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Екипната задача в дЕтската градина

награда
на името на димитър Кръстев димитров – мастера

наградата се присъжда на педагози в детската градина за творческо и обогатяващо педагогическо взаи-
модействие в предучилищна възраст.

цЕл
С наградата на името на димитър кръстев димитров – мастера се цели:
 y да се съхрани и тачи във времето неговото безспорно място в предучилищната педагогика у нас;
 y детският педагог да продължава практически да реализира неговите научни идеи при осъществя-

ване на педагогическото си взаимодействие с децата; 
 y 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

 y доц. д-р райна Захариева – Софийски университет „Св. климент охридски“, град София
 y доц. д-р румяна Папанчева – университет „Проф. д-р асен Златаров“, град бургас
 y цеко Стайков – издателство „изкуства“, град София
 y камелия димитрова – рио, град благоевград
 y доц. д-р анастасия Пашова – ЮЗу „неофит рилски“, град благоевград
 y доц. д-р веска вардарева – ЮЗу „неофит рилски“, град благоевград
 y доц. д-р красимира димитрова – университет „Проф. д-р асен Златаров“, град бургас 
 y проф. дпн галя Христозова – бургаски свободен университет, град бургас
 y доц. д-р Хрисула недялкова – университет „Проф. д-р асен Златаров“, град бургас
 y д-р ели драголова – град бургас
 y доц. д-р ваня Петрова – тракийски университет, град Стара Загора
 y проф. д-р тиха делчева – тракийски университет, град Стара Загора
 y наташа новачкова – град Стара Загора
 y доц. д-р гергана дянкова – ЮЗу „неофит рилски“, град благоевград
 y доц. д-р София дерменджиева – вту „Св. св. кирил и методий“, филиал в град враца
 y гл. ас. д-р Златка димитрова – университет „Проф. д-р асен Златаров“, град 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 дъл-

бока признателност и уважение към неговото неповторимо научно творчество в предучилищната педа-
гогика у нас.

димитър кръстев димитров е забележителен учен със свой авторски почерк в предучилищната педа-
гогика, 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 уни-
калността 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 иг-
рата 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 и неповторим период от човешкия живот – детството.
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обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст

тЕмата на пЕтото ИзданИЕ на КонКурса
„ЕКИпната задача в дЕтсКата градИна“

цел . Формиране на екипни и комуникативни умения в предучилищна възраст – средство за развитие.

параметри на задачата:
• тема на екипната задача.
• възрастова група, за която е разработена задачата.
• име и фамилия на учителя/учителите – автор/автори на задачата.
• Стандарти от образователни направления, с които е съобразена екипната задача.
• резюме – до 1500 символа.
• основен текст – в обем до 7 страници (14pt., 1.5 разстояние между редовете).

екипната задача се реализирана в основните или допълнителни форми на педагогическо взаимо-
действие в различните моменти от целодневната или полудневна организация.

Спецификата на екипната задача в предучилищна възраст – се предпоставя от постигането на очаква-
ните резултати по различните образователни направления чрез различните видове игри.

в конкурса се предоставя възможност и за представяне на сюжетно-ролевата игри за разгръщане на 
детската творческа, развиване и утвърждаване на познавателна, емоционална, комуникативна и социал-
ни умения в децата от различни възрастови групи.

задължителни елементи в основния текст
• наименование на екипната задача.
• екипната задача да е разработена за екип от 3 до 5 деца.
• в хода на екипната работа всяко дете да има ясно дефинирана задача, която да изпълни незави-

симо и паралелно с останалите деца в екип.
• екипът да има лидер.
• След като всички деца изпълнят своята част от общата работа да обединят своите задачи в един 

цялостен продукт.
• лидерът/говорителят на екипа да представи/презентира готовия резултат/крайния продукт от ек-

ипната работа.
• да има ясни критерии за оценка на изпълнение на екипната задача.

задължителни елементи на екипната задача постигната чрез сюжетно-ролева игра:
• наименование на сюжетната игра.
• как е избрана играта?
• доколко децата участват в избора на играта?
• Предварителна подготовка за играта – наблюдения, филми, литература.
• договаряне и разпределение на ролите.
• реквизит за играта и подготовка на игрални кътове.
• начало на играта.
• Смяна на ролите и обогатяване съдържанието на играта в процеса на игра.
материалите за реализиране на екипната задача да са достъпни за приложението им в масовата пе-

дагогическа практика.
екипната задача да бъде апробирана/реализирана в педагогическата практика и да бъде документи-

рана чрез снимки и/или видео. всички приложени ресурси (снимки и видео материали) ще бъдат разгле-
дани единствено от членовете на комисия и няма да бъдат публикувани.

всички разработки, които отговарят на регламента на конкурса, ще бъдат публикувани в Сборник 
„обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст“ 5/2021 г. и ще получат грамота 
за участие на церемонията.
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ЗА МАСТЕРА

профЕсИоналнИят път И посланИята на мастЕра

да се обхване и обобщи научното и практическото наследство и богатство, оставено от ма стера – пи-
сано, 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 дру-
гите – е непосилно. Затова тук ще направя само скромен опит да очертая безспорно утвърденото и уни-
кално 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 възпи-
тателна 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 г. 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 два-
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 – бургаски универси-
тет „Проф. д-р асен Златаров“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, вту – колеж Плевен, уни-
верситет „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 пред училищно възпитание и подготовка (2006–2008).

богат и забележителен 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 ин-
ститута за детски учители „анастасия тошева“. По време на двете години в института (1977–1979) препо-
дава История на педагогиката и българското образование и Предучилищна педагогика и педагогиче-
ска практика. 

от 1979 г. е преподавател в ЮЗу „неофит рилски“ по предучилищна педагогика и учебни дисципли-
ни, свързани със света на детството и света на възрастните: с възникващите в това взаимодействие и вза-
имо-съ-действие реал ни отношения въз основа на уникалната свободна човешка дейност – игра та, и със 
субектно-личностното саморазвитие на децата и подрастващите, включително и чрез алтернативни про-
грами. интересно е неговото кариерно развитие в ЮЗу – благоевград, по време на което той заема раз-
лични академични изборни длъжности: 

 y  Заместник-декан по нир (1992–1995);
 y  Заместник-ректор по практическо обучение, професионална реализация и научноизследователска 

дейност (1999–2003); 
 y  Заместник-ректор по научноизследователска дейност и кадрово развитие (2003–2007); 
 y  ръководител на катедра „Предучилищна педагогика“ (1995–2011);
 y  директор на център за продължаващо обучение в дупница (2001–2007);
 y  координатор „международни образователни проекти“ (1996–2008);
 y  координатор на специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ръководител на ма-

гистърска 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:

 y  междуведомствена група за разработване на дои за учителска правоспособност и квалификация 
в мон (2001–2004);

 y  комисия за изменение и допълнение на наредба № 4/2000 за предучилищно възпитание и подго-
товка в мон (2001–2004);

 y  консултативен съвет за образованието на децата и учениците от етническите малцинства към ми-
нистъра на образованието и науката (2001).

гост-лектор в международни университети
През последните 10 години е ангажиран със свои авторски тематични програми в университет „ни-

колай 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 университе-
та в битоля, македония.

членство в академични организации
като професионално ангажиран учен е член на следните академични органи: научна комисия по пе-

дагогика 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 ре-

дакционната 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 на-
ционален комитет за предучилищно образование – омер (1990); член на Съвет за координация на реги-
оналната иновационна стратегия на Югозападен регион за планиране (2006–2011).

научно-практически принос в работата по проекти
оценяван високо за своя научно-практически опит и знание, мастера е включван като участник в раз-

лични проектни екипи и е заемал различни позиции: ръководител на 3 проекта, координатор на 2 про-
екта; като член на екип участва в 11 наши и международни проекта 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, мастера е канен за модератор на две национал-
ни 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 ръ-
ководство за педагога (в съавторство) в Програмна система „аз съм в детската ясла“ на издателство „из-
куства“;

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 въз-
питание (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 мн. др. необходимо е 
да отбележим и влиянието на съветската/руската психологическа и педагогическа школа: културно-ис-
торическата 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 пси-
хология на детството (в. абраменкова), екологията на детството (у. бронфенбренър, в. Панов) и до-
ри виртуалната психология на детството (н. носов).

вероятно именно този широк интерес към постиженията в различни области на познанието го вдъхно-
вяваше да разширява и обогатява в различни аспекти своето разбиране за детето, което най-кратко в по-
следните години предаваше с мисълта на б. Шоу: „Тясната специализация в широк смисъл е широка иди-
отизация 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:

 y  демонстриране на гордостта от постиженията, която включва както овладените от детето различ-
ни действия с предмети, така и неговото „детско“ отношение към възрастния – като образец и екс-
перт, и към себе си – чрез самооценяване на постигнатите резултати като активна и действаща лич-
ност;

 y Стабилизиране на волевия контрол на детето върху психичните процеси;
 y  възможност на детето да прави свой „вътрешен“ план на действията си;
 y  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.
 y Характерен за детето в предучилищна възраст е така нареченият инструментален релативизъм, 

или взаимната изгода, която то постига чрез „взаимни услуги“, които му носят различни ползи и по-
ощрения;

 y  Период на преход от автономия към инициатива – време, в което се появява съвестта;
 y  Период, в който основата на йерархията на ценностите е структурата на „моето“ и на обогатяване-

то на връзката Аз–Мое. като трябва да се отчита, че ако нещо е ценно за детето, толкова по-вероят-
но 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:

 y обобщена доминираща ориентация на детето, предопределяща неговата избирателна значи-
мост на интересна част, страна от действителността и от съдържанието на аз-образа.

 y насоченост на детското поведение към:
 y реализация на определени отношения и повишено внимание към отделните дейности или те-

хни страни;
 y формиране на представа за „себе си“, в зависимост от това в какви дейности е включено;
 y различни видове информация от социалния свят, която има смисъл за него.

в тази връзка са изведени четири основни типа ценности:
 y на реалното функциониране – склонност към възпроизвеждане, повторение на вече овладени 

действия и изградени отношения;
 y на познавателната дейност – любознателност и откриване на скрити аспекти от обекти и явления;
 y на игровата дейност – преход към възможното и фантазното, с удоволствие от процеса и са-

моизявата; 
 y на отношенията с другите – възможност за самооценка на собствените 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 вни-
манието върху опитите детската градина да наподобява малко училище, с което се пренебрегват ро-
лята и самоценността на детството; върху спецификата на много важния за детето преход семей-
ство–дг–училище; творческите дейности в детската градина и непреднамереното учене и усвояване на 
детето; готовността за училище: как детето играе; потребността децата между 3–11-ата година да имат 
единно игрово, възпитателно, социализиращо и образователно пространство .

И така неговото разбиране за същността на детската градина може да бъде представено метафо-
рично, 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:
 y за обогатяване на детето в цялата гама на преживявания на човешкия живот;
 y за разгръщане на потенциала на детето чрез специфичните детски дейности, насочени към най-ши-

рока гама от смислови задачи с универсално и общочовешко значение: за приоритетно възпитаване 
в човешките ценности, с критерий – детето и неговите потребности и интереси;

 y за информационно обогатяване – ако е пожелано от децата, а не само като цел и/или неизбежно 
средство и следствие;

 y за принципно неограничено взаимодействие и взаимо-съ-действие в диадата дете–педагог, зада-
дено от детето и неговите възможности.

второто е личностното ниво, което поставя въпроса: Какво да се прави в детската градина? отгово-
рите на мастера са: 

 y Формиране на детето като субект на дейността и отношенията в групата.
детето и детската група в детската градина са едновременно и взаимосвързано субекти на дейност-

та: преди всичко това се случва по тяхната собствена инициатива и в нарастваща степен с израстване-
то самостоятелно.

 y 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).

 y 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? отгово-
рите на мастера са:

 y 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 игропо-
добна форма;

 y чрез играта, използвана във всички нейни разновидности, т.е. цялостната система на игри: от доро-
левите игрови действия, през базовата сюжетно-ролева игра, играта драматизация и строително-
конструктивната игра, до автодидактичната игра;

 y 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;

 y и отново чрез играта като единствения генеративен източник на алтруизма и творчеството, на самопоз-
нанието, 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 овладява-

не на универсалните компоненти на всяка човешка дейност: целево-мотивационен, организационен, из-
пълнителски и контролно-оценъчен. осигуряване на успешни отговори на възникващите пред детския 
аз въпроси:

 y  Какво? – като вид дейност или занимание, като тематика;
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 y  За какво? – като цел, прогноза или очакване;
 y  Защо? – поради какви причини, потребности и интереси;
 y  Как? – с какви материали и средства, ред на действия;
 y  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 помощ-
та на инструментални (материални и материализирани) и символни посредници – предмети на култу-
рата 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 дет-
ски 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, коя-

то има дълбоки патриархални разбирания, е във връзка с отношенията възрастен–дете, които най-чес-
то 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 социал-
ни взаимоотношения, предпоставя:

 y  овладяване на отношенията между полюсите на „принудата“ (с възрастните) и „доброволността“ (с 
връстниците);

 y  обогатяване на генетичните форми на общуване с възрастните: ситуативните (делова и личностна) 
и извънситуативните (познавателна и личностна);

 y  разширяване на уменията на детето при прехода от субординационните отношения, реализирани 
с възрастните, към равноправно-координационните връзки с връстниците;

 y  Стимулиране на динамиката в смяната на позициите (равен–ръководещ–подчинен), на всяко дете 
в различните форми за организация на съвместните дейности;

 y  Стимулиране и трениране на изпълнението на обучаващите, организиращите и дисциплиниращи-
те правила, гласно или негласно въведени от педагога в групата. 

3 . първоначално формиране и пълноценно функциониране на со циал ния посредник: референтна-
та детска група в детската градина .

реализирането на тази задача предполага използването на положителните, силните страни на детска-
та група, от които мастера посочва четири:

 y  групата като първичен и същински субект на дейността, осигуряваща социалното пространство 
на новите отношения между децата;

 y  групата като социален посредник: референтна детска група с две основни функции: 1) норматив-
на – установяване на стандарти на поведение на всяко дете; 2) сравнително-оценъчна – еталон за 
сравнение, оценка и самооценка на всяко дете;

 y  групата като субект на междугрупови взаимоотношения;
 y  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:
 y  Смислов – какво и защо се прави в детската градина, за какви човешки потребности;
 y  Аксиологически – нравствени и естетически ценности, които детето развива и утвърждава в детска-

та градина;
 y  Познавателно-информационен – набор от нужни способи за познание и начини детето да се обо-

гатява и учи; 
 y  Организационно-функционален – пространствено и времево разпределение на ролите на възраст-

ните в детската градина, техните функции и взаимозависимости;
 y  Нормативен – ръководни норми и правила на взаимодействие в детската градина/групата;
 y  Предметно-операционален – обекти, средства и действия в детската градина и групата;
 y  В плоскостта „успех–неуспех“ на детето в детската градина – ясни практически критерии на 

педагога за оценка и самооценка на детето, съобразно с целите.
5 . детската градина като място за първоначално систематимно овладяване и усъвършенстване на 

различните форми на познание .
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необходимо е да се познава и оценява въздействието на трите нива на познание: 1) действия на де-
тето; 2) овладяване на образи (представи); 3) изграждане на понятия.

Познание: а) в рамките на съществуващото настояще; б) зад пределите на непосредствената инфор-
мация + причини в миналото и следствия и възможности в бъдещето.

тук основните акценти към работата на педагога са:
 y  Съобразяване със стадиите на развитие на интелекта на детето и помощ чрез засилена роля 

на социалните фактори: кооперацията и съвместната познавателна дейност;
 y  При отказ от пряко обучение от страна на детето акцентът на педагога е върху непреднамере-

ното учене и усвояване в процеса на лич ностно значимо диалогично общуване и съвместна дей-
ност с водещи възпитателни и социализиращи задачи;

 y  Създаване на педагогически условия за стимулиране на детското експериментиране и преход от 
проблемно-сюжетното използване на игровите упражнения към вариантите на автодидактична-
та игра. 

6 . постепенно изграждане от педагога на уникален личностен и специфичен групов стил на всеки-
дневния живот и съвместната дейност .

 y  Педагого-психологическа подкрепа на другостта, на различното в индивидуалните характерис-
тики на детето и на специфичното в груповите взаимодействия – които са важна предпоставка за 
взаимното обогатяване педагог–дете, педагог–деца;

 y  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 еже-
дневното общуване;

 y  необходим, дори задължителен преход от познатите използвани корективи на общуване „не пра-
ви на другите това, което не искаш да ти правят на тебе“, през обективацията (разбиране, прие-
мане и съобразяване с мотивите на другите), към алтруизма и взаимопомощта;

 y  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 въз-
растните – родителите и детския учител, да помогнат на детето да премине през най-важния, неповто-
рим 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, с мъд-
рите, 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, възраст-
ните, носим отговорност пред младите хора, за да се научат на отлична, етична и професионална рабо-
та. ние сме моделите за тях. и ако младите хора не работят по този начин, то ние не сме им показали.“ 

убедена съм, че целият живот, професионална реализация и творчество на мастера са необходими-
ят пример за нас, неговите приятели, колеги и съмишленици, както и за младите хора – пример, точно 
такъв, какъвто и Хауърд гарднър ни завеща да бъдем.

        доц. д-р Райна Захариева
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Екипната задача в дЕтската градина

Златина байчева, кристина Панчева – дг „делфин“, бургас

ЕнцИКлопЕдИя за сЕзонИтЕ

Резюме: Децата порастват, укрепват физически и емоционално пред очите ни, а едновремен-
но с това порастват желанията, потребностите и знанията им.

Към успешно цялостно развитие на детската личност се стреми всеки учител. Много е важно, 
обаче в предучилищна възраст да се формират всички базисни компетентности у децата – знания, 
умения, отношения. Тук идва отговорната задача на педагога, да открие и приложи най-ефектив-
ните методи, техники и средства, чрез които да постигне крайната си цел.

Сътрудничество, разбирателство, организираност, наблюдателност, сръчност, логическо ми-
слене и други са качества, които трябва да развиваме във всяко дете. Екипът от педагози на група 
„Детски усмивки“ в детска градина „Делфин“ счита, че един от най-подходящите, интересни и раз-
лични съвременни методи за формиране на тези качества е именно работата в екип.

Работната атмосфера на екипната работа предразполага децата да споделят и обменят ин-
формация свободно, да комуникират помежду си, да си сътрудничат, да проявяват иновативност 
и инициатива и не на последно място да имат отношения към крайната цел, защото тя е обща. 
А пътят до крайната цел учи всеки член от екипа да показва своите индивидуални възможности 
и знания и допълва своите липсващи от знанията на своето другарче. Не на последно място, този 
метод учи децата как да решават безпроблемно конфликти и как да постъпят в такава ситуация. 
Така се градят доверие и взаимност. 

Изграждането на тези качества, които развиват детската личност е нашият мотив да рабо-
тим с децата в екипна дейност. Имайки предвид възрастовата група на децата (ПГ 5 г.) и все още 
малкия ни опит с този иновативен метод на работа, с екипната ни задача разработена за кон-
курса „Екипна задача в детската градина“ за Научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – 
Мастера 2021 година, искаме да направим първата си крачка към работа по тази тема. С това ние 
целим да въведем децата в този нов за тях тип работа. Стремежът ни е екипната задача да ста-
не приоритет в четвърта възрастова група (ПГ 6 г.). Смятаме, че това ще бъде една добра основа 
за развиване на екипните умения на децата, които ще дадат добър старт при адаптиране на бъ-
дещите първокласници.

