото ако гъсеницата е система, то нейните части са нейната подсистема), система (това е поставената в средния квадрат гъсеница) и надсистема – полянката с насекоми (мястото, което обитава гъсеницата и част от което е).
По хоризонтала се подреждат картинките, които изобразяват – вляво – яйцето, от което се излюпва гъсеницата и вдясно – пеперудата, в която се е превърнала гъсеницата. Децата предварително са запознати чрез приказка в картинки какво представлява жизненият цикъл на пеперудата – яйце, гъсеница, какавида – пеперуда.
За радост и на децата и на жабата отново следва подвижна игра, която се нарича „Разположи
постовете“. Децата маршируват в съпровод на музика от Ф. Шуберт „Марш“ едно след друго. Колоната води дете, което влиза в ролята на командир. Когато той плесне с ръце, последният от редицата трябва веднага да спре и да седне на стола до който е спряло. Така командирът разполага постовете в замисления от него ред, марширувайки около голямата маса и ги настанява да седнат.
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Жабата отново вика от екрана. Радостна е, че е намерила друга игра. Това е моментът, в който
децата трябва да работят с индивидуални картони. (Книга за детето 2, „Аз ще бъда ученик, стр. 16).
Учителката и жабата след кратък диалог съобщават задачата на децата, а тя е, на всеки ред, където
е възможно децата да оградят толкова двойки ябълки, колкото е възможно. Например на първия ред
няма двойка, на третия ограждат една двойка и една ябълка остава сама и т.н., с което учителката
въвежда понятията четни и нечетни числа.
Когато децата се ориентират към привършване, жабата започва да нервничи от екрана, „досадно
й било, нямала какво да прави и вече й се рисува“. И от тази ситуация се намира изход и всички дружно отиват в съседното помещение, където на малки масички са подредени материали за различни видове продуктивни дейности:
Има заготовки за фруктиери от картон, в които ще сложат изработените от другите деца
пластилинови плодове и ще ги подарят на Жаба-Даба; заготовки за пеперуди от картон, с които ще
украсят занималнята си, пластилин – за моделиране на плодове за жабата и за себе си; картинки за
оцветяване, на които са изобразени етапите в развитието на пеперудата, отново за Жаба-Даба; на
една маса има продукти за плодова салата, с която ще се почерпят всички деца (до масичката с бяла
кухненска престилка е застанала помощник-възпитателят). Мотивът за дейност на децата е да помогнат на гостенката си, да създадат уют в собствената си занималня, да зарадват другарчетата
си и да доставят удоволствие на себе си.
Обобщавайки седем годишния си опит в използването на ТРИЗ технологията в детската градина, мога да твърдя, че тя осигурява за мен и за възпитаниците ми един по-осъзнат, по-интересен и
вълнуващ живот, изпълва общуването между учител и деца с ново съдържание. Децата стават все
по-уверени и търсещи, игрите им – по-богати и връзките между тях – по-здрави. Смея отговорно да
заявя, че и в двата випуска се наблюдава и по-ранна емоционална децентрация. В тази статия аз едва
успявам да загатна преимуществата и удоволствието за мен и децата от работата с ТРИЗ.
Литература:
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Минск: ИВЦ Минфина, 2007.
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РОЛЯ НА УЧИТЕЛЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЮЖЕТНО-РОЛЕВАТА ИГРА
Наталия Христанова, директор, Атанаска Николаева, ст. учител,
ДГ „Слънце“, гр. Левски, обл. Плевен

Ние, авторите на доклада, като студенти и възпитаници на Димитър Димитров-Мастера, знаем че играта е незаменимия източник на творчество и себеутвърждаване на детето. Пречупвайки
през наша призма теорията за играта, ние потърсихме отговор на актуални въпроси: „С какво са характерни игрите на съвременните деца и как, и до колко можем да ги „направляваме“, запазвайки творческия им характер?“. В статията споделяме педагогическия опит на детска градина „Слънце“ по темата от проведена вътрешно-открита практика и тематична проверка.