образователно направление: околен свят 
междупредметни връзки: математика, конструиране и технологии
цели на задачата: Затвърждаване на знанията и представите на децата за четирите годишни време-

на и техните особености и промени. 
Задачи: 
• да се затвърдят знанията на децата за последователността на сезоните. 
• да се затвърдят знанията на децата за природните особености и промени през сезоните, както 

и предмети, които използваме през различните годишни времена. 
• да се развиват екипни умения и личностни качества.
краен продукт от екипната работа: енциклопедия за сезоните
Състав на екипите: по 5 деца в екип
време за изпълнение: 25 мин.
материали за всеки екип:
• Платно – картон с правоъгълна форма, който е основа за изработване на книжка – енциклопе-

дия. цветната основа на всяка страница от енциклопедията е препратка към всеки сезон. 
• кутия с 5 бр. торбички – всяка торбичка съдържа части от пъзел на сезоните. в четири от тях има 

пъзел за определен сезон с една липсваща част, а в петата са допълващите части . 
• Плик – съдържа 25 части с неоцветени картинки в различни геометрични форми на сезонни 

елементи и предмети
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• лепило
• цветни моливи 
въвеждане на темата и мотивация: През месец май децата посетиха библиотеката, където се за-

познаха с цялостната дейност на библиотекарката. тя има нужда от помощта на децата от група „дет-
ски усмивки“. 

учителите получават обаждане по телефона от библиотекарката. тя е притеснена, защото безот-
говорно дете е върнало енциклопедията на сезоните със скъсани и намачкани страници. Сега малки-
те читатели няма откъде да научат за сезоните. Затова тя отправя молба към децата да изработят но-
ви енциклопедии. 

описание: работи се с 4 екипа от по 5 деца. на всяка маса се раздават следните материали: кутия 
с торбички за всеки член от екипа, общ плик за екипа, лепило за всяко дете и цветни моливи за екипа.

всеки екип получава кутия и платно с разграфени чрез пунктир 4 разноцветни правоъгълника, кои-
то представляват страниците от книгата. в кутията има 5 торбички с пъзели на сезоните, които децата 
трябва да подредят и залепят в енциклопедията, в правилна последователност. цветовете на страни-
ците също подсказват за последователността на сезоните.

След като и четирите сезона са залепени на страниците, екипът отваря плика. той съдържа неоцве-
тени картинки на природни елементи, които отговарят на сезоните и предмети, които използваме през 
различните сезони (капки, снежинки, слънце, листа, дърво с листа под него, дърво със сняг, дърво с 
листа, дърво с цветове, бански, палто, чадър, ябълка, череша, диня, шейна, плажна топка и др.). Ясно 
се подчертава, че всяко дете взима само една картинка като бърка в плика със затворени очи. оцветя-
ва я и преценява към кой сезон принадлежи тя. Залепя картинката и чак тогава взима следваща кар-
тинка от плика. Природните елементи и предметите се залепят на обозначено място на всяка страни-
ца. около пъзела има начертани кръгове, които трябва да се намажат с лепило, а оцветените картинки 
се залепят върху тях. така работи екипът, докато не се изчерпят всички картинки и не бъдат оцветени и 
залепени на правилните места. 

След като се постави и последната картинка, страниците са вече готови. основата трябва да се пре-
гъне на хармоника/ зигзаг, за да преобразуват основата в енциклопедия. корицата на книгата е изра-
ботена от учителите и поставена на основата. децата трябва да прегънат така първата страница, че ко-
рицата да остане най-отпред. 

методически насоки: учителите обясняват задачата в последователността на нейното изпълнение. 
Показват всички материали, които ще получат екипите. Показват и примерен краен продукт, който 

трябва да изработи всеки екип. 
Съобщават на децата, че имат точно определено време за работа и когато се каже „Стоп!“, всички 

прекратяват работата дори и да не са готови.
учителите припомнят на децата правилата при работа в екип: „не се караме! обсъждаме заедно! 

играем екипно! единни сме! Помагаме си! не се присмиваме на другарчето, помагаме му, за да успе-
ем заедно! Стараем се!“. избира се лидер, който ще представи работата на екипа и ще разкаже всичко 
за изпълнението на работата на другарчетата си. 

учителите раздават материалите. Следва работа по екипната задача. учителите не се намесват, мо-
же да се подпомогне работата на децата в екипите само при нужда.

Презентиране: учителите избират място, където да бъдат позиционирани готовите природни ка-
лендари. 

може на екипите да бъдат задавани въпроси във връзка със сезоните. излизат лидерите един по 
един и под формата на интервю, те разказват как са работили в екипа. Старателно ли са работили де-
цата в екипа според тях; разбираха ли се помежду си или често спориха; помагаха ли си; допитваха ли 
се един с друг; правилно ли са подредили сезоните; правилна ли е последователността им; природ-
ните елементи и предмети правилно ли са разположени за всеки сезон; има ли допусната според не-
го някъде грешка. 

обобщение на работата: извършва се от учителите, които поставят и словесна оценка за изпълне-
нието на всеки екип. 

критерии за оценка: 
• оценка на правилно сглобен пъзел.
• оценка за спазена последователност при подреждането на сезоните. 
• оценка на правилно или неправилно съотнесените оцветените картинки към всеки сезон. 
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• оценка върху естетически вид на цялата енциклопедия.
• оценка върху взаимодействието и сътрудничеството на членовете в екипа.
• оценка върху презентирането на крайния продукт.
мотивационна част и поставяне на темата: тази част е представена със снимков материал, заснет 

като видео и може да се проследи подробно въвеждането на децата в темата.

Припомняне на правилата за работа в екип, показ на материалите и готовия продукт, поставяне на 
условията:

раздаване на материалите по екипи: 
етап 1 – подреждане на пъзелите:
етап 2 – работа с природните елементи и предмети (книжки за оцветяване), поставени в плика. 
етап 3 – преобразуване на работното платно в книга – енциклопедия. 

Заключителна част: авторите са представили архив от видеа, от който може да се види представя-
не на екипната задача на някои от лидерите.

даниела добрева–иванова, виолета иванова – дг „Зорница“, Сливен

модна Къща „мЕчо пуХ“

Резюме: Детската игра е исторически възникнала вид дейност, в която децата възпроизвеждат 
действията на възрастните и отношенията между тях. Играейки децата се ориентират и опозна-
ват предметната и социалната действителност. Сюжетно-ролевата игра е типична за детето 
от предучилищна възраст. Особено значение за развитието на децата от 2–7 години имат творче-
ските или ролевите игри, сред които значима роля се отрежда на сюжетно-ролевата игра. Тя заема 
значително място в техния живот и възниква на основата на кооперацията на дейността – чрез са-
мостоятелното, доброволно и равноправно обединяване на децата.

Представената сюжетно-ролева игра от IV ПГ „Мечо Пух“ на детска градина „Зорница“, гр. Сли-
вен отразява теоретичните постановки в практичен аспект.

„Да играеш означава да бъдеш, да се научиш да 
живееш както със себе си, така и с другите!“

Франсоаз Долто

детската игра е исторически възникнала вид дейност, в която децата възпроизвеждат действията на 
възрастните и отношенията между тях. играейки децата се ориентират и опознават предметната и соци-
алната действителност. Сюжетно-ролевата игра е типична за детето от предучилищна възраст. особено 
значение за развитието на децата от 2–7 години имат творческите или ролевите игри, сред които значи-
ма роля се отрежда на Сюжетно-ролевата игра. тя заема значително място в техния живот и възниква на 
основата на кооперацията на дейността – чрез самостоятелното, доброволно и равноправно обединява-
не на децата. в хода на нейното развитие значителни промени претърпяват сюжетите, съдържанието, ро-
лите и скритите в тях правила. обект на претворяване са обществените взаимоотношения между възраст-
ните, възникващи в процеса на съвместната им дейност. обективното предназначение (свръхзадача) на 
Сри е ориентировката в смисъла, задачите и организационно – функционалните норми на взаимоотно-
шенията между възрастните с оглед тяхното пренасяне в сферата на собственото детско общуване. Спе-
цификата на Сри е, че в игровото претворяване възрастният е представен откъм своята: социална функ-
ция (майка, пътник, клиент); професия (шофьор, лекар, строител); и длъжност (бригадир, командир, гла-
вен лекар) (д. димитров, 1989).
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в играта могат да се отделят няколко компонента:
1. мотиви, т.е. подбудителни причини за игра, които с възрастта се изменят (от стремеж да действат 

с играчките към висши социални колективистични мотиви).
2. играта има цел в себе си, в нея детето пресъздава това, което е значимо за него. универсалната 

игрова цел е удоволствието от процеса и при някои игри – победата.
3. игров замисъл (задача). той най – често е обобщено название на сюжета: игра „на болница“, „ле-

тище“, „параход“. 
4. игров сюжет. употребява се в два смисъла: като наименование на областта, сферата от действи-

телността, която се претворява; и като организирана последователност от събития, ситуации, вза-
имодействия, обединени от мотивиращи връзки. Сюжетът е същностна черта преди всичко на 
Сри, където е свободно и самостоятелно сътворяван от децата. като отражение на фабулата на ху-
дожествено произведение присъства в ид, и в определена степен като организираща структура в 
Ски, ади и подвижните игри (д. димитров, 1989).

5. игрова роля – тя представлява възпроизвеждане действията на човек; отражение на социална 
роля, нормативно одобрен начин на поведение, заемащ определено място в дадена йерархич-
на структура.

6. игрови действия – обобщени и съкратени (оперативни или изобразителни) действия с предмети-
те (играчки или заместители) в техния игрови смисъл (д. димитров, 1989).

7. игрови операции. игровите операции са елемента на игровите действия; те са реалните движе-
ния (за разлика от действията, които може да са въображаеми), които детето извършва в играта. 
те са приспособени към предметите, с които детето играе и зависят от тях (д. димитров, 1989).

8. въображаемата ситуация е фантастичният момент в играта, породен от това, че действията про-
тичат в нереални условия. Присъща е на всички видове игри.

9. игрови правила – те фиксират основните моменти на дейността и общуването, взаимните права и 
задължения, образците на поведение и границите на техните вариации, пътя за решението на за-
дачата (игрова или дидактична) съдържанието и размера на санкциите към нарушителите. При-
състват във всички игри, дори и в творческите, макар, че при тях правилата са в известен смисъл 
„скрити“ зад ролята (д. димитров, 1989).

предметна среда и игрово пространство, игрови и реални отношения
всяка игра се провежда в рамките на определено място на действие, което може да е веществено 

или въображаемо, нарочно или подразбиращо се от само себе си, но е обозначено предварително. то-
ва е игровото пространство (Й. Хьойзинха, 2000). във всяка съвместна игра действат два вида отношения 
между децата – игрови (ролеви) и реални – междуличностни. игровите отношения произтичат и са зави-
сими от ролите, съдържанието и правилата на играта, от игровата позиция, която заема всеки играч. При 
тях водещи са мотивите на хората, чиито дейности децата претворяват (водещ е мотивът на загрижена-
та майка, на отзивчивия лекар). те се раждат като резултат от претворяване на реалните взаимоотноше-
ния между хората. на фона на игровите отношения и в единство с тях протичат и отношения, свързани с 
подбудите на самите деца. това са реалните отношения. те възникват по повод на играта и се проявяват 
най – открито, когато тече договарянето на съдържанието и хода на играта, на ролите и ролевите задъл-
жения, на игровите правила и последователността на игровите действия.

Представената сюжетно – ролева игра от IV Пг „мечо Пух“ на детска градина „Зорница“, гр. Сливен от-
разява теоретичните постановки в практичен аспект.

модна къЩа „мечо ПуХ“
цел: 
• да се формират умения за работа в подекип в съответствие със сюжета и в края на игровото дейст-

вие да се обединят в екип. 
• да се разширят знанията на децата за дейностите в шивашкото ателие и професиите свързани с 

тях (моделиер – конструктор, дизайнер, шивач, крояч и др.). 
• да се осмисли същността на екипната работа – взаимозависимостта на подекипите.
очаквани резултати:
• Способност да се организира игровото пространство.
• Формирани приятелски отношения в детския екип.
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методи и техники, игрови действия: обсъждане на хода и резултатите от играта, съвместна игра.
Предварителна подготовка:
• Презентации по темата;
• разглеждане на модни списания;
• „музей на шевната машина“;
• Съставяне на модели от материали за рециклиране;
• Функциониране на „майсторилница – работилница“ като съвместна дейност между родители, 

учители, деца;
• изработване на модели за ревю в модна къща „мечо Пух“; символи за отделите в модната къща 

(шивачи, кроячи, дизайнери);
Предметна среда: каталози с мостри, модели и кройки, шевни инструменти (конци, игли, ножици, ли-

нии, линиали, сантиметър), шевни машини, аксесоари, манекени и др.
Ход на играта: децата получават покана за откриване на модна къща „мечо Пух“ последвана от sms. 

екипът работещ в модната къща е карантиниран, а наближава денят за ревю. децата трябва да влязат в 
ролята на отсъстващия персонал. С броилка се определят отговорниците на отделите – дизайнери, кроя-
чи, шивачи. всеки отговорник избира своя екип, поставя съответния отличителен знак и заема определе-
ното място в ателието.

дизайнерите изработват скици, модели за изделия от различни материали: сламки, салфетки, найло-
нови торбички, капачки, бутилки от минерална вода, миди, рапани и др.

кроячите измерват, разчертават на шаблон и кроят изделията върху материала, от който ще бъдат из-
работени.

Шивачите изработват модела и правят проба.
ръководителите на модната къща (учителите) следят работния процес и при необходимост дават на-

ставления. Заедно с отговорниците обсъждат постигнатите резултати на екипите. изслушват се различни 
мнения и препоръки, като децата се насочват да вземат нестандартни решения по отношение на използ-
ваните материали и техники за изработване на основните изделия и аксесоари. децата разглеждат и об-
съждат вече изработените модели от рециклирани материали. 

Смяна на ролите и обогатяване съдържанието на играта в процеса на  игра – ръководителите съобща-
ват, че трябва да се организира спешно модно ревю и поради липсата на манекени, персоналът на мод-
ната къща трябва да представи изделията си на дефиле. досегашните дизайнери, кроячи и шивачи се 
превъплъщават в манекени и представят продукцията на модната къща.

елка Стефанова, мария калайджиева – дг „Зорница“, асеновград 

ЕКИпната задача в дЕтсКата градИна

Резюме: Предучилищната възраст е време, в което формирането на екологично мислене тряб-
ва да присъства в ежедневието от педагогическото взаимодействие. Децата трябва да бъдат мо-
тивирани да ценят природата и да работят за нейното опазване. Това мотивира и нас – педагогиче-
ския екип на втора група „Вълшебство“ да разширим работата си в тази насока, като увеличим ини-
циативите, ориентирани към включване на децата в дейности с екологична насоченост, използвай-
ки екипната работа в малки групи. Осигурихме възможност децата да преживеят предизвикател-
ства в индивидуалното им равнище на развитие. Да се чувстват добре, с желание да проучват нови 
идеи и дейности, да експериментират, да се интересуват от наученото. Включихме ги в реални си-
туации, при които те да се осъзнаят като истински фактори за опазване и възпроизводство на сре-
дата около тях. Особено важно е, че децата спокойно и естествено могат да говорят за своята ра-
бота, да изразяват мнението си и да се радват взаимно на успеха на целия екип.

Този вид учебен опит спомогна децата да се сближат с връстниците, да се научат да си сътруд-
ничат, да се научат да избягват самоцелни критики, както и да се уважават взаимно като инди-
види. Колкото по-добре усвоят тези умения като деца, толкова по-успешни ще бъдат те като въз-
растни хора. 
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Екипна задача нашИят зЕлЕн град 
човекът и природата – това е актуалният въпрос на нашето съвремие. Педагозите, осъзнаваме исти-

ната за значението на екологичната култура и възможността да възпитаваме в тази насока децата. малки-
те могат да израснат сигурни приятели на природата само тогава, когато са убедени в ценността на всич-
ко живо и неживо в нея. Завладени от идеята да помогнем на децата да навлязат в сложните отношения 
между живата и неживата природа, решихме да се спрем на темата за екологията в изпълнението на ек-
ипната задача в детската градина. екологичното възпитание е продължителен процес, който цели осъзна-
ване на екологичните проблеми, усвояване на знания, формиране на нагласи, ценности и чувство за отго-
ворност, за рационално използване на природните ресурси, както и насърчаване на действия за опазва-
не на природата. екологичното възпитание в предучилищна възраст е едно от условията, благоприятства-
щи формирането на екологично мислене. 

какво ли ще е, ако се опитаме да водим зелен начин на живот? бихме ли се чувствали по-добре или 
по-зле? как би изглеждал един еко-град?

С тези въпроси започнахме беседа за деня на рециклирането. в продължение на две седмици чето-
хме тематични книжки, гледахме клипчета, дискутирахме и подготвяхме един необикновен зелен град. 

основната ни цел беше изграждане на екологична култура, съзнание и поведение. в резултат на сис-
темната педагогическа работа децата осмислят и друга закономерност, че хората и природата са тясно 
свързани и не могат да съществуват отделно, че трябва да се полагат усилия за съхраняване чистотата на 
природната среда. осъзнават обществената значимост на човешкия труд в природата и това възпита у тях 
желание за участие в него.

децата донесоха отпадни кутии, от които сътвориха еко-домове, които декорираха според собстве-
ния си усет и замисъл. на доброволен принцип се разделиха на три екипа от по девет деца. тъй като енер-
гията на Слънцето е практически неизчерпаем източник на енергия, който не замърсява околната среда, 
използвахме тази зелена енергия в нашия зелен град, за да съхраним планетата ни. децата направиха го-
леми слънчеви панели, които поставиха на покривите на къщите си. чистотата е на особена почит в еко-
града. на определени места ситуирахме и контейнери за разделно изхвърляне на боклука. По този на-
чин формирахме у децата нагласи за лична отговорност към собственото поведение. След като завърши-
ха своите сгради всеки екип изгради един квартал. Получиха се три различни квартала, като за всеки един 
от тях едно от децата разказа на останалите какво са направили, след което трите квартала се обединиха 
и се получи „Зеленият град“. Сградите в зеления ни град създават здравословна среда за живот и нама-
ляват натоварването на природата. Зелената инфраструктура подобрява качеството на въздуха. С децата 
създадохме богато озеленяване. Засадихме цветя, трева, зеленчуци и зърнени култури. обособихме го-
леми паркови пространства във всеки един от кварталите. в тях освен растителност, децата моделираха и 
поставиха различни животни. С голям ентусиазъм завършихме зеления град и с радост полагахме грижи 
за поддържането му. децата практически показаха, че природата не е просто място за посещение, а това 
може да бъде домът и градът ни. 

Екипна задача засажданЕ на цвЕтя
обогатените естетически впечатления стимулират творческата активност на децата, постепенно се 

формира потребност от контакт с природата. екологичното възпитание на децата е най–пълноценно, ко-
гато в процес на обучение ги включваме в практическа дейност, като ги учим как да преобразуват природ-
ния свят така, че той да става по-красив и да остане съхранен. и ето тук се включихме с поредната екипна 
задача, да засадим цветя от „Зеленият град“ в двора на нашата детска градина. Сформирахме групи от по 
четири деца, като всеки имаше конкретна задача. Първо разделихме градината на равни части за петте 
екипа. едно дете чистеше тревата, друго разрохваше пръста, третото правеше дупка и последното посаж-
даше цветенцата в пръстта. тази екипна задача предостави възможности за придобиване и подобряване 
на съществуващите умения, включително за разрешаване на проблеми, водене на разговори, общуване 
и договаряне. уверихме се, че децата могат да обикнат трайно природата, изграждайки грижливо отно-
шение към всяко живо същество, помагайки да почувстват нейното безкрайно богатство и красота, да се 
възпитат потребности от контакт с нея. като истински защитници на природата почистихме пространство-
то, което неволно бяхме замърсили. тревите бяха изнесени до контейнерите за отпадък. развиването на 
уменията за сътрудничество и работа в екип между децата преобрази атмосферата в групата. За нас бе-
ше удоволствие да слушаме как децата се договарят кой и как да извърши дадена дейност. ролята ни ка-
то учител по време на задачата се променя. в повечето случаи бяхме дискретни наблюдатели на случва-
щото се и почти неуловимо насочвахме в правилната посока кипящите от енергия деца. 
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Екипна задача рИсуванЕ на отКрИто
децата трябва да привикнат към внимателно наблюдение на заобикалящия ги свят и това не е ни-

как трудно, защото живота в природата събужда голям интерес у тях. използвахме естественият стремеж 
на детето към познание, което е в основата на възпитателно-образователната работа в детската гради-
на. децата наблюдават растенията, отнасят се грижливо към тях, по този начини се създават първите им 
връзки с природата. у тях се ражда първото чувство на любов към всяко живо същество. те ги заобикват 
и ги опазват. интересна форма за работа с деца е и рисуването сред природата, сред онова, което са ви-
дели, чули и преживяли. Прегърнахме тази идея и я предложихме на децата. рисуването сред природа-
та дава възможност още веднъж децата да съпреживеят красотата и едновременно да предадат своите 
чувства чрез разнообразни изразни средства. децата работиха на екипи от по четири деца. всеки имаше 
конкретна изобразителна задача в общата рисунка. крайният резултат беше впечатляващ, децата устано-
виха, че когато работят заедно крайният резултат се получава по–добре. ние бяхме партньори на децата 
в тяхното търсене, любопитстване, а не всезнаещ авторитет, който предлага на децата готови знания. бя-
хме част от екипа, редом с децата по пътя на собствените им отговори, помагащ им да развият своето от-
кривателско търсене и отразяващите отношения към света. децата се учат не от набор от отговори, а от 
въпросите, които сами измислят и от активното търсене.

Подпомагайки усилията на децата да мислят рефлективно, да аргументират позициите си, да отчитат 
ценното в другите гледни точки, съвсем естествено се породи и идеята за сюжетна игра. Съвсем малко бе 
необходимо, за да активизираме децата в тази насока.

сюжетно-ролева игра градИнКата на фЕлИКс
организация на групата: „Силна буря е унищожила градинката на Зайчето Феликс /любим герой на 

децата/. то тичало, искало да покрие цветята в градинката, за да ги предпази от бурята, но наранило кра-
чето си. Спешно му трябвало лекар. а и градинката била в ужасен вид. в този ден то чакало скъпи прия-
тели да му дойдат на гости.

чух, че между нас има много добри градинари, лекари, готвачи, шофьори.“
договаряне за игра. Педагогът подпомага децата при избора на роля, съобразявайки се с техните ин-

дивидуални възможности, потребности и интереси. както и със социалните им умения.
„Хайде, весели дечица,
да започваме игра!
Помислете си добре,
кой какво ще избере?“
вие знаете ,че навсякъде трябва да бъдете възпитани. Помислете, кой какъв иска да бъде в играта. 
като добри домакини, идете да напазарувате каквото е необходимо, за да приготвите закуска за до-

брите градинари. За да стигнете до хранителния магазин и до пазара, можете да ползвате автобуса,който 
минава от тук, или да повикате такси. в магазина изберете най-хубавите продукти, не забравяйте да по-
питате дали са пресни.

нека шофьорите да бъдат търпеливи и внимателни към пътниците.
градинарите да оформят най-хубавата градинка, но да преценят колко да е голяма, за да побере всич-

ките цветя които ще бъдат посадени.
Продавачите да са вежливи с клиентите, защото иначе ще ги прогонят от магазините и сергиите си.
не забравяйте да сте добри другарчета!
Преценка за игрите по игрови групировки.
Перспектива за развитие на играта: За да отдъхнат след дългия работен ден каня всички да отидат на 

театър, част от децата са артисти.
учителят вдъхновява и улеснява работата на групата, организира я, ръководи я, с цел – по-голяма 

ефективност. да научим децата си от малки, че работата в екип е по-лесна и по-ефективна от това, да я 
свършат сами, не е сложно. достатъчно е само да не се пренебрегва тази чудесна възможност – да разде-
ляме с някой друг задължения и отговорности. 

Ползите от екипната работа в нашата група са в няколко насоки: 
• Помага за цялостното развитие на детето като личност. 
• Стимулира критичното и творческо мислене в атмосфера на емпатия и доверие.
• акцентира на въпросите и търсенето, отколкото върху готовите отговори.
• възпитава толерантност към различията на другите.
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Христина маркова–димитрова, дг № 8 „вечерница“, благоевград

ЕКИпната задача в дЕтсКата градИна

Резюме: Най-ценните уроци, които преподаваме на децата са тези, в които говорим за уважение, 
смелост, постоянство, грижа, любознателност, прошка, отзивчивост. Помагаме им да развият и 
укрепят най- благородните качества на своя характер, да изградят емоционална интелигентност.

Децата обичат да споделят свободно това, което мислят. В подходяща обстановка, водени от 
учителя, създават правила, които да искат да спазват в атмосфера на сътрудничество и разбира-
телство. Вглеждат се в постъпките си и преосмислят поведението си. Смеят се, творят и се заба-
вляват. Търсят решения заедно. С лекота се учат да общуват на езика на добродетелите.

Като учител, съм вдъхновена да запознавам децата с истории за любовта, смелостта, чест-
ността, съпричастността, щедростта, чрез които те да опознават и развиват добродетели, да 
разбират по-добре чувствата, взаимоотношенията и целите си.

Чрез предварителни разговори, четене на художествен текст, внасяне в занималнята на тема-
тични играчки и предмети, отнасящи се до дадена игра, увличам децата и те получават илюзията, 
че сами избират игрите си.

Разработила съм една сюжетно – ролева игра, в която обръщам внимание на нещо важно – чув-
ствата и емоциите. Вярвам, че моралните избори, които правим, емоционалната устойчивост, коя-
то развиваме и взаимоотношенията, които градим, са основите, върху които създаваме смисъл и 
удовлетворение в живота си.

Децата могат да се научат да разбират, трансформират и изразяват по-пълноценен начин чув-
ствата и емоциите си така, че постепенно да изградят емоционална зрялост и здрави взаимоотно-
шения.

Съвремието поставя пред децата ни много въпроси, на които няма лесни отговори – кое е правил-
но или грешно: Какво означава да бъдеш щастлив? Как да обичаме себе си? Как да създам пълноценни 
взаимоотношения с другите? Кое е най-важното в живота? Как да се справя с гнева, тъгата, трево-
гата? Как е правилно да постъпя, когато…?

• Подготвя децата за началото на училищния живот и за самия живот.
възпитаване в опазване на околната среда стои пред нас и нашите деца, те трябва да бъдат подготве-

ни за това и детската градина дава своят принос в тази насока. удовлетворени сме от резултатите от про-
ведената цялостна работа за реализиране на екипна дейност в нашата група. С децата изградихме една 
работеща изследователска общност, в която те се превърнаха в откриватели, включвайки се в свободно 
мислене и изпълняване на своите отговорности и роли. През това време те извършват и любими за тях 
действия – играят, творят, моделират, рисуват, пеят и т.н., като основното е тяхното съвместно обсъждане 
и осмисляне чрез диалог. За разлика от атмосферата на съперничество, работата в екип подкрепя сътруд-
ничеството и споделеното обучение. намаляване на конкурентния елемент сам по себе си и изграждане 
на изследователска общност, характеризираща се с включване, партньорство и приемане. 

интересът на децата се повиши многократно и за нас това е едно чудесно начало, благоприятстващо 
формирането на личности с ново екологично мислене, реализиращи в своето поведение хуманно, гри-
жовно и опазващо отношение към околната среда. 

Използвана литература:
1. алексиева,м., учителят за малкия ученик, к, „ирита Принт“, 2007
2. галчева, к „Педагогическото взаимодействие с детето – XXI век.“, 2015
3. Янакиева, е. „екологично възпитание на децата от предучилищна възраст“ енциклопедия за пред-

училищния педагог, даниела убенова, София, 1994
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Екипната задача в дЕтската градина

Когато децата започнат да разпознават, разбират и да се вдъхновяват от добродетелите на 
характера, отговорите на въпросите започват да добиват все повече яснота. Често отговорите се 
коренят в добродетелите – понякога е важно да простим, за да излезем от конфликт и да намерим 
смисъл да продължим напред; за да бъдем щастливи е нужно да се чувстваме полезни, а когато се чу-
дим как да постъпим правилно, често отговорът се корени в справедливостта, единството, търпе-
нието, себеотстояването, подкрепата и др.

Екипната задача е реализирана в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в раз-
лични моменти от целодневната организация в детската градина.

Очаквани резултати: Развитие на емоционалната интелигентност у децата чрез формиране на 
екипни и комуникативни умения.

цел: Формиране на екипни и комуникативни умения в предучилищна възраст – средство за развитие.
тема на екипната задача: Сюжетно-ролева игра: „ако вълкът не следва своята природа, а е дарен с 

човешки чувства“
възрастова група, за която е разработена задачата: III възрастова група – 5–6-годишни деца
образователни направления: български език и литература, околен свят, музика

вдъхновението да разработя сюжетно-ролева игра се появи спонтанно, когато чух песента „Песен за 
червената шапчица“ в изпълнение на Йорданка Христова. впечатли ме текста на песента, в който авто-
рът представя вълка и червената шапчица като приятели, които вървят в една посока, намерили хармо-
ния помежду си. текстът на песента е написан от недялко Йорданов през 1977 година и е включен в дъл-
госвиреща плоча с детски песни, които Йорданка Христова посвещава на децата си.

включих песничката в репертоара на групата (5–6 годишни деца). децата обичат да пеят песнички, в 
които се разказват приказни истории. и така песните в репертоара ни за червената шапчица станаха три 
на брой: „червената шапчица“, „Среща в гората“ и „Песен за червената шапчица“. а вълкът в песничките 
беше представен с много различен нрав и човешки емоции. тогава у мен се породи идеята да създам сю-
жетно – ролева игра с трите песнички, които да прозвучат една след друга. децата обичат с помощта на 
маски и костюми да „влизат в обувките“ на героите, научавайки повече за емоциите им. чрез сюжетно – 
ролевата игра децата задоволяват потребността си от общуване и изпитват чисто човешки чувства като 
емпатия, съпричастност, колективност, преживяват реални чувства.

Сюжетно-ролева игра, реализирана по песничките „червената шапчица“, „Среща в гората“ и „Песен 
за червената шапчица“ с герои: червената шапчица, вълкът и ловецът.

екип в състав: деца – марая (лидер), Йоан и михаил.
наименование на екипната задача: „ако вълкът не следва своята природа, а е дарен с човешки чувства“
водещ беше интересът на децата към литературното произведение. Приказката за червената шапчи-

ца е любима приказка на всички деца, а песничките са със същата тематика.
разпределението на ролите осъществихме съвместно с децата. участниците избрахме по следните 

критерии:
- артистичност;
- ролята да импонира на участника.
реквизит за играта и подготовка на игрални кътове:
- макет на къща – параван;
- костюми: маска на вълка, шапка и облекло за червената шапчица, кошничка, питка, пушка, ботуши 

и шапка за ловеца;
- декоративна еличка, изкуствени горски цветя;
- кукли: вълк, червена шапчица, баба.
Ход на сюжетно-ролевата игра: една след друга звучат песничките „червената шапчица“ (2.20 мин.), 

„Среща в гората“ (2.10 мин.) и „Песен за червената шапчица“ (3.30 мин.) и малките актьори пресъзда-
ват действията на героите на импровизирана сцена, на която са разположени къщичката, декоративната 
еличка и изкуствените горски цветя.

Песен 1. „червената шапчица“
червената шапчица бере цветя на полянката, слага ги в кошничката, оглежда се без страх. вълкът се 

крие зад еличката и се облизва. После се показва и застава пред червената шапчица. тя не се стряска от 
вида му. Посочва му пътя към къщичката на баба й. вълкът е доволен и се отправя натам. наоколо оби-
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каля и ловецът, който гледа в друга посока и пропуска срещата между останалите герои. но обикаля бли-
зо до къщата.

Песен 2. „Среща в гората“
червената шапчица се разхожда по полянката и се оглежда. изведнъж пред нея изскача един трепе-

рещ и изплашен вълк, който въпреки страшната си муцуна изглежда добродушен. а и се превива жално 
от глад. червената шапчица сяда на полянката, изважда питка от кошничката си и я споделя с вълка. а в 
това време ловецът обикаля къщата на бабата и се оглежда по посока на полянката.

Песен 3. „Песен за червената шапчица“
червената шапчица се разхожда по полянката. към нея се приближава вълкът, който я хваща приятел-

ски за ръка. двамата започват да се разхождат, гледайки се в очите, усмихнати.
в това време ловецът дебне с пушка в ръка, скрит зад еличката. не ги изпуска от поглед. в удобен мо-

мент се прицелва във вълка. Стреля и го улучва. вълкът пада, а червената шапчица прикляква до него, га-
ли го по главата. ловецът се приближава ядосан, че червената шапчица е разстроена. вдига учудено ра-
мене и ядосан си тръгва. а червената шапчица помага на вълка да стане и отново, хванати за ръка се от-
далечават, напускат сцената.

и в трите песни червената шапчица има водеща роля. тя е лидера в играта. червената шапчица е до-
бронамерена, смела, отзивчива, доверчива, щедра и услужлива. добротата е заложена в нейната приро-
да и тя е непроменлива. останалите герои променят своя характер в зависимост от ситуацията.

в края на сюжетно-ролевата игра червената шапчица задава своите въпроси към децата от групата:
- Защо вълкът в началото беше кръвожаден, искаше да ме изяде, а след това се промени и двамата 

станахме приятели?
- кога според вас някой се чувства по този начин и от какво има нужда, за да се промени?
- какво бихте направили, ако…?
* лошият и кръвожаден вълк попадне в капан;
* гладният и уплашен вълк ви изяде закуската;
* добрият вълк ви покани да играете на полянката заедно.
- какво научихте днес?
- какви бяха най-силните ви чувства днес?

Приложение № 1. текст на песничките:

„червената шапчица“
1. Живяла е нявга
една червената шапчица.
Пр.: о бим, бам, буки, буки, бам, буки,
една червената шапчица.
2. веднъж тя отишла
в гората да бере цветя.
Пр.:……………………….
3. там я срещнал
един кръвожаден вълк.
Пр.:……………………….
4. той я попитал:
-„къде живее баба ти?“
Пр.:……………………..
„баба ми живее
накрая на горичката.“
Пр.:………………….

„среща в гората“
1. червената шапчица, както вървяла,
в гората зелена вълка тя видяла,
огромен и страшен и рошав и прашен,
кафяв, опашат, но ужасно уплашен.

2. – момиченце малко, не искам скандали,
не съм вълк от тия, които са яли
ни бабина питка, ни седем козлета,
роден съм далеко, през девет морета.

3. червената шапчица бързо се спряла,
от малката кошничка питка му дала
и двамата с вълчо си хапнали здраво,
приятели станали, казвам ви право.
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сюжетно-ролева игра (за развитие на емоционалната интелигентност)
„ако вълкът не следва своята природа, а е дарен с човешки чувства“, реализирана по песничките 

„червената шапчица“, „Среща в гората“ и „Песен за червената шапчица“
Предварителна подготовка: Преди да играете играта се убедете, че децата познават популярните пе-

снички и знаят всяка от думите, с които наричаме основните емоции: тъга, гняв, радост, очакване, отвра-
щение, доверие, страх, приятна изненада, неприятна изненада. 

децата от групата са подредени в кръг така, че да очертават въображаема полянка (сцена). всяко от 
децата от групата може да държи в ръка цвете, гъбка или шишарка, с които червената шапчица да пъл-
ни кошничката си. 

главните герои – вълкът, червената шапчица и ловецът са облечени с характерни костюми (маски). 
Правила на играта: „изиграй емоцията на героя така, че да я познаем!“
Само чрез поведението на тялото и изражението на лицето, без да издават звуци, тримата играчи, 

влезли в ролите на вълкът, червената шапчица и ловецът, трябва да изиграят емоции, които изпитват ге-
роите в трите песнички. 

а децата от групата – да познаят кои са тези емоции, като се обосновават. 
въпроси от учителя:
Приятно или неприятно се чувства героят? 
как още се чувстваме, когато изпитваме тази емоция?
разкажи история, в която си се чувствал така. 
разкажи история за друг човек, който се е чувствал така. 
Сподели други думи, с които може да се опише тази емоция. 
кое чувство или емоция е обратно на тази емоция? 
Заключение: развитието на емоционалната интелигентност се случва през целия ни живот. 
ние, учителите в детската градина сме призвани да създадем пространство за подкрепа в израства-

нето на детската личност в емоционален и творчески план, да намерим креативен начин за изразяване, 
общуване и учене. в това пространство, голямо място трябва да има музиката. Защото тя сама по себе си 
е мощно терапевтично средство и може да се намеси в обучението с конкретна цел. 

С помощта на сюжетно-ролевата игра „ако вълкът не следва своята природа, а е дарен с човешки чув-
ства“ даваме пространство на детето да открие нови ресурси у себе си, чрез креативно и артистично из-
разяване да преодолее страха от грешки. Поощряваме го да разказва с помощта на тялото и изражение-
то на лицето си истории. влизането в роли и самата игра вършат работа вместо думите. 

Пресъздавайки образите на героите от любимата приказка „червената шапчица“, на фона на хуба-
вите български песнички „червената шапчица“, „Среща в гората“ и „Песен за червената шапчица“ в изп. 
на Йорданка Христова, стимулираме детето да се свърже с тялото и емоциите си, да се изяви със своя-
та спонтанност и умение за игра. и чрез играта да учи, да разбере различните емоционални състояния. 

така децата неусетно се научават как да се справят с емоциите си. разбират как се чувстват другарче-
тата им в определени ситуации и започват да проявяват съчувствие, емпатия. 

„песен за червената шапчица“
 изп. Йорданка Христова
 текст: недялко Йорданов
1. и тъй веднъж, в една гора
внезапно случай стар събра
под сянката на месец жълт
червената шапчица и вълк.
напук на всички правила
той каза й: „Със мен ела!“
и тя повярва на вълкът,
и двамата тръгнаха на път.

Пр.: една звезда им беше знак,
вървяха те под дъжд и сняг
без дъждобран и без чадър,
тя по- добра, той по- добър.

2. ала един ловец с перо
от приказка на Шарл Перо
изпълни свой служебен дълг,
убивайки добрия вълк.
- червена шапчице, здравей!
недей да плачеш ти, недей!
къде бе тръгнала, къде?
той щеше да те изяде!

Пр. но кой сега ще разбере
защо без шапчица и без палто
тя все тъй броди в оня лес
и търси своя вълк до днес?
една звезда им беше знак,
вървяха те под дъжд и сняг
без дъждобран и без чадър,
тя по- добра, той по- добър.
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ние, учителите, трябва да комуникираме с децата на многопластово ниво, с любов и доверие. За да 
могат те да се отворят към себе си, към нас и живота. да израснат като балансирани интелигентни лич-
ности. 

Защото всяко дете желае от цялото си сърце да направи нещо добро и да намери признание за това. 
да бъдем вдъхновяващи учители!

михаела войнова, доктор по педагогика – дг „Синчец“, благоевград

ХайдЕ на тЕатър

Резюме: В материала е представена педагогическа практика, свързана с възможностите за ек-
ипна организация на детската сюжетна игра. Акцентът е върху продуктивните резултати от дет-
ската активност при осъществяване на кукленото представление „Бременските музиканти“, прие-
то за централен игров замисъл. Около този замисъл се организират екипи за решаване на допълни-
телни игрови задачи. Продуктивността на детските дейности е с влияние върху овладяването на 
комуникативни умения, върху детската инициативност, изпълнителност и работа в екип. 

възрастова група: трета подготвителна група – 5–6-годишни деца 
Стандарти от образователни направления, с които е съобразена екипната задача: он „околен свят“, 

он „български език и литература“, он „изобразително изкуство“, он „конструиране и технологии“ и об-
разователните ядра Свързана реч, речник, възприемане на литературно произведение, Пресъздаване на 
литературно произведение, Художествено възприемане, Самоутвърждаване и общуване с околните и пр. 

Задачи на екипната дейност: овладяване на комуникативни умения за договаряне в процеса на об-
съждане на всеки от компонентите на сюжетната игра; индикиране на механизми за взаимодействия и 
регулиране на договорените правила и отношения между децата в процеса на подготовка и провеждане 
на играта; постигане на взаимовръзка между екипни решения в процеса на играта, емоционални прежи-
вявания и индивидуални способности на децата; развитие на естетически качества, концентрация, въоб-
ражение, съпричастност, партньорство, взаимопомощ, говорна и езикова култура чрез ресурсите на сю-
жетната игра и театъра; овладяване на практически умения за подреждане и изработване на част от рек-
визита с цел разгръщане сюжета на играта; реализиране на общ продукт – представяне на театрализира-
ната игра „Хайде на театър“ пред децата от групата.