„Същността на детския живот е играта. Няма друго време в човешкия живот, когато тя може и
трябва да бъде овладяна, за да стане личностно притежание, като определящ фактор на човешката интелигентност и творческа същност“ – така ни учеше Димитър Димитров, МАСТЕРА.
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Тези изводи на големия познавач и изследовател на детската игра в съвременната българска предучилищна педагогика са в основата на нашето разбиране за комплексния характер и незаменима роля на играта в живота на детето.
Педагогическият екип на ДГ „Слънце“ приема, че играта е свободна дейност на детето, но с оглед
нейното широко разгръщане и максимален обхват е необходимо умело да се съчетае с адекватно педагогическо ръководство. Детският педагог трябва добре да познава педагогиката на играта, да разбира нейния творчески характер, да се съобразява със свободния избор и интереси на децата.
Ръководството на творческите игри изисква педагогическа компетентност и деликатен подход,
за да се запази неповторимата магия на играта и се стимулира желанието на децата да претворяват
света през своите детски очи. Учителите се затрудняват при ръководството на сюжетно-ролевата игра и споделят потребността от по-задълбочено изучаване на специфичните подходи, съобразени със съвременните условия и технологии.
Като отговор на потребността от повишаване компетентността на педагогическия екип в
тази насока, определихме за приоритет на вътрешната квалификация и тематичната проверка темата: „Ръководство на сюжетно-ролевата игра“. Основните въпроси, на които търсихме отговор
бяха:
- Какви са особеностите на творческите игри на съвременните деца от предучилищна възраст?
- Доколко и как учителят трябва да се „намесва“ в игрите, така че те да не загубят творческия си характер.
Отговорите потърсихме в различни теоретични източници. Насоки за обосноваване на основните понятия и специфичните термини на педагогиката на играта (Димитров, 1996; Димитров,
2009), а за практическо помагало (Велева, 2014).
На семинар дискутирахме прочетеното и на база собствения си практически опит, достигнахме
до следните изводи:
Игрите на съвременните деца се отличават с повече действия и все по-малко отношения.
Това се определя от особеностите на социалната среда, в която растат децата – динамична, информационно пренаситена и емоционално по-бедна. [Децата лесно се въвличат в популярни телевизионни, медийни екшън роли, повечето от които предполагат действия, които елиминират творческия характер и развитие на сюжетно-ролевите игри.];
Учителите трябва да обърнат по-голямо внимание на творческите игри и като използват своя
опит и такт, умело да ги управляват и насочват в желаната посока. Теоретичното изясняване ни
помогна да определим етапите на практическа работа с децата:
I. ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП
I.1. ВЪЗПРИЕМАНЕ – натрупване на преки впечатления у децата за факти и явления от обществения живот.
I.2. РАЗШИРЯВАНЕ НА НАТРУПАНИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ – насочване вниманието на децата към
различни професии и взаимоотношения чрез разнообразни форми, методи и средства.
I.3.ЗАТВЪРДЯВАНЕ – чрез различни игри с правила.
II. СЪЩИНСКИ ЕТАП
II.1. ИЗПРОБВАНЕ И ИЗРАЗЯВАНЕ в процеса на сюжетно-ролевата игра.
II.2. САМОСТОЯТЕЛНА СВОБОДНА ТВОРЧЕСКА ИГРА НА ДЕЦАТА.
Практическата работата по темата продължи с вътрешно-открита практика:
Първа част – наблюдение на открита практика по темата: „Сюжетно-ролеви игри“ в групите
на детската градина: II „а“ – тема: „Зоопарк“; II „б“ – тема: „Семейство“; ПГ „а“ 5-годишните – тема:
„Медицински център“; ПГ „б“ – тема: „Какъв ще стана като порасна?“.
Втора част – събеседване по следните въпроси: роля на учителя; иновативни моменти в наблюдаваната практика; степен на активност и творческо интерпретиране на децата.
Ролята на учителя за развитието на сюжетно-ролевите игри, разглеждаме в няколко аспекта:
Планиране на сюжетно-ролеви игри в календарния план – учителят изготвя календарен план на
дейностите, с основни и допълнителни форми, като се съобразява с възрастта, специфичните особености и интереси на децата от групата.
2. Провеждане на планираните дейности:
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2.1. Целенасочени наблюдения при началното запознаване на децата с културни, административни, строителни и търговски фирми и учреждения от нашия град.
Целта бе да се натрупат у децата общи способи за ориентация в различни сфери на обществения живот. Да се овладее общ подход за анализ на явленията, предметите и отношенията, които ще
претворят в бъдещата си игрова дейност.
2.2. Други допълнителни дейности за разширяване и обогатяване на придобитите впечатления
от проведените наблюдения – основни и допълнителни дейности, предимно по социален свят; беседи след проведени наблюдения; срещи и разговори с представители на различни професии; посещение
на родители в групата; постери; табла; анкети с децата; художествена литература; енциклопедии,
интернет и др.
2.3. Използване на игрова дейност с правила – дидактични, ролеви, интерактивни и автодидактични игри. Чрез тях децата обогатяват знанията си за обектите и явленията от заобикалящия
свят, разбират предназначението на различни предмети и тяхното използват, а също така и практическото им използване. В процеса на игрите с правила на децата бе дадена възможност те самостоятелно да изследват характерни предмети, инструменти и материали (лекарски кабинет, аптека, строители, работници в зоопарк).
2.4. Използване на сюжетно-ролеви игри – на децата се предлага възможност творчески да интерпретират познати теми. Учителят с помощта на децата, организира обстановката за предстоящата същинска игрова дейност и ги мотивира чрез разнообразни методи, средства и похвати. Водещата роля принадлежи на косвените методи и похвати, а основно условие за използване на преките е съхраняването и развитието на детската самостоятелност.
3. Подготвяне на материалната база и създаване на организация за конкретната игрова обстановка. При по-малките деца участието на учителя е определящо – чрез осигуряване на пространство за игра, играчки и игрови заместители. При по-големите деца, ролята на учителя е опосредствена и деликатна. Той насочва и подпомага децата, без грубо вмешателство, подсказвайки идеи и
предложения. За развитие автономността на игрите, наличието и функционирането на постоянни
кътове за игра оказва положително влияние. Временните кътове (детски кът в заведение; парк в болницата) внасят разнообразие и провокират развитието на сюжета на игрите.
4. Прякото или косвено участие в същинския процес на сюжетно-ролевите игри. Педагогическото майсторство на учителя се изразява в умението му да подбира методи, средства и похвати, за
да провокира игровия замисъл и последващите игрови действия. Определящо е създаването на интерес по темата от учителя.
В наблюдаваните практики учителите използваха предимно игрово-практически и интерактивни методи и техники. Например: II „а“ група, игрово-практически метод „В автобуса“ и проблемна ситуация „Зоопарк“; II „б“ – куклен етюд; ПГ „а“ 5-годишните – ролева игра „Коя е моята роля?“
(учителката в роля на медицинска сестра); ПГ„б“ на 5-6-годишните деца – ролева игра „Журналисти“
(експресно интервю) и интерактивна техника „Звездичко“(постоянен игров похват за обозначаване
на работещите за деня кътове).
Значим фактор за стимулиране на игровата дейност е осигуряването от страна на учителя на
богатство от нагледни средства – табели, обозначаващи отделни звена в играта (медицински център; медицински кабинет; аптека; бърза помощ; ресторант; фризьорски салон и др.); баджове, атрибути и униформи на различни професии. Наличието на изброените помощни средства мотивира децата и ги помага да извършват адекватни действия, от позиция на ролята.
Стимулиращ похват е внасянето в игрите на продукти, изработени от децата в други ситуации или в дейност по избор, напр. украсени чинийки от хартия; апликирани цветя – за декори; сладки
от тесто или пластилин и др.; както и на нови играчки и пособия.