реализация на екипните задачи: в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в различ-
ните моменти от целодневната организация на дейностите в детската група. 

увод
развитието на речта в предучилищна възраст се реализира в процеса на разширяване и увеличава-

не на социалните връзки на детето със света. езикът като средство за общуване е многообразие от игри, 
като по този начин, детето усвоява езика, играейки си. така връзката „игра – общуване – език“ излиза на 
преден план. 

когато децата са в контакт с живото слово те чувстват неговата емоционалност, изразителност и звуч-
ност. наблюдават се и някои трудности в общуването на децата, които играейки с телефоните на роди-
телите си, общуват все по-малко с тях и с връстниците си. и колкото повече говорим за игра, толкова по-
малко играят децата, което възпрепятства натрупването на сетивен, познавателен и двигателен опит – ос-
новата за развиване на езикови умения.

Според г. дянкова (4), играта едновременно „е творчество и откривателство за детето, опит да разбе-
ре и навлезе в света на възрастния и нещата, които го заобикалят“. играта е най-естествената и най-типич-
ната функция на личността – играта е жизнено необходима като основно средство за овладяване на ези-
ка и на умението за общуване посредством езика. 
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Според д. димитров (3), сюжетно-ролевата игра традиционно се смята за най-типичен и разгърнат 
вид игра с решаващи въздействия за формирането на специфичните за предучилищна възраст психич-
ни новообразувания. на нея – в най-голяма степен – се признават свободата и самоорганизацията. Пак 
според димитров (3), сюжетно-ролевата игра е съвместна, групова, със сложни йерархично – субордина-
ционни и координационни структури на взаимоотношенията, като най-често оптималният брой на учас-
тниците и 7–15“. децата поставят игров замисъл, планират разгръщането му, подбират необходимите за 
това материали, договарят ролите и взаимоотношенията между тях, формулират игрови задачи и творче-
ски ги разрешават, проявяват умения за преодоляване на конфликти по повод на играта, както и за оцен-
ка и самооценка на игровия процес. играта е свободна дейност на детето и тя няма друга цел, освен са-
мата себе си (детето играе заради самата игра!). 

в смисъла на тезите за сюжетно – ролевите игри е и театрализирана игра, която чрез средствата на те-
атралните дейности стимулира детето за игрово изразяване, за пресъздаване на образи и взаимодейст-
вия по повод на сюжетните линии и най-вече за активно развитие на т.нар. комуникативни умения. рази-
гравайки сцени от приказки, превръщайки се в един от персонажите, те взаимодействат помежду си, раз-
ширяват кръга на общуване, обогатят собствения речник. По време на репетициите детето не забелязва, 
как интонацията на гласа му се променя спрямо героя, който претворява и изговаря думите ясно и отчет-
ливо. развива изразителност на речта, освобождава тялото си от сковаността, координира правилно дви-
женията си, развива артистичност, придобива увереност пред публиката. етюдните импровизации, спо-
ред г. дянкова (4), обединяват две основни характеристики на активността на децата, които намират из-
раз от една страна – в желанието и ентусиазма им да играят, да подражават, театрализирането ги поощ-
рява, мотивира, стимулира, дава им образци за звучащото слово, т. е. – в присъщата им непреднамере-
ност, а от друга страна предполагат и преднамереност на процеса на формиране на личността при нейно-
то активно участие в различни по съдържание, форма и цел организирани дейности. 

Програмна органиЗациЯ на раЗработката
целта на настоящата разработка е представяне на детската сюжетно ролева игра като творчески про-

дукт, разчетен в организационен план върху екипния принцип, а в съдържателен върху пресъздаване на 
сюжетни линии чрез игра с кукли (куклен театър „бременските музиканти“, по приказката на братя грим). 
Продуцирането на екипната организация на активността на 5–6-годишните е условие за овладяване на 
комуникативни и театрални умения в процеса на ролево пресъздаване на конкретни образи от приказ-
ни сюжети. 

в смисъла на постигане целта на разработката се проектираха две равнища на организация на педа-
гогическата дейност, както следва:

на груповото равнище за организация на дейността се проведе проучване по метода на естествения 
експеримент „действие в ситуация….“ с цел избор на игра и актьори. в проучването участваха всички де-
ца от групата. Зададени бяха въпросите: какъв сюжет предлагате да представим в нашия куклен театър 
и защо? кого от децата в групата предлагате да участва като артист в кукленото представление ? Защо? 
направени бяха различни предложения относно игра, роли, реквизити, участие на момичета и момчета, 
правила и пр. избрана за пресъздаване, като творчески продукт от детската игрова дейност беше приказ-
ката на братя грим „бременските музиканти“.

на индивидуалното равнище за организация на дейността задачите се поставиха на всяко от децата 
след определяне на ролите от приказката на братя грим „бременските музиканти“.

акценти в реалиЗациЯта на СЮЖетната игра 
в смисъла на предварителна подготовка за сюжетната игра – куклено представление провокирах дет-

ския интерес, като им предоставих кукли петрушки от кукления театър на благоевград. каква бе радост-
та им, когато от вълшебния чувал, както те го нарекоха, започнах да изваждам различни кукли. и чудото 
се получи. децата така се унесоха в пресъздаването на герои от приказки, че започнаха да импровизират, 
без да се притесняват от моето присъствие. наблюдавах ги и не се намесвахв играта им. Сами разпреде-
ляха ролите си, макар че куклите бяха само 13 и нямаше за всички деца, но те останаха зрители. куклите 
оживяваха в ръцете им, а аз имах чувството, че тези деца са родени да водят кукли. След известно време 
си размениха куклите и с другите деца, а те пък станаха зрители. това продължи доста дълго време. кога-
то ги прекъснах останаха разочаровани. 

децата сами се договориха за разпределението на ролите. Просто грабнаха куклите и решиха, че по 
свой начин ще представят избраната приказка „бременските музиканти“. изабела взе магарето, Пепи 
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Петров – петела, Пепи Пинтийски – кучето, за божидара остана котарака, а лора избра да бъде прасенце-
то, нищо, че не беше от същата приказка, но децата решиха, че може да включат и допълнителен герой. 
в началото помислих, че може да се създаде конфликтна ситуация, но децата ме убедиха в обратното. 
„не, госпожо, приказката ще стане по-хубава, ако участва и лора. ние не можем един без друг. може ли 
да ти я преразкажем?“ останах изненадана от предложението на децата, но бързо се съгласих с техния 
избор и решихме да експериментираме. Получи се екип от 5 деца с ясно разпределени роли, като ролята 
на прасенцето беше разказвач на самата приказка, но през погледа на прасенцето. не можех да не се съ-
глася с техния избор. та аз вече имах готов екип, който без колебание реши да участва в избрания от тях 
спектакъл. Първо, като истински артисти, екипът започна подготовката за спектакъла с репетиция на ма-
са. разказваха приказката, прекъсваха се, продължаваха отначало. Задачите, които им поставих бяха: да 
изградят характеристика на техния герой, да наблегнат на правилния изговор на думите и артистично да 
пресъздадат образа му; кое буди възхищение от образа, който представят и каква е поуката от приказка-
та. децата се справиха много добре. а поуката е ясна, да се обичаме и да бъдем добри приятели. все пак 
това е тяхната приказка и аз уважих техния избор.

останалите деца се разпределиха в екипи, както следва: 
Първи екип – „в магазина“ – 4 деца.
оформянето на екипа, съдържанието на ролите и дейностите беше следствие от желанието на деца-

та – „кой от вас иска да бъде магазинер и кой клиент“, „Защо?“, „а защо вие искате да сте клиентки в ма-
газина?“. двете магазинерки гергана и никол, без колебание взеха престилките, облякоха ги и зачакаха 
клиенти. не чакаха дълго и първите клиентки – майки александра и андреа, влязоха в магазина да купят 
минерална вода за децата си, защото бързаха да отидат на куклен театър. Задачите има бяха да се дър-
жат любезно с клиентите, както техните майки и да бъдат сериозни в работата. децата изпълниха зада-
чите си.

втори екип – „При лекаря и аптекаря“ – 4 деца 
на въпроса „кой ще бъде лекар?“ пожелаха 5 деца. антон каза: „аз ще бъда лекар, защото мама и та-

те ми казаха, че това е най-хубавата професия, и че трябва да помагам на хората“. останалите трима сами 
си разпределиха игровите действия. София каза, че ще бъде медицинска сестра, а николай ще бъде тат-
ко с дете. николай отговори, че очаква братче и затова ще бъде баща с дете. „С тате много си говорим за 
бебето и искам като порасне да го водя на куклен театър“. александър отговори, че му харесват шишен-
цата с лекарства, когато с мама ходи в аптеката. 

детската градина разполага с различни реквизити/декори за осъществяване на игровата дейност – 
къща, дървета, цветя, детска каса за продаване на билети за театър и пр. децата участваха в подреждане-
то и избора на декора. Помагаха и в изрязването на буквите и подбраха различните цветове за надписите. 

в хода на подготовката за игра децата получиха знания за най-важния атрибут на играта с кукли – кук-
лата. в началото започнах поетапно да ги уча да се вгледат в куклата, да я прегърнат, за да я усетят и да 
направят точна характеристика на нейните качества. За да съхраня любопитството им и голямото им же-
лание, с цел да не им омръзне играта, изваждах чувала два пъти седмично, после по веднъж. така кук-
лите станаха част от нашето ежедневие и децата се включиха в сюжетно-ролеви игри с различен сюжет, 
измислен от тях. много важно беше посещението на децата от групата в кукления театър на гр. благоев-
град, където се запознаха с работата на актьорите, осветителя, музикалния оформител, сценичния работ-
ник, реквизитора, организатора.

активни бяха и децата от другите екипи. две майки с деца решиха преди театъра да се отбият в близ-
кия магазин, за да купят минерална вода за децата. мъж с дете бързаше към близката поликлиника, лич-
ният лекар да прегледа детето, че кашляло през нощта и след това да се отбие до аптеката да купи сироп 
за кашлица. майките бяха доволни от бързото обслужване в магазина, споделяйки, че бързат да отидат 
на куклен театър. едната магазинерка изяви желание и тя да гледа постановката. мъжът с детето беше 
впечатлен от доброто отношение на лекаря към детето, от обгрижеността и вниманието, което им е отде-
лил. децата бяха удовлетворени от поставената им задача. 

в това време в екип „куклен театър“ кипеше усилена подготовка за предстоящия спектакъл. тъй като 
прииждаха непрекъснато посетители, работещите в театъра решиха да поставят допълнителни столове. 
две продавачки започнаха да продават билети, за да обслужват по-бързо посетителите. Портиерът едва 
се справяше с късането на билети, а организаторът на театъра, приканваше хората, по бързо да се наста-
няват на столчетата, за да не пречат на влизащите. децата избраха мястото за сцена и подредиха столче-
тата за зрителите. интересно е, да наблюдаваш децата, които бързат и подреждат с желание необходи-
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мите атрибути. и най- важното, когато децата сами правят избор за организация на своята дейност, ви-
наги следвам принципа на мария монтесори: „дайте на детето само да избере занимание по свой вкус. 
наблюдавайте неговите уникални способности, гледайте какво предизвиква любопитството у него, какво 
обича, какво не харесва и уважавайте този избор“ (2).

Светлините угаснаха, чу се лека музика, актьорите са зад паравана. Започва представлението...
„Сънувало прасенцето, че неговите приятели магарето, кучето, котаракът и петелът пораснали, стана-

ли големи и трудно се справяли с домашните си задължения, работейки в къщите. Стопаните решили да 
ги продадат и да ги заменят с други по-млади от тях и по-издръжливи на работа. Затова, избягали от къ-
щите си и тръгнали по-широкия свят да стават музиканти и да си изкарват труда сами. …Прасенцето за-
почнало силно да грухти и веднага на помощ му се притекли магарето, кучето, котаракът и петелът, кои-
то запяли в един глас. разбойниците побягнали и никога повече не се върнали. а нашите герои се зарад-
вали, че вече са петима и затанцували щастливи.“ 

След дълги ръкопляскания и овации представлението свърши и лампите светнаха. актьорите изля-
зоха за поклон. като се справиха с поставените задачи децата изпълниха своята част от общата работа и 
разбраха, че трябва да са учтиви, позитивно настроени, внимателни, отговорни, да спазват правилата на 
обществени места, защото всяка професия носи своята характерност и колко е хубаво, когато всички сме 
добри и възпитани. След изиграния спектакъл, децата отговориха на поставените им задачи и обобщиха, 
че когато играем заедно, работим заедно и мислим заедно, то значи, че ние сме екип.

ЗаклЮчение
играта е един спонтанен начин за самоизразяване на децата и прекрасно средство за общуване, как-

то между тях самите, така и с възрастните. в играта се формират творческото въображение, широк под-
ход за импровизация, изгражда се произволна памет, развива се мисленето и вниманието. играта сти-
мулира мотивацията у детето и създава всички предпоставки за непреднамерено общуване, най-вече за 
упражняване на придобитите речеви умения и навици. детето общува по законите на живата реч, в коя-
то действа един основен закон – за комуникативната целесъобразност на езиковите средства. ето защо 
може да се твърди, че в играта детето от предучилищна възраст общува най-интензивно, като оптимално 
развива своята комуникативна (езикова) компетентност. Под формата на играта става възможно удовлет-
воряването на жизнено важни за децата потребности, формират се стимули за проява на речева актив-
ност, свързани със значимата игрова цел, чрез условията на задачата. 

Според Жан Пиаже начинът на изразяване на детето в играта, демонстрира степента на интелектуал-
ното и речевото му развитие. 

една от задачите в предучилищна възраст е „овладяването на езика и развитието на речта се свърз-
ват с възможността на децата да обогатяват своята устна реч, да усвоят значението на думите в най-раз-
лични ситуации. дейностите, свързани с развитието на речта, често се свързват с определен социален оп-
ит, като това допринася за усъвършенстване способността на детето да разширява представите си за све-
та“. (5)

С настоящата разработка изказвам поклон пред паметта на димитър кр. димитров – мастера, из-
ползвайки на практика неговите идеи за формиране на работа в екип у децата от предучилищна възраст, 
посредством играта. 

Използвана литература:  
1. велева, а., (2013). Педагогика на играта, русе.
2. войнова, м., (2016). монтесори-педагогика в предучилищното образование на испания и бълга-

рия. автореферат, благоевград, ЮЗу “неофит рилски“.
3. димитров, д., (2012). обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст – 

концептуално технологичен модел, издателство „изкуства“, София. 
4. дянкова, г.,(2019). актуални политики и практики в образованието – сборник с доклади от науч-

но-практическа конференция, вту „Св. св. кирил и методий“, Педагогически колеж, Плевен.
5. уеб базирани източници – www.mon.bg/naredba_5_2016 



26

обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст

дарина Петкова, даниела георгиева – дг „изгрев“, бургас

ловцИ на фантазИИ

„Работата в екип е тайната, която кара обикновените хора 
да получат необичайни резултати.“ – Ифеани Онука

умението за работа в екип е част от социалните междуличностни умения, които водят до житейски и 
кариерен успех. в съвременните условия то придобива изключителна важност поради две основни причи-
ни: промяна в структурата на икономиката базирана върху новите технологии и промяна в образованието.

в бързо променящата се действителност е необходимо децата да могат, да бъдат насърчавани, да 
развиват качества и характеристики, които ще са им необходими за бъдещата динамична реалност.

За да се справят подрастващите успешно с разрешаването на различни проблеми се изисква те да 
развият у себе си основни умения– да работят в група /екип/, да умеят да проучват, да работят и използ-
ват модерни техники и технологии, да решават проблеми от различно естество. С този набор от умения 
те ще могат успешно да изградят своите представи и нагласи за взаимодействие с членовете на групата. 

в настоящата игра ще проследим два неразривно свързани проблема, а именно: „екипната работа и 
интерактивните технологии в ситуациите по математика при 5–6 годишните“.

Съвременният учител трябва да използва различни мотивиращи механизми и стимулиране желанието 
на децата за работа в екип. трябва да създава подходяща среда и атмосфера за екипна работа, провокира-
ни от възрастовите особености на децата и техните индивидуални способности, умения и желания.

Сюжетно-ролевата игра за ситуации по математика (играта може да се прилага във всички образова-
телни направления, като се променят задачите), чрез интерактивните устройства в детската градина, за 
формиране на нови компетентности и усъвършенстване у 5–6 годишните, повишаването уменията им за 
работа в екип.

разработихме този тип игра с цел усъвършенстване на знанията за геометричните фигури, за устано-
вяване на прилики и разлики между тях (форма, големина, цвят), както и да умеят децата да подреждат и 
комбинират различните геометрични фигури в пространството на интерактивната дъска. 

играта се играе в екипи и е едно емоционално преживяване за децата, когато използват технологич-
ните възможности на интерактивната дъска и GSM телефон. Смятаме, че по този начин ще се провокира 
интересът на децата към математическите знания, като паралелно с това ще се стимулира интересът към 
дигиталното изобразяване на тяхното съвместно творческо мислене, фантазия и желанието им да ги раз-
ширяват и обогатяват. тази игра е забавна и цели пренасянето на усвоените знания за геометричните фи-
гури в нови игри. 

възрастова група: трета възрастова група
Стандарти по образователно направление математика:
Пространствени отношения:
• установява пространствени отношения между обекти (между два обекта; между повече обекти; 

на всеки спрямо всеки);
• определя посоките нагоре, надолу, напред, назад, наляво, надясно;
• ориентира се в двумерното пространство (по план, в квадратна мрежа, лабиринт).
равнинни фигури:
• разпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник;
• дава примери за познати предмети, които имат формата на кръг, квадрат и триъгълник.
За постигането на формулираната цел сме разработили следната сюжетно-ролева игра „ловци на 

фантазии“ с използване на интерактивна дъска и снимка с мобилен телефон (GSM-устройство)

Критерии и показатели за играта . 
критерий 1. Знания и умения на децата за геометричните фигури
 Показател 1. децата разпознават, назовават и моделират геометрични фигури.
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 Показател 2. децата могат да сравняват, обобщават и класифицират по различен признак геомет-
ричните фигури.

 Показател 3. децата умеят да трансформират геометричните фигури и да ги ориентират в различ-
ни посоки в двумерното пространството.

критерий 2. ефективност на работата, чрез интерактивните технологии в екипни групи в ситуациите 
по математика.

 Показател 1. отношение към прилагане на игрови подход в работата с интерактивните технологии. 
 Показател 2. успеваемост на екипа работещ с интерактивни технологии.
критерий 3. отношение на децата към екипната работа.
 Показател 1. интерес към екипните задачи.
 Показател 2. умения за общуване в екипа. 
 Показател 3. възможност за формиране на знания и умения чрез екипна работа. 
За сформирането на екипа използвахме следната стратегия, за да можем емоционално да ангажира-

ме и мотивираме децата за съвместна дейност.
За по-лесно управление и ефективна работа на малката група, децата изпълняваха различни „роли“ в 

екипа. те бяха съобразени с техните индивидуални възможности, потребности и интереси, както и със со-
циалните им умения. екипът си измисли име, знак (звезда, сърце, цвете...) и уникален поздрав.

ролите в екипа са следните:
• „умник“– детето с много идеи. това е дете с лидерски позиции в общуването. то винаги знае как-

во и как трябва да се намери, направи, използва, за да се постигне общия замисъл.
• „Помощник“- това дете е гъвкаво в отношенията си със всички съотборници и съумява да обеди-

ни усилията на екипа. търси помощ от тях, а след това от учителя.
• „навигатор“– показва стъпките, технологията на изпълнението, обяснява как да се започне, с как-

во да се продължи и т.н.
• „говорител“– следи за правилното изпълнение на действията и представя крайния продукт на по-

ставената задача, както и цялостното й изпълнение.
въвеждането на роли се извършва, в зависимост от готовността и опита на децата за екипна/групо-

ва работа.
играта се играе с 4 деца в екип. тя се изпълнява в определена част от ситуацията, като не е домини-

ращ елемент, а се предлага на децата в подходящ момент, с цел да се запази интересът и любопитство-
то им до края на занятието. изпълнението на играта се извършва в благоприятна среда, а намесата на пе-
дагога е минимална, коригираща, насочваща или намеса в момент на нарушения в екипа или неспазва-
не на правилата.

След поставяне на ролите в екипа, се дава 1 минута възможност на участниците да се ориентират в 
последователността на своята работа. 

играта няма състезателен характер, тук децата трябва да приложат своето творческо мислене и фан-
тазия. При тази игра дейността завършва когато екипът достигне до съвместно удовлетворение от при-
ключване на работата си. Преди да обявят финала на дейността си с вдигане на ръце и пляскане, екипът 
трябва да заснеме с камерата на GSM телефон своята картина.

описание на играта: „ловци на фантазии“
децата вече имат поставени „роли“ – „умник“ – дава идеи за изпълнение на задачата, „Помощник“- 

следи за последователността на задачата и спазване на правилата, „навигатор“- показва начина по който 
ще се изпълни задачата и работи с устройствата, „говорител“ – заснема рисунката и представя (обяснява) 
какво са направили като краен резултат от задачата. 

играта „ловци на фантазии“ е интересна, но и с повишена трудност. изпълнява се на интерактивната 
дъска. тук децата имат пълната свобода да създават сами своите геометрични фигури, да ги оцветяват в 
различни цветове и да регулират големината и броя им.

всеки член от екипите развива своята фантазия, творческо, абстрактно и логическо мислене, комби-
нативност, естетически умения. децата прилагат в интеграция натрупаните знания умения и компетен-
ции в областта на математиката и технологиите. използването на схематични средства и модели на гео-
метрични фигури води мисленето на децата към опериране с образи, съдържанието на които е преобра-
зуване на пространствени свойства и отношения между обектите, на тяхната големина, форма, простран-
ствено разположение на частите.



28

обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст

когато приключат със задачата, трябва да снимат своята картина с фото камерата на GSM телефон. 
След като са заснели своята картина играта приключва.

С всяка следваща игра ролите се сменят умишлено. това дава на децата възможност да намерят своя-
та най-комфортна среда и „роля“ за работа в екипа, а едновременно с това и да могат да се поставят на 
мястото на „другия“ на своите съотборници.

в играта се реализират междупредметни връзки от образователните направления български език и 
литература, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии.

За да е интересна и забавна математиката, тя трябва да се учи с удоволствие, да създава любопит-
ство, само тогава децата ще я заобичат. 

в приложената сюжетно-ролева игра прилагаме някои ситуации срещани в ежедневието, според дет-
ските познавателни и игрови интереси. Предложената задача е с необичайна и интересна форма на под-
насяне, с нестандартно заглавие, което веднага предизвиква любопитство у децата. Характеризира се с 
новост, несъответствие с предишна представа на децата.

чрез прилагането на сюжетно-ролевата игра „ловци на фантазии“ установихме, че 5–6-годишните 
деца трябва да участват активно във всички дейности, които развиват техните сетива, непосредствено от 
там получават и своите знания и умения. 

резултатите потвърждават актуалността на проблема относно ефективността на прилагането на инте-
рактивните технологии в екипната работа по време на ситуациите по математика, но и по всички остана-
ли образователни направления в детската градина. използването на технологиите в учебно-възпитател-
ната среда е необходимо средство за улесняване на комуникацията между децата, представители на раз-
лични социални среди и изграждане на атмосфера на разбирателство между тях.

красимира узунова – дг „радост“, бургас

фабрИКа дЕтство моЕ

екипната задача се реализирана в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в различ-
ните моменти от целодневната или полудневна организация.

цел: Формиране на екипни и комуникативни умения в предучилищна възраст – средство за развитие.
Стандарти от образователни направления:
„околен свят“:
образователно ядро: „Самоутвърждаване и общуване с околните“
• Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници; 
• разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения;
• Проявява толерантност ;
• изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите;
образователно ядро: „Социална и здравословна среда“
• избягва конфликтите и при необходимост ги решава;
• изразява своето право на избор и инициатива сред другите;
• разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила;
• разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората;
„конструиране и технологии“:
образователно ядро: „конструиране и моделиране“
• Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел;
образователно ядро: „обработване на материали, съединяване и свързване“
• реже хартия и картон, като използва шаблон;
• Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва;
образователно ядро: „грижи и инициативи“
• участва в малък общ проект в детската градина;
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• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл;
„математика“:
образователно ядро: „количествени представи“
• брой до 10 в прав ред.
цел: развиване на умения, отношения и навици за работа в екип.
очаквани резултати:
• Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници; 
• Проявява толерантност;
• изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите;
• избягва конфликтите и при необходимост ги решава;
• разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила;
• разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората;
• Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел;
• Съединява елементи, като залепва, преплита и завързва;
• участва в малък общ проект в детската градина;
• Сътрудничи с другите при работа по общ замисъл;
участници: 20 деца от четвърта възрастова група 
брой екипи: 5 екипа по 4 деца

описание на екипната задача: екипната задача и избора на тема, както и нейното реализиране е об-
съдено от педагозите, които работят в четвърта подготвителна група. 

децата имат възможност по време на поредица от педагогически ситуации /допълнителна форма/ да 
се запознаят с дейността на фабрика за производство на консерви чрез видеофилм, както и от снимков 
материал, показващ работата във фабриката. децата си припомнят в допълнителни педагогически ситуа-
ции знанията за измерване на сипещи се вещества – сол, захар, оцет. децата в игрови ситуации през учеб-
ната година са подреждали прибори и маса. началото на екипната задача започва с поздрав към децата. 

За постигането на поставената цел децата са разделени на 5 групи по 4 деца, като начина на групи-
ране е чрез теглене на цветна картинка, която показва кой ще бъде неговия екип. към децата мотивира-
но се поставят задачите на екипите, спазването на правилата за безопасност при работа с нож и стъкло. 

С децата са обсъдени и изведени правилата при работа в екип:
• да не се обиждаме
• да бъдем толерантни
• да си помагаме
• да се изслушват
децата се обособяват по екипи на съответните за това масички отбелязани с цветни листове, на които са 

изобразени дейностите, които ще извършат. децата има за задача да обсъдят и да разпределят своите роли:
1 екип- сортировачи, работници-подготовка на зеленчуци
2 екип – сортировачи, работници- подготовка на плодове
3 екип – пълнители, технолози – зеленчуци
4 екип – пълнители, технолози – плодове
5 екип – работник – склад, разносвачи
6 екип – управител на магазин, продавач, касиер, клиенти, охрана на магазина, /децата от 1 и 2 екип/
реквизит за играта и подготовка на игрални кътове. За всички служители на фабриката и магазина – 

престилки, шапки.
материали за 1 екип: зеленчуци – зеле, моркови, чушки, краставици; ножове /с тъп връх/, дъска за 

рязане, купи за разпределяне на продуктите.
материали за 2 екип – череши, ягоди, праскови, кайсии, ножове /с тъп връх/, дъска за рязане, купи 

за разпределяне на продуктите.
материали за 3 екип: бурканчета /330 мл/, капачки, вода, сол, оцет, етикети, лепило, касетки.
материали 4 екип: бурканчета /330 мл/, вода, захар, капачки, етикети, лепило, касетки.
материали 5 екип: етажерки, за нареждане на готовата продукция; количка за пренасяне на заявени-

те консерви за продажба.
материали за 6 екип: маса за нареждане на стоката за продажба, касов апарат, торбички.
След като всички служители на фабриката са на своите работни места, се дава начало на работник 

ден /със звуков сигнал от педагога/. Първи и втори екип започват да сортират продуктите в съответните за 
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това места /купи/, след което започват да режат продуктите и да ги подготвят за следващите 3 и 4 екип – 
пълнители и технолози, които имат за задача да напълнят бурканите със зеленчуци/плодове, да ги овко-
сят със сол, оцет/захар, вода. да поставят етикетите на съответните консерви. След като имат готова кон-
серва – се обаждат на склад 5 екип, за да приберат готовата продукцията.

от 5 екип се изпраща разносвачи, за да приберат с количка продукцията, и я подреждат я на склад.
6 екип /състоящ се от децата от екип 1 и 2, които са приключили своята работа/ – управителя се обаж-

да до склада и дава заявка от 1 до 10 консерви и компота. работник –склад приема обаждането и инфор-
мира разносвачите за заявения брой консерви и компоти. разносвачите подготвят стоката и я предви-
жват до магазина.

в магазина стоката се приема от продавача, под зоркото око на охраната. Стоката се подрежда на оп-
ределеното за това место. клиентите се подготвят за пазаруване с колички и пари. когато дойде техния 
ред закупуват стоката, която се пакетира от касиера на касата.

екипната задача завършва с оценка на работата на екипите. учителя предлага от всеки екип говори-
тел, чиято задача е да обясни на кратко каква е била тяхната задача във фабрика „детство мое“. 

След като всеки говорител на екипите представи дейността на работниците, децата са поканени на 
малка почерпка с готовата продукция.

Забележка: на представянето на екипната задача могат да бъдат поканени деца от други групи. екип-
ната задача може да се проведе на открито.

Зорница Заркова – дг №11 „незабравка“, варна

пчЕлата – наш прИятЕл, дЕца И пчЕлИ

Резюме: Проведената екипна задача цели да възпита в децата съпричастност и гражданско съз-
нание към съвременните екологични проблеми на нашето общество.

За постигане на целта е разработен план на екипната задача“Пчелата-мой приятел“, обхващащ 
всички образователни направления, по който децата работиха разделени на екипи и бе реализирана 
сюжетно-ролева игра по темата.

В резултат от екипната задача децата разшириха познанията си за света на природата и ней-
ното опазване. Изработиха презентационно табло с всички продукти от дейността си и реализира-
ха натрупаните знания и умения в сюжетно-ролева игра. Обогатиха емоционалната си интелигент-
ност и развиха умения да общуват помежду си.

Ключови думи: екипна задача, сюжетно-ролева игра, екологично възпитание.

екипната задача е средство за формиране на познавателен интерес и развитие на свободна творческа 
личност. децата с различни нива на възприемане и темперамент овладяват единните стандарти на обу-
чение и в същото време запазват своето физическо и психическо здраве.

екипната задача в детската градина е съвместна дейност на учителя, родителите и децата за постига-
не на определена обща цел. това изисква предварително планиране на дейността – цел, задачи, очаква-
ни резултати и краен продукт.

цел: да направи децата съпричастни към проблемите на съвременното общество и да развива граж-
данско съзнание у тях като увеличава инициативите, ориентирани към включването им в дейности с еко-
логична насоченост към опазване на пчелите.

Задачи
образователни:
• да формира елементарни представи за пчелите – структура на тялото, начин на движение, мес-

тообитание;
• да разшири представите за дейността на пчелите, това че събират нектар от цветята и правят мед;
• да формира представи за меда като ценен хранителен продукт и зависимостта на човешкото 

здраве от правилното хранене;
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• да разшири представата за дейността на пчеларя и грижата на хората за пчелите;
• да формира безопасно поведение в близост до пчелите;
• да разбира кои са основните заплахи за живота на пчелите;
възпитателни:
• да формира правилно отношение към опазване на природата;
• да развива емоционална отзивчивост;
• да разбира зависимостите между човека и природата;
Очаквани резултати:
образователно направление – „български език и литература“, образователно ядро – речник, Свързана реч;
• активира речника си въз основа на задълбочаване на знанията за пчелите(кошер, пчелна пита, 

нектар и пр.) и участва в диалог:
образователно направление „ околен свят“ , образователно ядро – Социална и здравословна среда, 

Светът на природата и неговото опазване
• описва външен вид на пчела и познава основните й жизнени потребности: разбира необходи-

мостта от грижа за пчелите;
• Проявява желание да се грижи за медоносни растения в природния кът и в природата;
• има представа за професията пчелар и резултата от неговата дейност; разбира функциите и пред-

назначението на предмети свързани с пчеларството;
образователно направление „конструиране и технологии“, образователно ядро – конструиране и 

моделиране, обработване на материали, съединяване и свързване, грижа и инициативност;
• изслушва и избира едно от няколко възможни решения;
• Съединява отрязани с ножица елементи чрез залепване;
• разбира и следва поетапно демонстрирани указания при създаване на модел;
Етапи на работа
I етап – подготвителен:
• наблюдение на картини, снимки, презентации, филми, свързани с външен вид на пчелите, место-

обитание, начин на живот и др.
• възприемане на стихотворения, приказки, разкази, гатанки, музикални произведения и пр.
• Провеждане на беседа , диалог, разговор.
• реализиране на ролеви игри („меден магазин“, „Пчелно семейство“ „ Пчели и мечета“, „в лекар-

ския кабинет“), дидактични игри, подвижни игри („Хвани пчелата“, Пчели и лястовици“, кой ще 
събере повече прашец“ и др.) 

II етап – реализиране:
• рисуване на картина на тема „Забранителни знаци в природата“ 
• тялото на пчелата
• изработване на пчелна пита от макарони или друг материал
• изработване и украса на пчелен кошер
• Засяване на семена от медоносни растения и грижа за тях 
• меденки 
III етап – представяне:
• Създаване на Пчелен кът с всички крайни продукти от дейността на децата.
• изработване на презентационно табло
• работа с родителите:
• разширяване на знанията на децата за пчелите
• наблюдение в природата и предоставяне на снимков материал
• Предлагане на идеи, свързани с дейности по опазване на пчелите
• Съдействие по засаждане на медоносни растения на места по преценка на родителите
децата в групата са 30 на брой. След предварително изясняване на предстоящата дейност на децата 

се дава възможност сами да се разделят на 6 групи по 5 деца. всяка от групите отговаря за реализиране-
то на една от дейностите от II етап – реализиране от предварителния план. ролята на учителя е, познавай-
ки децата, да ги насочва към дадена дейност. Предвид възрастовата група и специфичните характеристи-
ки за 4–5-годишните деца, задачата за съответния екип е еднаква за всички. на родителите се разяснява 
детето им към коя от групите е включено и те имат ангажимента да подготвят децата със знания, съответ-
стващи на възрастта им. След реализиране на задачата от всеки екип се избира едно дете, което предста-
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вя крайния продукт и разказва на всички деца за него с помощ от останалите в отбора. ролята на учителя 
е да насочва с въпроси и да допълва отговорите с обяснения, любопитни факти и пр. 

Първи екип: рисуване на картина на тема „Забранителни знаци в природата“ – децата бяха подготве-
ни със знания за правилата за поведение в природата, които споделиха с останалите в групата. изработи-
ха табели „не късай цветята“, като знак за съпричастност към пчелите.

Втори екип: тялото на пчелата – децата съединиха отделните части от тялото на пчелата и разказаха 
пред останалите за нейното устройство, коя част как се нарича и за какво се използва.

Трети екип: изработване на пчелна пита от макарони или друг материал- от пластилин и макаронени 
изделия бе изработена медената пита на пчелите. децата представиха продукта пред останалите и разка-
заха какво е неговото предназначение.

Четвърти екип: изработване и украса на пчелен кошер – децата изработиха кошери от отпадъчни 
материали- кутии от лекарства. кутиите бяха опаковани с жълта или синя хартия с помощ от родители-
те, след което ги украсиха с рисунки и сътвориха цяла пчелина. С подробности разказаха на останалите 
за дома на пчелата.

Пети екип: Засяване на семена от медоносни растения и грижа за тях – децата засяха семена от ма-
щерка, която е полезна както за пчелите, така и за хората. Засегнаха темата за здравословното хранене. 
Продължиха с грижата за растенията, а родителите поеха ангажимент да ги засадят в природата.

Шести екип: меденки – Предвид епидемиологичната обстановка в страната, през тази учебна годи-
на имахме деца на самостоятелна форма на обучение и такива, които често боледуваха. те бяха обедине-
ни в една група, отговаряща за представяне на храни с основен продукт мед. изпратиха ни много сним-
ки с апетитни меденки.

След финализиране на екипните задачи бе изработено табло „Пчелата-наш приятел“. децата едино-
душно избраха предметите и изображенията („най-хубавите“според тях ), които да подредим на таблото. 
решиха да го споделят с родителите „За да може възрастните да се научат как да се грижат за пчелите“. в 
края на учебната година представихме дейността си и пред останалите групи в детската градина, което се 
оказа най-удовлетворяващо за децата. те бяха оценени с усмивките и одобрението на своите връстници.

Критерии за оценяване . оценяването на 4–5 годишните деца трябва да се осъществява паралелно с 
хода на творческата им дейност, като не се посочват директно недостатъците, а се показва какъв би бил 
резултата, ако не се прояви старание и внимание за следване указанията на учителя. учителят познава 
възможностите на децата и може да прецени къде са изпълнени поставените изисквания. Самите деца 
също изказваха мнение към дейността на останалите. в тяхната оценка нямаше негативи, а само радост 
и положително впечатление от собственият им труд.

Сюжетно-ролева игра „ деца и пчели“ – обединихме знанията за дейността на пчелите, безопасно 
поведение край кошера и оказване на първа помощ след ужилване от пчела в една сюжетна игра. воде-
ща роля за избора на играта има учителят (предвид възрастовата група). Заедно с децата бяха изработе-
ни цветя от хартия, коронки на пчела и медицински работник. към реквизита за играта набавихме лекар-
ски инструменти, марли, лейкопласт и пр., макет на кошер, малки топчета (за прашец) и лъжица (за пре-
насяне на прашеца). в единия край на занималнята бе обособена цветна градинка (деца цветя) с кошер, 
а в другия –лекарски кабинет. 

сюжет: работливите пчели събират прашец от цветята, но две деца искат да си вземат от меда, пче-
лите се ядосват и ги подгонват. невнимателните деца са ужилени от пчелите и отиват в лекарския каби-
нет да потърсят помощ. докторът ги преглежда и дава препоръки за безопасност, а медицинската сестра 
пише рецепта. 

роли: две пчели, две палави деца, четири деца-цветя, лекар и медицинска сестра- общо в играта 
участват осем деца. След изясняване на сюжета децата сами разпределиха ролите. играта беше емоцио-
нална и завладяваща. децата искаха да играят още и още… С лекота разменяха ролите и имаше желаещи 
за всяка. Първоначално играта беше разделена на две „Пчели и мечета“ и „в лекарския кабинет“. Поради 
големия интерес обединихме двете игри и заменихме мечетата с деца.

играта е от съществено значение за развитието на мисленето, емоционалността и активността на де-
цата в предучилищна възраст. да научим децата, като играем.
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надя атанасова, радостина джеджева – дг „Първи юни“, варна

да спасИм пролЕтта

Резюме: В тази разработка сме представили материал, чрез който си поставихме за цел да фор-
мираме екипни и комуникативни умения в предучилищна възраст, които са едно от средствата за 
развитие на децата.

С представените практически задачи развиваме детското любопитство, логическо и последова-
телно мислене, съобразителност, наблюдателност. 

Сътрудничеството и комуникацията по време на изпълнение на зададените задачи, помогна за 
изграждане на екипни взаимоотношения между децата в отборите.

Очакваните резултати са:
• затвърждаване и систематизиране на знанията за някои животни и техните навици;
• обогатяване на представите за някои растителни видове;
• осмисляне и обобщаване на знанията за българските традиции и обичаи;
• обобщаване на представите за сезона пролет;
• възпитаване на сътрудничество и общуване – умения, необходими за работата в екип.

образователно направление: околен свят
възрастова група: трета възрастова група.
очаквани резултати:
• описва начина на хранене на познати животни;
• Пресъздава чрез модели животни и местообитанието им;
• има конкретни представи за сезонни плодове и зеленчуци;
• Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени в два сезона;
• Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността;
Предварителна подготовка:
• изготвяне на презентация, съдържаща годишните времена и легенда за отвлечената пролет.
• изработване на емблеми за отборите (Животни, Плодове и зеленчуци, цветя, Празници);
• изработване на табло с шаблон на дърво;
• изработване на дидактичния материал за играта.
встъпление . учителят въвежда децата в ситуацията с помощта на презентация, като ги приканва да си 

припомнят годишните времена. Следва слайд с легенда, описваща отвлечената пролет.
легенда: един ден Пролетта изчезнала от нашата планета Земя. тя била омагьосана и затворена в да-

лечно царство. Животните и растенията били объркани. Птиците спрели да летят, нямало цветя, слънце-
то не се показвало. Светът станал едно мрачно и тъжно място. Животните потърсили помощ, но не зна-
ели към кого да се обърнат. тогава намерили в гората едно писмо изпратено от магьосника, омагьосал 
Пролетта. искате ли да разберете какво има в него? аз го прегледах набързо и видях, че са написани ня-
колко задачи, които ако се изпълнят Пролетта ще бъде освободена. нека ги изпълним и да върнем ра-
достта на Земята.