В игрите бяха включени и други специфични действия, характерни за някои професии (работа с
касов апарат и банкноти; „писане“ на рецепти, измерване на кръвно налягане), насочени към формиране на по-сложни представи и понятия. При отразяване труда на възрастните, децата се насочваха
към действията броене, измерване, писане на цифри и букви, като част от действията в дадена роля и подготовката им за учебна дейност. Положени бяха специални усилия за обогатяване на игрите
по тематика, сюжет, роли и взаимоотношенията между децата, тъй като по този начин усвоените правила и способи на действия се пренасят в други игри с нови обекти.
Ролята на учителя при ръководството на сюжетно-ролевата игра е определяща и значима. Слож-
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ността на ръководството на игровата дейност е свързано с факта, че тя е свободна детска творческа дейност. Важно условие е в процеса на педагогическото взаимодействие е да се съхрани нейната
свобода и непринуденост. Това се получава най-често, когато учителят също влиза в роля и общува
с децата от позиция на съиграч. При такива условия децата се доверяват и общуват по-лесно, отколкото при запазването на реалните взаимоотношения учител-деца. Този модел на взаимодействие
се опира предимно на диалога. Именно възрастният е този партньор –съиграч в играта, който не само отчита възможностите, интересите и желанията на децата, но и може да подбере такива типове отношения, които ще стимулират игрите и ще доставят удоволствие от общуването на децата с него.
При игрите „Семейство“ и „Зоопарк“ на 3-4-годишните деца, основен начин на работа са съвместните игри на учителите с децата. В играта „Зоопарк“ учителят бе в ролята на директор на зоопарка. Явявайки се в позицията на съиграч-консултант, учителят индиректно може да ръководи
играта, да разговаря и насочва децата в изпълнението на техните ролеви действия.
В играта „Медицински център“ на 5-годишните деца, учителят по-често използва косвени средства за въздействие, чрез които опазва самостоятелния характер на дейността. Когато бе необходимо учителят се включваше като участник, или влизаше в позицията на наблюдател и контрольор
на детските игрови прояви.
Необходимо да се отбележи, че много важен е индивидуалният подход на педагога към всяко дете –
като отчита неговите знания, интереси, способности, игрови навици и умения. По този начин учителят може успешно да насочва, пряко или косвено, децата към игри и роли, които съответстват на
техните индивидуални възможности, интереси и желания; да създава условия за активност и самостоятелност при възникване и реализиране на игровия замисъл.
Играта „Какъв искам да стана?“ при 6-годишните деца показа, как умелото комбиниране на косвените методи (проблемни игрови ситуации, въпроси, съвети, напомняния) от учителя при ръководството на играта, активизира творческите способности у децата и техния опит. Чрез индиректната насочваща позиция на учителя се създават благоприятни условия за формиране на готовност
за преход на играта на по-висока степен. Така например, при изчерпване на интереса на децата за игра
в къта „Салон за красота“ учителят ги насочва към играта „Училище за бонбони’’. Така чрез предлагането на нови роли, игрови ситуации, нови игрови действия се запази не само интереса на децата към
играта, но се регулираха и отношенията между самите деца, но в друга среда.
Общоприета и общовалидна е ролята на учителя като регулатор на ролевите и реални взаимоотношения на децата в процеса на игра. Учителят е този, който не допуска груби прояви от позиция на
ролята и своевременно ги коригира. Той стимулира позитивните прояви в общуването и поведението на децата, културата на речта и употребата на етикетни форми. Постигнатите резултати са
в две направления – за децата и за нас – педагозите.
Резултатите в края на учебната година показват категорично и ясно, че у децата има изградено позитивно отношение към сюжетно-ролевата игра (резултати от изходяща диагностика), подобрени са техните социални умения на общуване, помежду си и с възрастни, обогатен е социалният им опит.
Резултатите от използването на сюжетно-ролевата игра от учителите, също така показва изключително висок напредък по посока повишаване на техните компетенции за ръководството на
сюжетно-ролевите игри.
Като отчитат индивидуалните и възрастови особености, интереси, желания и възможности на
всяко дете, учителите успешно подбират най-подходящите методи и похвати за тяхно участие и
за групата като цяло, което естествено подпомога развитието на децата, чрез стимулиране творческия характер на детските игри.
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