основна част . учителят показва на децата как изглеждали дърветата в гората, докато животните тър-
сели помощ. беседва се по темата през кой сезон дърветата изглеждат така и какви промени настъпват с 
времето, за да се разлистят. Следва прочитане на първата задача от плика.

дъжд или сняг вали
ти времето отгатни 
и пролетта съживи.
учителят подканва децата да изберат измежду няколко картинки какви промени настъпват с време-

то през пролетта. 
отговорилите вярно деца се избират за лидери на четирите отбора. те поставят изображенията на 

таблото и сформират своите отбори от по 4 деца всеки. на всеки участник се дава емблема съответства-
ща на отбора му и се упътва до масата на неговият отбор.
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Следва прочитане на втората задача от плика.
Пъзела нареди!
информация за картинката събери
и пролетта ще се съживи!
учителят дава допълнителни инструкции за всеки отбор и време, за което трябва да се изпълни зада-

чата. Следи и при нужда помага за правилното им изпълнение.
Отбор Животни
За всяко дете в плик има пъзел с животно, което трябва да сглоби и залепи на листо. на масата по сре-

дата има поставени два съда. в единия се намират местообитанията на животните, а в другия- храната, 
която те консумират. всяко дете трябва да избере от общото това, което се отнася за неговото животно и 
да го залепи на листото.

Отбор Плодове и зеленчуци
За всяко дете в плик има пролетен плод или зеленчук, който трябва да нареди и залепи на листо. на 

масата по средата има съд с различни инструменти за работа. екипът трябва да обсъди и реши кои ин-
струменти ще са необходими, за да се погрижат за растенията в градината през пролетта, след което да 
ги залепят на едно листо. 

Отбор Цветя
За всяко дете в плик има поставено пролетно цвете, което трябва да сглоби и залепи на листото си. 

По средата на масата има съд с частите на растението. екипът трябва да обсъди и съедини частите на пра-
вилното им място, след което да ги залепи на едно листо. 

Отбор Празници
За всяко дете в плик има пролетен празник, който трябва да сглоби и залепи на листото. По средата 

на масата в общ съд са поставени различни символи, свързани с българските обичаи. всеки трябва да на-
мери своят и да го залепи на листото.

След изпълнение на задачата лидерът на всеки отбор разказва на останалите играчи какво са откри-
ли неговите съотборници, като своевременно всяко дете закача листото си на дървото. отбор „Празни-
ци“ от лявата страна, отбор „Животни“- от дясно, отбор „цветя“ в горната част и отбор „Плодове и зелен-
чуци“ по средата на клоните на дървото. 

заключителна част . учителят прави преценка и обобщава ситуацията като приканва децата да поми-
слят и отговорят на въпросите, какво се е случило с дървото и съживила ли се е пролетта.

анелия вачева – дг „Здравец“, велико търново

азбуКа в КартИнКИ

Резюме: Изработването на „Азбука в картинки“ е задача, която може да се използва в педагогиче-
ските ситуации по направление Български език и литература, като основна или като допълнителна 
форма на педагогическо взаимодействие в четвърта подготвителна група. Децата трябва да имат 
умения да диференцират и назовават звука, с който започват думите, както и да разпознават графич-
ните им знаци- печатните букви от азбуката. Целта на заниманието е да се формират умения у деца-
та за екипна работа, както и да се научат да упражняват контрол и самоконтрол за успешно реализи-
ране на конкретна задача. Ситуацията предоставя възможност за взаимопомощ и стимулира позна-
вателната активност; развива креативното мислене и презентационните умения на децата; подпо-
мага процеса на подготовката за четене и писане и провокира интерес към книгата. 

възрастова група, за която е разработена задачата: четвърта подготвителна група
образователно направление: български език и литература
образователно ядро: Звукова култура, речник, граматически правилна реч
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цел и задачи: 
• определя звука в началото на думата; 
• разпознава и назовава графични знаци на печатни букви и свързва с тях думи, които започват със 

съответния звук; 
• Формиране на умения за работа в екип и взаимодействие с връстници, като изразява собствени-

те си мисли ясно и конкретно и взема предвид идеите на другите.
интегративни връзки: околен свят, конструиране и техника
необходими материали: големи бели листи с предварително написани на тях по една буква от бъл-

гарската азбука; рекламни каталози; лепила; ножици.
Ход на ситуацията: Ситуацията започва с обобщаване на знания до момента, свързани с българската 

азбука – какво представлява азбуката, кои са създателите ѝ, колко елемента съдържа, защо е необходи-
мо да я знаем, за какво ни служи. децата рецитират цялата азбука групово. Припомня се каква е разли-
ката между буква и звук. 

Показват се на картончета букви от българската азбука и децата разпознават и назовават буквата и 
звука. казват по няколко думи, които започват с конкретния звук. След това се показват картинки на раз-
лични предмети и децата определят звука, с който започва думата.

Преминава се към следващия етап на работа. децата се разделят на екипи по 4–5 и работят на маси. 
на всяка група се дава по един голям бял лист, с изписана буква от българската азбука на него. на всяко 
дете индивидуално се дава рекламен каталог, ножица и лепило.

обяснява се на децата, че трябва да работят индивидуално и в екип. Първо трябва да разпознаят и 
да назоват буквата, която е изписана на техния картон /например : „д“/. След това всяко дете започва да 
разглежда своя каталог и да търси картинка, чието название започва със звука на буквата , изписана на 
общия картон /например: „диван“, „диня“, „дърво“ и т.н./. всяко дете изрязва откритите картинки и ги за-
лепя на общия картон, като същевременно следи останалите от екипа да не залепят грешна картинка или 
да не се повтарят еднакви картинки или с еднакво наименование на изобразеното на тях. 

децата работят в продължение на 10–15 минути. 
всеки екип трябва да си избере отговорник–говорител. След като екипите приключат работа внима-

телно оглеждат картоните си, да не са допуснали грешки. Преминава се към представянето на продукта. 
Последователно всички отговорници-говорители излизат пред цялата група, представят екипа си и по-
казват работата му. назовават всички картинки, залепени на картона. Задачата на останалите деца е да 
се следи за допуснати грешки. След представянето /„презентацията“/ на всеки отговорник–говорител на 
екип всички го аплодират. ако има допуснати грешки, те се отбелязват.

чрез изпълнението на целта и задачите децата се упражняват в диференциране на звук в началото 
на дума и го свързват с графичния му белег. научават се да свързват графичен белег с конкретния му звук 
и да откриват предмети, които започват с него. децата установяват, че доброто взаимодействие в екипа, 
контрола и самоконтрола водят до по-високи резултати. Проявяват желание за участие в презентиране 
на екипната работа и упражняват правото си на оценка за работата на другите екипи. Създават продукт, 
който се използва с учебна цел.

По този начин се работи многократно/ в различни дни и ситуации/, докато се направят листи с букви 
и картинки от цялата азбука. След това се подреждат и подвързват в една обща книга, чието заглавие мо-
же да бъде „азбука в картинки“.

децата с удоволствие разглеждат в свободните режимни моменти голямата книга-азбука и се упраж-
няват, затвърдяват и усъвършенстват знанията си.

на същия принцип могат да се реализират игри по различни образователни направления и теми-на-
пример:

околен свят – „разделно събиране на отпадъци“, „от какъв материал е произведено изделието“, “на 
кого какво е нужно“ и др.

математика – „групиране по форма“, „групиране по вид“, „брой предмети в група“ , „брой и форма“ 
и т.н.
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румяна Панталеева, росица докева – дг „брезичка“, враца

прИКазКа за пластИлИна

Резюме: В представения материал се описват ползите от работа с пластилин на децата от 
първа група в детската градина

Пластилинът е материал за моделиране, създаден от Франц Колб през 1880-та година. Първона-
чално предложена пречистена и фина стрита глина, към която се добавя маслена и восъчна. Съвре-
менните пластмаси са изработени от високомолекулен полиетилен, PVC, каучук или силикон.

Децата в нашата първа група „Българче“, спечелихме с игрите от нашето детство, тъй като 
много родители не предлагат пластилин на децата си за игра или им избират вариант, в който към 
комплекта има различни приспособления, които да "произведат" желаната форма.

Ето ги и нашите десет страхотни причини, които ни накараха да обърнем специално внимание и 
да включим в играта на децата пластилина:

1. Децата бяха спечелени с мекотата, цветовата гама и приятната ароматизация на пласти-
лина. 

2. Развиване на фината моторика
Въпреки това, че е мек материал пластилина чудесно развива фината моторика. Подавайки на 

децата парче пластилин те започват да го мачкат и натискат. Когато опознаят материала, ние 
им показваме форми за използване на различни фигурки . Работим за стабилизиране на координаци-
ята около ръка.

Това е единствено достатъчно подготвящо упражнение за държане на молив и рязане с ножица, 
умерено необходимо в по-късен етап от развитието на децата.

3. Учене на основни познания чрез игра
Използвайки пластилина децата научават следните базови категории като: цветя, геометрич-

ни форми, сравнения и противоположности (големи / малко; къс / дълъг и т.н.) животни, плодове и 
зеленчуци, предмети. От опита си се уверихме, че работата с този вид материал е лесна и е много 
интересна за децата.

4. Развива уменията за различни видове игра
Употребата на пластилин позволява плавен преход от статичната игра към сюжетно-ролеви 

игри. С него децата изработват любимите си животни и тяхната храна или предмети. Развива се 
самостоятелното занимание на детето по тематика по-избор. 

5. Успокоява натоварена на детска психика
С помощта на пластилина се убедихме, че децата се успокояват и разтоварват от натрупани 

емоции. Радостта от играта намалява негативните емоции при децата. Добър вариант е и за ра-
бота с хипер- или хипо- активни деца. Ние в нашият екип я използваме и като релаксираща техника.

6. Работим за активно използване на сензорната интеграция
Винаги сме работили за развитието на сензорната интеграция. Нарасналия брой деца с аутизъм 

и сензорно интегративна дисфункция провокира търсенето на разнообразни детски занимания за 
развитие на сензорната интеграция. Няма по-достъпен и лесен материал за целта от пластилина.

7. Подобряване социалните умения на децата
В групата ни работим усилено за развитието на социалните умения и комуникативните умения 

на децата. В играта може лесно да се въведат правила за изчакване на ред за взимане на предмети и 
фигурки за работа с пластилин.

8. Развива комуникативните умения
По време на игра децата много лесно могат да участват в разговор и неусетно научават нови 

градове, подобно на езиковите си умения и сами започват да търсят учителя за комуникация. Лесно 
е да си говорим за животните, къде живеят, с каквото се хранят и т.н., след изработването на зай-
че с много дълги уши и морковче, за да го нахраним.

9. Безкрайно много варианти за игра
Пластилинът е интересен за децата достъпен материал, който не само позволява безброй раз-
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лични варианти за занимания. Малки играчки имат този различен ефект върху децата. Това е причи-
на да бъде толкова любим на децата. Независимо дали го стискат, мачкат или оформят, той се про-
меня и всеки път децата създават нови и интересни модели.

10. Развива творческото мислене
На последно място, но не и по важност, заниманията с пластилин развиват творческото мисле-

не у децата. Тук е мястото, да напомним да се избягват въпроси от типа „Какво е това?“ Използва-
ме варианти с въпроси като: „Това е прекрасно! Можеш ли да ми разкажеш повече за него? “Или„ До-
бра работа! Ще ми помогнеш ли и на мен да направим същото? “

Какво да си направим сега? Каквото си пожелаеш, та това е пластилин!
 
екипна работа с деца и родители – партньори в онлайн среда: „Приказка за пластилина“
работата с пластилин създава възможност за развитие и възпитание на децата от предучилищна въз-

раст. развиват се психични процеси като внимание и памет, логическо мислене и въображение.
разкрива се творческия потенциал на децата от съвсем ранна възраст.
Пластилинеографията е доста старателен процес, който стимулира постоянство, търпение и желание 

за завършване на започнатото. Подобряват се фините двигателни умения – детската ръка се подготвя за 
писане, като се облекчат мускулното и нервното напрежение.

С този тип работа се осъществява интеграцията на образователните направления (околен свят, разви-
тие на речта, музика).

цели: Запознаване с пластичните свойства на пластилина, като приятен за работа изобразителен ма-
териал в първа група. децата трябва практически да се запознаят със свойствата на този изобразителен 
материал, като го мачка, накъсва на по- малки парчета, а след това ги прилепва едно в друго.

екипни задачи:
1. умение за изграждане на тематична пластична апликация по общ проект.
2. емоционално съпреживяване с героите от приказката и осмисляне на поуката от нея.
3. изработване на пластилин в домашни условия, съвместно на деца и родители.
4. на децата се дава възможност да определят самостоятелно цвета на пластилина, с който да изпъл-

нят фигуралните задачи.
Предварителна подготовка:
на родителите: в домашни условия да се изработи „домашен пластилин“ от естествени материали, в 

различни цветове – жълт, оранжев, червен, син, зелен, като децата са участници в цялостния процес, кой-
то да бъде заснет на видео-клип и направени снимки:

рецепта:
1 чаша брашно,
1/4 чаша сол,
2 пакета лимонтозу (лимонена киселина)
1 лъжица олио,
1 чаша вода
2 цветни сокчета на прах (тип – STEPче ), които придават не само прекрасен цвят, но и мирис! ( може 

да се използват и бои за яйца, от тях не се оцветяват ръцете.
 
на учителя:
1. Подготвяне на приказка за домашните животни.
2. изработване на презентация по приказката: 
„детска градина за домашни животни“.
3. Предоставяне и разучаване на песента на м. дългъчева, м. Шоселова – „ малките животни“. 
4. мотивиране желание за работа у децата чрез игров подход, след което на всяка масичка подсигу-

ряваме в подходящ съд, предварително донесени от родителите изработени,неоформени различни по-
цвят парчета пластилин, дъска за моделиране и форми за изрязване на домашни животни.

методи: Показ на действие, указания, обяснение.
интегративни връзки: български език и литература и музика.
Ход:
въвеждане в темата: Приказките за животни са едни от най-старите. чрез наблюденията и размисли-

те си за заобикалящия го свят, детето постепенно достига до убеждението, че животните притежават чер-
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ти и особености, които напомнят качества и прояви на хората. така се появяват приказките за лисицата, 
вълка, мечката, заека, лъва, както и за домашните животни.

децата твърде много обичат приказките за животни, защото в тях се крие някаква неизвестност и за-
гадъчност. чрез словото, което малкото дете слуша от най-ранни дни, възприемането става по-конкрет-
но и вълнуващо.

Следва мултимедийната презентация, в която се представя „Приказка за животните“, на фона на му-
зиката на песента „ малките животни“. 

Поука: „бъдете грижовни към животните“!
разговор за домашните животни и извеждане на поуката.
основна част
работа в екип. децата изработват групова пластична апликация от домашен пластилин върху темата 

от приказката, имат показ на образец – слайд от презентацията.
Заключителна част
Преценка на работата на децата.
Поздрав с песента „Празникът на животните“.
темата за приятелството с домашните животни и работата с домашен пластитлин много мотивира-

ха децата и родителите от групата. в продължение на месец по-късно семействата изработваха различни 
пластични композиции в къщи и ги предоставиха на организирана изложба.

темата за приятелството с домашните животни залегна в различни допълнителни дейности:
• изработихме постер „моят най-добър приятел“ и „ние сме приятели“;
• Прочетохме много приказки за приятелството между животните;
• научихме песента „Песен за животните“;
• Проведохме разговори свързани с темата. децата осъзнаха, че домашните животни се нуждаят от 

грижи и внимание, от съпричастност и състрадание.
направихме изложба на тема „моето любимо животно“ с рисунка на децата и фотографии предоста-

вени от родителите на децата с техния домашен любимец. 

валентина Христова, румяна тодорова – дг „Знаме на мира“, враца

с прИятЕл Е по-забавно

Резюме: Разработката представя резултат за реализиране на екипна задача като част от осъ-
ществяване на проектно-базирано обучение на деца от предучилищна възраст. В търсенето на но-
ви и различни форми на работа, проектно-базираното обучение набира все по-голяма популярност в 
предучилищна възраст. Методът на проектната дейност в детската градина представлява набор 
от определени действия, организирани от учителя и изпълнявани от децата самостоятелно или в 
екип с други деца и подпомагани от родителя в резултат на което се създава творчески продукт. 

Когато става въпрос за такъв крехък период от развитието на детето, а именно периодът от 
третата до седмата година се изисква вземане под внимание на психолого-физиологичните особе-
ности на децата. Затова включването на родителя като партньор е от особено голямо значение. 
Родителите се явяват не само източници на информация, но и подкрепа както за детето, така и за 
учителя в процеса на работа по проект. Проектната работа в детската градина представлява под-
готвителна стъпка към преминаване на детето към училищния живот, правейки го активен участ-
ник в образователния процес. Затова и педагогическият екип на група „Покемон“ насочи усилията си 
в тази посока.

Представяме ви реализирана екипна задача на тема „С приятел е по-забавно“ като част от реализи-
рането на образователен проект „възможности за проектно-базирано обучение в детската градина“, ре-
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ализирано с деца от подготвителна за училище група /6–7-годишни/ „Покемон“ при дг „Знаме на мира“, 
гр. враца през учебната 2017–2018 година. образователният проект е представен с доклад на национал-
ната конференция с международно участие „иновации в обучението и ПоЗнавателното раЗвитие“, 
която се провежда ежегодно в гр. бургас през месец август.

реализирането на екипната задача протича в продължение на две седмици и обхваща повече от ед-
но образователно направление, а именно: образователни направления околен свят, български език и 
литература, изобразително изкуство, конструиране и технологии. Проектната задача протича през след-
ните етапи:

• обмисляне на темата, съдържанието и обсъждане плана на проектната задача със семействата 
на децата.

• осъществяване на работата по проектната задача – търсене на материали, информация, рисун-
ки, албуми и т.н.

• организиране и презентиране на готовия продукт от реализираната задача.
работата по екипната задача „С приятел е по-забавно“ цели развиване на умения за сътрудничество 

в работата с връстници, родители и учители в заниманията в детската градина. 
в подготвителния етап учителите на групата и децата обсъждат темите, които са интересни на децата 

и по които искат да получат повече знания. естествено се зададоха въпросите: какво знам? какво искам 
да знам? как мога да го разбера? След обсъждане с децата се стигна до следните области: „любими дет-
ски приказки“, „домашни животни“, „Животните от зоопарка“, „черно море“ и „гатанки от деца за деца“. 
децата сами обособяват своите работни екипи, в които сами решават каква информация ще търсят и как 
ще оформят крайния продукт. учителят сътрудничи на децата, при нужда се намесва и оформя покана с 
призив към родителите, посочвайки кое дете по каква тема се включва. 

в темата „любими детски приказки“ се включват пет деца, които обсъждат и решават, че всяко едно 
от тях ще представи любима приказка . уточнява се кое дете коя приказка ще представи и как ще изглеж-
да крайният продукт. всички единодушно решават, че това ще е папка с приказки. тук се намесва учите-
лят, записвайки решението им, за да може да подготви покана към родителите с призив и информация 
за включване в екипната задача.

в темата „домашни животни“ се включват шест деца, които след обсъждане решават кои домашни 
животни ще включат, как ще изглежда крайният им продукт. обединяват се около идеята за постер. тук 
отново учителят се намесва, записвайки решението им и подготвяйки информацията, необходима за ро-
дителите.

По аналогичен начин работят екипите в останалите области, като в темата „Животните от зоопарка“ 
се включват пет деца и решават да направят постер. в темата „черно море“ се включват три деца и реша-
ват крайният продукт също да е постер. в екипната задача „гатанки от деца за деца“ се включват четири 
деца и се обединяват около идеята крайният продукт да е книжка.

вторият етап от работата по проектната задача се осъществява първоначално вкъщи с родителя – 
търсене на информация и осигуряване на материали по темата и продължава в детската градина, къде-
то всички екипи обособяват място за работа в занималнята на групата и с подготвените материали офор-
мят своите крайни продукти.

на третия етап децата презентират крайните продукти – книжки и постери пред деца от друга група 
от детската градина. темите „домашни животни“, „Животните от зоопарка“ и „черно море“ се представят 
в заседателната зала на детската градина. темите „любими детски приказки“ и „гатанки от деца за деца“ 
се презентират в регионална библиотека „Христо ботев“, филиал в жк „дъбника“. всеки работен екип си 
избира лидер, който представя групата пред другите деца, уточнява кои членове на групата са изготвили 
отделните части. всеки екип разполага с определено време в което показва това което е направено. от-
делните членове от екипа споделят как са се чувствали по време на проектната задача и правят коментар 
за възникналите трудности при работата. дава се възможност на децата – гости на презентацията да за-
дават въпроси ако имат такива.

в хода на реализирането на проектната задача може да обобщим, че това е интересен и полезен ме-
тод не само за децата, но и за самите нас – учителите, защото той дава възможност да се съсредоточим 
върху определена тема, да повишим нивото на собствената си компетентност по даден проблем, да дос-
тигнем ново ниво на връзка с родителите, да се чувстваме наистина партньори на децата при решаване-
то на изследователски проблеми и процесът на учене да е интересен и забавен. 

в заключение можем да кажем, че работата по реализиране на екипна задача спомогна за развитие 
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на творческите и изследователските способности на децата. те придобиха умения за търсене и събиране 
на информация, за това как се поемат ангажименти, как да се работи с други деца заедно в екип, как да 
се оценява приносът на всеки член от екипа и как да презентират своите идеи.

Използвана литература:
1. http://www.edutechjournal.org/wp-content/uploads/2018/08/2_2018_210-213.pdf

инж. ирена иванова, Светлана Пейкова – дг „незабравка“, девня

зооКлИнИКа

Резюме: Играта е своеобразна, основна дейност и фактор за развитие на детето в предучилищ-
на възраст. Педагогическата игра поставя детето в центъра на образователната система, с него-
вата уникалност и неповторимост.

От еволюционна гледна точка играта е биологически базирана и е оцеляла като едно от дости-
женията на еволюцията, допринасящо към човешкото развитие и промени. Нейното предназначе-
ние е в упражняването на базисни физически умения, в усъвършенстването на способностите и при-
добиването на нарастваща компетентност  за решаването на по-трудни задачи. Подготовката 
и усъвършенстването в играта са заложени в нейната същност на отразителна и същевременно 
творческа дейност. В играта детето подражава на действията и поведението на другите, но по 
творчески начин, защото не повтаря точно възприетото, а отразява впечатленията по свой начин.

Игровата дейност в „Зооклиника“ е реализирана в допълнителни форми на педагогическо взаимо-
действие от различните режимни моменти на целодневната организация във втора и трета въз-
растови групи на детската градина. Поставените педагогически цели са подчинени на държавните 
образователни стандарти на предучилищното образование по образователно направление Околен 
свят. Нашата педагогическа дейност беше насочена към формиране на представи за необходимост-
та от грижи към животните, умения за проява на инициативност и хуманно отношение към тях. 
Очакваните резултати в хода на педагогическото взаимодействие са подчинени на основната цел. 
При реализираните игрови педагогически ситуации в допълнителните форми на педагогическо взаи-
модействие у децата бяха формирани умения за грижа и хуманно отношение към животните, те не 
бяха пасивни участници, а модератори на игровото взаимодействие.

Наша основна мисия като педагози е да възпитаме у подрастващото поколение ценности, в дух 
на хуманност, обич и грижа за заобикалящата ни действителност.

реквизит на играта „Зооклиника“ и подготовка на игралните кътове: 
• кът за работа на зоолекаря и зоосестрата оборудван с операционна маса, лекарски инструменти, 

бюро, телефон, бележник, рецепти, шкаф с лекарства, операционна лампа.
• подготовка на облекло: бяла престилка, боне на главата, работна престилка за санитаря;
• избор на подходящи за целите на играта плюшени играчки-куче, коте, зайче, агънце, папагал и др.;
• табелка с надпис: „Зооклиника“
• табелка с надпис „чакалня“
цел на играта: Формиране на умения за проявяване на грижи и инициативност към животните.
Задачи: 
образователни: 
• да се формира умение у детето за проява на грижа към животните.
• децата да изразяват устно темата на играта, тяхната роля, ролята на други деца, изпълняваните 

игрови действия.
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• да научи децата да разпределят роли и да действат в съответствие с приетата роля, да развиват 
сюжета, децата самостоятелно да създават игрови планове.

• да изпълняват подходящи игрови действия, в околната среда с предметите, необходими за играта.
• обогатяване на социалния и игровия опит на децата (научете правилните отношения в играта).
възпитателни: 
• да се формира у детето чувство на отговорност и любов към животните.
очаквани резултати: детето разбира необходимостта от грижи за животните. Посочва грижите, които 

трябва да се полагат за животните от близкото обкръжение.
Предварителна подготовка за играта: в основните форми на педагогическо взаимодействие децата са 

се запознали с професията „ветеринарен лекар“ и нейното значение за грижите към животните. актуали-
зирани са представите им за необходимостта и значението на грижата за животните.

• презентация „ Професия ветеринарен лекар“;
• презентация „домашни любимци“;
договаряне и разпределение на ролите: учителят дава възможност на децата сами да разпределят 

ролите на зоолекар, зоосестра и зоосанитар в зооклиниката, останалите деца от групата ще влязат в ро-
лята на придружители на малките пациенти-домашните им любимци. При необходимост учителят участ-
ва в разпределението на ролите и разпределението им.

насочващи въпроси на учителя: деца, спомняте ли каква е ролята на професията „ветеринарeн ле-
кар“? какво прави ветеринарният лекар? (предварителна беседа по презентация „Професия ветери-
нар“); в нашата игра днес ще го наречем зоолекар или лекар на животните. Зоолекарят ще има нужда от 
помощник, който ще наречем зоосестра и съответно помощник по хигиената, когото накратко ще наре-
чем зоосанитар. всички те имат важна роля за здравето и грижата към нашите домашни любимци.

можете ли да ми припомните, кои са нашите домашни любимци? ( предварителна беседа по презен-
тация „домашни любимци“) вие имате ли свои домашни любимци? кои са те? какво трябва да полагате 
всекидневно към тях (грижи)? Защо е необходимо да ги водим при зоолекаря?

Предлагам ви да изиграем игра. тя се нарича „Зооклиника“. За да започнем играта вие ще трябва да 
изберете кои от вас ще влязат в ролите на зоолекар, зоосестра и зоосанитар, които ще обслужват малки-
те зоопациенти. останалите от вас също имат важна роля – те ще бъдат придружители на зоопациентите 
и ще описват със свои думи какви са причините да потърсят лекарска помощ. например: счупвания, на-
ранявания, заболяване на коремчето, очите, ушите и др.;

Сега да си припомним какви са задълженията на зоолекаря, зоосестрата, зоосанитаря и придружите-
лите на зоопациентите, слушайте внимателно:

роля на зоолекаря (ветеринарния лекар): приема и преглежда зоопациентите, намества счупвания, 
назначава лечение, прави хирургични операции;

роля на зоосестрата: поставя инжекции с лекарство, превързва и сменя превръзки, мери температу-
ра, помага на зоолекаря при прегледите и хирургичните операции на зоопациентите, почиства и дезин-
фекцира инструментите, записва час за прегледи на зоопациенти.

роля на зоосанитаря: почиства кабинета на зоолекаря и чакалнята.
роля на стопаните на зоопациентите: придружават зоопациентите до зооклиниката и споделят причи-

ните довели ги до кабинета на зоолекаря (децата сами импровизират реплики и събития).
начало на играта:
в зооклиниката кипи трескава подготовка в очакване на зоопациентите, зоосанитарят и зоосестрата 

подготвят всичко необходимо за започване на работния ден. Първият записан пациент е Шаро. 
„както вчера си играл, 
лява лапичка одрал, 
днес куца и скимти, 
къде ли ще го водиш ти?“
(учителят дава старт на играта и оставя децата, сами да импровизират случки и действия).
къде трябва да отиде Шаро? (в Зооклиниката със своя стопанин). какво трябва да направи първо? (да 

си запише част за преглед по телефона). кой е телефонът за спешни повиквания? (112). 
Зоосестрата: добър ден! С какво да ви бъдем полезни? разкажете ми накратко какъв е проблема с 

малкия зоопациент! добре разбрах, днес имаме много пациенти, но мога да ви запиша час за 11.00ч.! За-
повядайте, очакваме ви в зооклиниката!

(игровото действие се повтаря за всеки зоопациент и се записват в бележника часовете за преглед.) 
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възможни игрови действия с зоопациентите:
Зоопациент със счупено крило, на което трябва да се постави шина.
Зоопациент с болки в корема
Зоопациент има температура. 
Зоопациент има проблем с очите и т.н.
Смяна на ролите и обогатяване съдържанието на играта в процеса на игра.
инструкция на учителя: чудесни грижи, деца! време е да направите смяна на ролите и да определи-

те, кои са следващите зоолекар, зоосестра и зоосанитар.
агънцето цял ден блее и тревичка не пасе,
 чувства силна болка май, може и да го тресе. 
днес докато игра с едно козле, 
падна и удари своето краче!
на кого ще звъннеш ти? бързо действай и му помогни! 
(в зооклиниката ще трябва да се извърши хирургична операция на крачето, да се намести счупената 

кост и да се гипсира крачето. Зоопациентът ще бъде поставен под упойка и ще си почива под грижите на 
зоосанитаря). 

играта приключва след като всички участници са преминали по веднъж през ролите на зоолекар, зо-
осестра и зоосанитар. 

критерии за оценка на екипната задача:
• правилно и самостоятелно разпределение на ролите;
• инициативност при изпълнение на оказаната здравна грижа на животните;
• проявени хуманно отношение и любов към животните;
всяко дете получава награда – стикер за проявени грижи и инициативност за грижата към животните.

Снежана атанасова, Себиха колачева, ася дилянова – дг „елица“, мадан

щом порасна, щЕ стана . . .

Резюме: В педагогическата ситуация по Околен свят на тема: „Какъв ще стана, като порасна..?“ 
ние използвахме подражателни действия за игрови роли на различни професии свързани с работата, 
която се извършва от самите професии. Съобразихме се с детските предпочитания, като дадохме 
право на избор за ролите. Искахме да стимулираме тяхната наблюдателност.

Резултатите, които постигнахме, са: 
• Възпитаване на уважение към труда на хората; 
• Разбиране на важността от всяка една професия в живота на хората; 
• Разбиране, че професиите са неизменно свързани една с друга; 
• Ориентирани избори към бъдещи професии;
• Стремеж за добро образование за постигане на успехи при реализация на определена профе-

сия; 
• Отговорността на действията от различните професии и осъзнаване на чувството за удо-

влетвореност към себе си, към близките и останалите хора.

образователно ядро: социална и здравословна среда, култура и комуникация;
образователни задачи:
• Систематизиране и обобщаване на знанията за различните професии;
• Формиране на уважение към труда на хората;
• изразяване на емоционално-оценъчно отношение към професиите;
• осъзнаване на адекватни модели за безопасно поведение;
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интегративни връзки: „български език и литература“, „математика“, „изобразително изкуство“
допълнителна дейност: Сюжетно ролева игра “неприятен ден“ . играта е избрана с цел да покаже на 

децата важността на всяка една професия и че професиите са неизменно свързани. играта включва пет 
деца в роли избрани по емоционална нагласа – какъв искам да стана, като порасна. играта се определя 
предварително чрез задаване ролите от учителя.

роли на децата: строител, лекар, шивач, полицай, готвач.
Предварителна подготовка: в хода на ситуацията – презентация от образователната платформа „уча 

се“ на тема „Професии“ (1).
образователни материали: флашкарти професии от „бит и техника“; изображения за оцветяване на 

различни професии; образователни книжки.
реквизит за реализиране на играта:
За ролята строител: каска, пирон, риза, шпакла, чук, нивелир, кофа, пластмасови конструктори.
За ролята лекар: бяла престилка, слушалки, разпечатан знак за болница а4-формат, апарат за измер-

ване на кръвно налягане, бинт, маска, рентгенова снимка, термометър.
За ролята шивач: шивашка машина, макари, игла, шивашки метър, конец, плат.
За ролята готвач: готварска престилка, купа, бъркалка, плот за рязане, готварска шапка, тенджера, то-

чилка.
За ролята полицай: полицейска шапка, палка стоп, белезници, пешеходна пътека, светофар, знак за 

пресичане и знак стоп.
Пет обособени къта: кът за строителя, кът за лекаря, кът за шивача, кът за готвача, макетен кът по бдП 

за полицая. 

Ход на ситуацията:
обръщение към децата: деца,сега ще ви прочета откъс от една приказка. можете ли да познаете коя 

е приказката и кой казва тези думи?
– мамо, тате, слизайте от колата и се захващайте за работа защото тук, който не работи, не му дават 

да яде!
(мързеливата богданка)
Спомняте ли си каква беше поуката от приказката?
(който не работи – не трябва да яде!)
– Според вас дали хората трябва да се трудят, за да бъдат полезни и да изкарват прехраната си?
Преминава се към презентация на тема „Професии“:
Първи слайд:
Здравей, всичко знам!
Здравей, да бе!
миналият път говорихме за светофара и забравих да те питам – в космоса има ли светофари?
Светофар в космоса? в космоса няма светофари. и да бе! Защо питаш? да не си решил да се местиш 

на друга планета?
не, всичко знам. решил съм по професия да ставам космонавт и да летя в космоса с ракета и исках да 

знам как ще се разминавам с другите ракети.
втори слайд:
космонавт не е професия. космонавт е супер герой!
всичко знам:
грешиш, ема! и за да разберете повече за професиите, днес ще ви запозная повече с това какво оз-

начава професия и какви са различните професии, а накрая приятелите, които ни гледат, ще напишат под 
видеото какви искат да станат, като пораснат?

трети слайд:
Показани са четири картинки на различни професии – на лекар, на цветарка, на учител и на готвач.
готови ли сте?
да!
така… Ще започнем с думата „професия“. 
четвърти слайд:
Професията е вид трудова дейност, която изисква преминаването на хората през предварително и 

продължително обучение. За всяка професия това обучение е различно.
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да бе казва:
нищо не разбрах!
добре. Ще ти дам пример: какво работи майка ти ема?
мама е лекар.
така. майката на ема е лекар. това е професията, която помага на хората да се излекуват. но преди 

да стане лекар е трябвало да учи дълго време в специално училище – медицински университет. разбра-
хте ли сега?

да!
Сега ще ви запозная с по-популярните професии като играем на една игра – аз ще приказвам какво 

работи човекът, а вие ще познавате неговата професия.
искате ли?
Страхотна игра!
Пети слайд:
(картина на готвач)
този човек смесва хранителните продукти, така че да готви вкусни ястия, с които да се нахранят хората. 
готвач!
точно така! 
Шести слайд:
(картина на сервитьор)
а сега ми кажете кой е този човек, който поднася на клиентите напитките и храната, която е сготвил 

готвачът?
Сервитьор! 
децата гледат цялата презентация
основна част
Преминава се към работа с образователните книжки:
Първата задача е свързана с изображения на деца, които си играят с различни предмети, а под техни-

те изображения какви са станали като са пораснали.
Първо изображение: две деца държат плат, а до тях – шевна машина от пластмаса и кукла без дрехи.
– С коя картинка ще свържете? какви предмети държат? в коя професия се използват тези предмети? 

какви са искали да станат?
второ изображение: деца, които си играят с пластмасови строители имат оранжеви каски и държат 

карта-план. 
– кои са тези предмети? кой ги използва? За коя професия са нужни? Защо са им нужни каските, от 

какво ги предпазват? какви искат да станат като пораснат? Свържете.
трето изображение: дете, облечено в бяла престилка на врата си, има слушалки и преглежда плюше-

но зайче. 
– какъв ли иска да стане? кой използва тези предмети? За какво служат слушалките? Свържете.
четвърто изображение: дете, което държи книжка и показва нещо в нея на две плюшени играчки.
– какъв ли иска да стане? дали нещо им разяснява? кой учи децата? Свържете.
Следва беседа:
на дъската има предварително залепени различни професии от флаш-карти от „бит и техника“ за про-

фесии.
Защо трябва да работят хората?
(За да печелят пари и да се грижат за семействата си)
какво работят тези хора, изобразени на флаш картите?
(Строител, пилот на самолет, учител, готвач и т.н.)
ако професията, която работят техните родители, я има на дъската, се обсъжда облеклото, нужните 

предмети и какво се извършва като работа. отново се акцентира върху това, че да станеш например ле-
кар или учител, трябва да преминеш определено обучение.

– има ли опасни професии? – дава се пример с пожарникаря. – и дали те се досещат като пример и 
за друга професия? 

(Пилот, капитан на кораб, миньор)
Преминава се към втора задача. тя е свързана с изображения на хора, работещи различни профе-

сии – пожарникар, строител, готвач. Срещу тях има атрибути – по три предмета за всяка професия. деца-
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та трябва да свържат правилно. Първи ред: тенджера, точилка, торта; втори ред: пожарна кола, маркуч 
кран с вода, запалена къща; трети ред: тухли, чук, клещи, къща. 

Провежда се беседа – кои предмети за коя професия са нужни и за какво се използват. Свържете.
учителят предлага на децата разпечатани изображения на хора с различни професии. какви искат да 

станат, като пораснат? Защо? дава им се възможност за оцветяване. След рисуването децата могат да 
обяснят защо искат да станат именно такива по професия. Следва беседа.

Преминава се към сюжетно-ролевата игра:
на маса пред децата има само предмети, нужни за професиите строител, шивач, лекар, готвач, поли-

цай. След като децата разгледат добре атрибутите на масата и определят по задача на учителя кой пред-
мет и облекло за коя професия е нужен, всяко от тях отива в определения кът за своята професия. Строи-
телят е в главната роля.

учителят казва, че ще разкаже за един труден ден на строителя и той трябва да прави точно това, кое-
то се разказва в историята. останалите професии също ще имат своите задачи и всички трябва да слушат 
внимателно. Пояснява се, че всяка професия е свързана с различна дейност на изпълнение.

учителят разказва историята:
– в един слънчев ден, един строител, както си подреждал тухлите на една стена, която строил, си за-

качил ризата на пирон. ризата се скъсала и той се обърнал да погледне къде, но по невнимание една тух-
ла паднала върху ръката му и го наранила. 

въпрос на учителя: При кого трябва да отиде първо? кой ще му помогне? (докторът)
Строителят отишъл с колата си при доктора, защото ръката много го боляла. докторът първо направил 

рентгенова снимка, за да види дали е счупена. оказало се, че е само навехната, но докторът я превързал 
с бинт. благодарил и си тръгнал от лекарския кабинет и се запътил към шивача. 

въпрос на учителя: С какво се занимава шивачът? (Шие дрехи за хората.) Защо строителят отива при 
него? (За да му зашие скъсаната риза.) Шивачът пъхнал ризата под шевната машина и тя станала като но-
ва. благодарил строителят на шивача, платил му и си тръгнал. По пътя много огладнял и решил да хапне 
нещо вкусно. Спрял колата пред една лавка за бързо хранене. 

въпрос на учителя: как се казват хората, които приготвят храна за ядене? (готвачи) видял готвача и му 
поръчал вкусна храна. готвачът отворил тенджерата и му сипал с черпака от купата вкусна пилешка супа, 
която тъкмо бил приготвил. Строителят взел една лъжица и се нахранил. тръгнал си той доволен с кола-
та, но карал много бързо и минал на червен светофар. 

въпрос на учителя: Правилно ли постъпил строителят като карал бързо и минал с колата на червен 
светофар? (не, защото може да катастрофира.) на какъв светофар трябва да преминават превозните 
средства? (на зелен светофар като пешеходците.) тогава го спрял един полицай с палка и го глобил за 
превишена скорост и преминаване на червен светофар. тръгнал си строителят и си обещал, че никога по-
вече няма да нарушава правилника за безопасност на движението. така той след такъв труден ден най-
сетне се прибрал вкъщи.

учителят сменя ролите на децата, за да свържат емоционално заниманията на хората в различните 
професии и да съпоставят трудностите при осъществяване на всяка една от тях. това се прави с цел, за да 
може децата да уважават труда на хората и да се пробуди у тях по-голямо желание за професията, която 
искат да практикуват щом пораснат.

Заключителна част
в заключение на всички деца се раздават балони,които са облепени с изображения на хора с различ-

ни професии. всяко дете избира балон според неговите лични предпочитания.

Използвана литература:
1. https://ucha.se/
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Силвия кунчева–Захариева – дг „иглика“, Плевен

успЕшнИ заЕдно

Резюме: Екипната работа е условие за създаване на динамична атмосфера в детската група и 
придава съвременен облик на възпитателно-образователния процес. Чувството за принадлежност 
към екипа и усещането за личностна значимост в него, създават положителен микроклимат, който 
е предпоставка за пълно разгръщане на потенциала дори и на неуверените участници. В процеса на 
екипната дейност, децата изпълняват собствени подзадачи, като при тяхното изпълнение се осъ-
ществява глобалната екипна задача. Създават се условия за ангажираност, сътрудничество, проява 
на отговорност и взаимопомощ за постигане на общата цел, както и за споделяне на успеха. Пома-
гайки на децата да се научат да действат екипно, ние им даваме възможност да развиват качест-
ва, необходими им в живота като приятели, ученици и успешни хора.

тема на екипните задачи: „успешни заедно“
екипни задачи по образователни направления: български език и литература и околен свят
възрастова група, за която са разработени задачите: Пг-5 и Пг-6 годишни деца. 
Oбразователнo направлениe на екипната задача: български език и литература
• определя звука в началото на думата
• разпознава и назовава графични знаци на печатни букви
• ориентира се по символи.
• изразява взаимопомощ в игри в малки групи и сравнява действията си с тези на другите. 

екипна задача: „многознайко“
он: български език и литература / образователно ядро: Звукова култура
участници в екипната задача: 5 деца от Пг-6 годишни
Правила на екипната задача:
• всяко дете изтегля картина с изображение на животно от „кутията на многознайко“. 
• Поставя картината на таблото в първата колонка и определя първия звук.
• Поставя във втората колона съответния графичен знак на буквата.
• определя броя на сричките чрез пляскане и поставя в третата колона цифрата на числото, съот-

ветстващо на техния брой. 
• демонстрира умение да спазва правила и проявява отговорност при изпълнение на екипната за-

дача.
материали: 
• табло от стиропор със залепени по две ръчички на всеки ред
• „кутия на костенурчето многознайко“
• комплект картинки с животни
• цифри и букви 
  
Ход на екипната задача: 
Първи вариант: лидер на екипа става този, който отговори най-бързо на въпрос, зададен от учителя: 

„коя е любимата ви приказка?“ лидерът на екипа избира две картинки от „кутията на костенурчето мно-
гознайко“. той е пръв и последен при изпълнението на задачите. всяко дете изтегля картинка на случаен 
принцип от кутията, назовава името на животното и я поставя на таблото. открива първия му звук, изго-
варя го и залепва на таблото графичния белег на буквата. определя броя на сричките чрез пляскане и по-
ставя цифрата на числото, показващо техния брой. При затруднение, лидерът помага на играчите. когато 
децата приключат, лидерът изпълнява задачите по втората си изтеглена картинка. накрая в ролята на го-
ворител презентира крайния екипен продукт. 

резултати:
• демонстрират знания, свързани с определяне на първия звук на думата.
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• разпознават графичните знаци на буквите.
• демонстрират умение да определят броя на сричките в думата.
• Спазват инструкциите при екипната работа.
• Проявяват разбирателство и взаимопомощ.

втори вариант:
Правила:
• лидерът играе пръв и последен. играта започва от избора на буква.
• децата откриват картинка със съответстващ начален звук, определят броя на сричките и поставят 

съответната цифра.
материали: идентични с тези от първия вариант.
Ход на проведената екипна работа:
всяко дете, избира от кутията по една буква, лидерът по две. той отново играе пръв и последен. де-

цата откриват своята картинка по първата буква от името на животното и определят броя на сричките, ка-
то поставят цифрата, съответстваща на броя им. лидерът е в ролята на говорител и презентира крайния 
продукт. 

резултати:
• демонстрират познания за: графичните белези на буквите и звукова култура. 
• упражняват уменията си за разделяне на думите на срички.
трети вариант – усложнен:
Правила:
• играта започва от избора на цифра.
• Съотнасят цифрата на числото към броя на сричките в думата и така избират картинката.
• лидерът презентира работата на екипа.
материали: идентични с тези от първия вариант.
Ход на проведената екипна работа: децата избират от кутията цифрата на числото, показващо броя 

на сричките. така се ориентират при избор на картинка. Поставят ги на таблото. участниците си оказват 
взаимопомощ при затруднение. лидерът презентира. 

резултати:
демонстриране на висока степен на овладяност на знанията и уменията им за определяне броя на 

сричките в думата и начален звук. 
усъвършенстване на мисловните процеси при децата. 
екипна задача: „малки пътешественици“ 
он: околен свят/ Ядро: Здравословна и социална среда
участници в екипната задача: 5 деца от Пг-5 г. и Пг-6 г.
Правила на екипната задача:
• в играта участват 5 деца. всяко от тях изтегля карта с цифрата на числото от 1 до 5 и застава зад 

конуса с тази цифра.
• детето открива един от символите /суша, въздух и вода/ върху конуса и го назовава. отгатва га-

танка за съответно превозно средство, движещо се на мястото, обозначено от символа.
• При затруднение получава помощ от лидера.
• При правилен отговор, детето избира изображение на превозно средство и го поставя на съответ-

ното тематично табло. 
целта е бързо да се разпределят превозните средства по тематичните табла, изобразяващи средата 

в която се движат.
когато финализират своята работа, децата застават отново зад своите конуси и изслушват сигнал на 

едно от превозните средства от своето табло.
материали:
• разноцветни конуси – 5 броя
• цифрите на числата от 1 до 5
• символи на пътно платно, море, небе и облак
• обемни 3D стикери на различни превозни средства
• табла с тематични картини на средата, в която се движат превозните средства – 2 броя
• детско килимче „Пътно платно“
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• звуков сигнал на кораб, автомобил и звук от излитащ самолет
• гатанки за превозните средства /лично творчество – С. Захариева, приложени в допълнителни ма-

териали/

Ход на екипната задача: лидер става този, когото децата предложат. в играта се включват 5 деца. вся-
ко от тях изтегля карта с цифра на число от 1 до 5 и застава зад конуса, номериран с този номер. върху ко-
нусите са залепени символи на пътно платно, море и въздушно пространство. детето зад конус № 1 на-
зовава символа и отгатва гатанка, зададена от учителя. При затруднение то има право на помощ от лиде-
ра. След верен отговор, участникът избира стикери на превозни средства и ги поставя на съответното те-
матично табло. това са етапите на действие за всички деца. когато участниците приключат работата си по 
таблото, те се връщат с бягане до първоначалното си място зад конуса. учителят пуска звуков сигнал на 
едно от превозните средства от тяхното табло. накрая лидерът презентира готовите табла.

резултати:
• демонстрират знания за превозните средства и средата в която се движат.
• ориентират се по символи.
• употребяват думи с обобщаващо значение.
• Проявяват мотивация и съобразителност при изпълнението на екипната задача.
• Спазват инструкциите при екипната работа.
• развиване на комуникативни умения и сътрудничество между децата.

екипна задача: „градината на знанието“
образователно направление: български език и литература, образователно ядро: граматически пра-

вилна реч и Звукова култура
участници в екипната задача: участват 5 деца от Пг-6 г.
Правила на екипната задача: лидер става детето, което при подаден сигнал първо протяга ръката си 

напред, за да изградим „кулата на приятелството“.
децата минават по „Пътечката на успеха“ и стигат до „градината на знанието“.
лидерът завърта едно от цветята, а детето го спира и назовава символът, който е избрало. Съставя из-

речение по дадена дума /картинен символ/.
Създава модел на изречението и определя броя на думите в него.
Поставя съответната цифра на числото, съответстващо на броя на думите в изречението. 
материали: 
• въртележка-цвете – 2 броя
• макет – ограда с цветя
• 3D стикери
• „Пътечка на успеха“ /ориентиране в пространството/
• цифри и шаблони за моделиране на изречение
Ход на екипната задача: 
Първи вариант: лидер на групата е този, който успее пръв да постави ръката си, за да изградим „кула-

та на приятелството“. децата са строени в колона по един. минават по „Пътечката на успеха“, която ги от-
вежда до вълшебните цветя с № 1 и № 2. лидерът завърта въртележката-цвете, участникът го спира на оп-
ределен символ и назовава името му. Съставя изречение и подрежда на таблото неговия модел от пред-
варително подготвени шаблони. По този начин се изреждат всички участници в екипната задача. децата 
определят броя на думите от всяко изречение и поставят съответната цифра. накрая лидерът презенти-
ра крайния продукт. При правилно изпълнение на екипната задача, лидерът раздава цветни стикери от 
феята на цветята. 

резултати:
• демонстрират умения за съставяне на изречения по картинен символ. 
• Съставят модел на изречение.
• определят броя на думите в изречението и поставят съответната цифра.
• Съхраняване на позитивна среда при осъществяване на екипната задача.
• Правилно изпълнение на екипната задача и спазване на етапите на работа.
втори вариант: „асоциации“ – подходящ за 6 годишни деца
Правила на екипната задача: 
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• лидерът задвижва цветето-въртележка, а играчът го спира с ръка. изговаря думата, на която е 
спрял цветето – въртележка.

• демонстрира креативност, въображение и фантазия.
• Спазва правила и проявява отговорност при изпълнението на екипната задача.
Ход на екипната задача: лидерът задвижва въртележката-цвете, а детето го спира, хващайки картин-

ка. изговаря думата на предмета, който му се е паднал и прави асоциация. например: дъга-слънце. вся-
ко следващо дете повтаря това действие и прави асоциация с нова дума. играта продължава до изчерп-
ване на всички залепени стикери. По време на изпълнението на екипната задача, лидерът организира и 
направлява децата. 

резултати:
• развиване на умения за създаване на логическа връзка по нагледна основа и назовава думата-

асоциация.
• развиване на асоциативното мислене.
• Проява на креативност, въображение и фантазия.

татяна маринова – дг „иглика“, Плевен

фИгурИ И формИ

Резюме: Естествената среда за детето в предучилищна възраст е играта в цялото ѝ многообра-
зие. Когато в нея е заложена екипна дейност, се осигуряват условия за надграждане на познавател-
ни компетенции и развиване на социални умения. В екипната дейност се утвърждават ценни лично-
стни качества и поведенчески норми, а генерирането на идеи с общ резултат са еднакво стойност-
ни за всеки участник и за детския екип като цяло. 

Предлаганите екипни задачи се реализират в практико-преобразуващи дейности и са свързани с 
детската креативност и математическите представи за равнинни фигури и форми в предучилищ-
на възраст. Същите са прилагани комплексно в основни форми на педагогическо взаимодействие и по-
отделно в допълнителни дейности по избор на децата. 

ЕКИпнИ задачИ „фИгурИ И формИ“ 
възрастова група: Пг- 6, 5 г. 
Стандарти от образователни направления: 
• възпроизвежда фигура, знак, прави и криви линии
• комбинира познати геометрични фигури. 
• Съставя устно кратък описателен текст. 
• Придвижва се чрез равновесно ходене по тясна повърхност.
• Предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел и работа в екип.

ЕКИпна задача „вълшЕбства от формИ“
образователни направления: математика / ии / бел
възраст: Подходяща за деца на 6, 5-годишна възраст
участници – четен брой деца /4, 6, 8/
цели на екипната задача: 
• Преобразуват математически опит за равнинни фигури и форми в игрово-познавателна и практиче-

ска дейност.
• откриват и променят креативно предметната среда в екипна практико-преобразуваща дейност.
• развиват умения за самостоятелна и екипна изобразителна дейност.
• Съставят кратък описателен текст под формата на загадка.
правила: 
• играта започва с моделиране на фигура по предложени образци от квадрата на танг. Първият, съз-

дал своята фигура, се определя за лидер. 
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• лидерът предлага на всеки участник карти с изображения на геометричните фигури: кръг триъгъл-
ник, квадрат, правоъгълник. 

• Съобразно изображенията на изтеглените карти, се сформират партньорски двойки, които имат об-
ща задача – да нарисуват от двете страни на прозрачния статив форми от посочената на картата геомет-
рична фигура. 

• лидерът регламентира времето за работа с пясъчни часовници и обявява края на екипните рисунки.
• всяка екипна двойка съставя загадка за използваната от тях геометрична фигура и представя своя 

краен продукт - рисунка върху общ прозрачен статив. 
• останалите екипи участват в разпознаване на геометричните фигури и форми на останалите двойки.
материали: 
• карти с геометрични фигури: кръг, триъгълник, квадрат, правоъгълник.
• Прозрачни стативи за всяка двойка участници с четки и темперни бои.
• комплект геометрични фигури от квадрата на танг. 
• Пясъчни часовници , регламентиращи времето за реализиране на екипната задача.
Ход на екипната задача: играта започва с моделиране на фигура по предложени образци от квадра-

та на танг. Първият, създал своята фигура от квадрата на танг, се определя за лидер. той предлага на все-
ки карти с изображения на геометричните фигури: кръг триъгълник, квадрат, правоъгълник. Според изо-
браженията на изтеглените карти, се сформират партньорски двойки, които имат обща задача – да нари-
суват от двете страни на прозрачния статив форми от посочената на картата геометрична фигура. време-
то за екипното рисуване се регламентира от лидера с пясъчни часовници, след което, всяка двойка съста-
вя загадка за използваната от тях геометрична фигура, представя своя екипен продукт и участва в разпоз-
наване на геометричните фигури и форми на останалите участници.    

резултати от изпълнение на екипната задача:
• Създаване на екипен продукт чрез креативно комбиниране на геометрични фигури и техники на ри-

суване. 
• развиване на комуникативни умения при сътрудничество с връстници. 
 
ЕКИпна задача „прИятЕлИ с фИгурИтЕ“
образователни направления: математика / кт
възраст: Подходяща за деца на 6, 5-годишна възраст
участници – от 4 до 6 деца
цели на екипната задача: 
• графично възпроизвеждат геометрични фигури. 
• екипно моделират от геометрични фигури обекти от околната среда. 
• развиват се комуникативни умения при сътрудничество с връстници.
правила:
• участниците са в коленен седеж около земно кръгово пространство. 
• екипната задача започва с очертаване на избрана геометрична фигура върху гърба на предно седя-

щото дете. 
• При разпознаване на очертаните форми и при всеки верен отговор, от кръговото пространство се 

взема същата геометрична фигура. 
• Със събраните обемни фигури екипно се конструират фигурални композиции. 
• говорителят на екипа, който е с най-много познати и събрани фигури, обобщава и описва екипно 

създадения общ продукт.
материали: 
• Земно кръгово пространство, в което се реализира екипната задача. 
• обемни геометрични фигури, различни по цвят и форма, разположени в кръговото пространство.
Ход на екипната задача: участниците са разположени в коленен седеж около кръговото простран-

ство. началото на екипната задача започва с очертаване на избрана геометрична фигура върху гърба на 
предно седящото дете. При разпознаване на очертаните форми и при верен отговор, от кръговото прос-
транство се взема същата геометрична фигура. С общо събраните обемни фигури екипно се конструират 
фигурални композиции. говорителят на екипа, определен според броя на познатите и събрани фигури, 
обобщава и описва екипно създадения общ продукт.

резултати от изпълнение на екипната задача:
• възпроизвеждат и разпознават фигура, знак, прави и криви линии.
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• комбинират креативно геометрични фигури в екипни модели на обекти от околната среда. 
• развиват комуникативни умения при сътрудничество с връстници.
• оценяват и управляват собствените емоции и емоциите на другите.
 
ЕКИпна задача „гЕомЕтрИчЕн лабИрИнт“
образователни направления: математика / Фк / кт
възраст: деца на 4–5-годишна възраст
участници – от 4 до 6 деца
цели на екипната задача: 
• Придвижват се в геометричен лабиринт чрез равновесно ходене по ограничена площ.
• групират геометрични фигури по форма.
• Предлагат и представят идеи и решения при изработване на
композиции от геометрични фигури. 
правила:
• участниците, в колона един зад друг, се движат по зигзагообразното въже, като събират геометрич-

ни фигури. 
• индивидуалната задача приключва след събиране на всички геометрични фигури. 
• За следващите етапи от задачата екипът определя говорител – детето с най-много събрани геомет-

рични фигури. 
• Събраните геометрични фигури се разделят и групират по форма.
• участниците в екипи конструират екипно композиции от геометрични фигури, съответстващи на из-

ображенията от техните баджове. 
• говорителят представя готовите общи продукти при реализиране на екипните задачи. 
материали: 
• Земно пространство с плоско въже, поставено зигзаг.
• разноцветни обемни геометрични фигури /кръг, триъгълник, квадрат/ , разположени от двете стра-

ни на въжето и на разстояние една от друга.
• баджове за участниците в екипа с изображения на геометричните фигури кръг, триъгълник и ква-

драт. 
Ход на екипната задача: участниците са в колона един зад друг и на една ръка разстояние помеж-

ду си. всеки от тях, движейки се в лабиринта /по зигзагообразното въже/, трябва да събере максимален 
брой геометрични фигури. След като всички фигури са събрани, приключва индивидуалната задача. Съ-
образно степента на изпълнението ѝ, екипът избира своя говорител за следващите етапи от екипната за-
дача. всички заедно разделят и групират геометричните фигури по форма. участниците конструират ек-
ипно композиции от геометрични фигури, съответстващи на изображенията от техните баджове. говори-
телят представя готовите общи продукти при реализиране на екипната задача. 

вариант на екипната задача: След представянето на композициите от еднородни геометрични фигу-
ри, говорителят предлага да се направят нови композиции, като в тях се включат фигурите на всички учас-
тници. Прави се презентиране на готовия продукт.

резултати от изпълнение на екипната задача:
• Затвърдяват се умения за равновесно ходене в комбинация с групиране на фигури по форма. 
• реализират се оригинални идеи и съвместни решения в общи продукти.
• развиват се комуникативни умения, партньорство и сътрудничество.
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Павлина илиева – дг „Щастливо детство“, Плевен

ЕКИпнИ задачИ в проЕКтна дЕйност

Резюме: Подготовката на новото поколение деца – активни и любознателни, поставя предиз-
викателство и нови изисквания пред педагозите. Необходимите за съвремието умения, които деца-
та трябва да изградят, определят насочеността на образователно-възпитателния процес. В та-
зи връзка, в своята педагогическа дейност залагам на проектно-базирано обучение. Прилагането на 
този тип обучение допринася да се създаде естествен интерес и мотивация за активно включване в 
игрово – познавателната дейност, да се овладяват умения като комуникативност, сътрудничест-
во, работа в екип, увереност в собствените възможности. Проект „Космос“ е планиран и проведен 
в подготвителна група , 5–6 годишни. Възрастта на децата определя типа игри и задачи, създадени 
за осъществяване целите на проекна. В разработката представям две игри, които изискват прила-
гане на знания по различни образователни направления и едновременно с това, изграждане на уме-
ния за екипна дейност.

работата в малка група осигурява възможността децата да получат предизвикателства на индивиду-
алното си ниво на развитие. те се чувстват добре, с желание проучват нови идеи и дейности, експеримен-
тират, интересуват се от наученото. груповата работа дава възможност да се работи върху един проект за 
постигане на общи цели. този вид учебен опит помага на децата да се сближат с техните връстници, да 
се научат да си сътрудничат,да се научат да избягват самоцелни критики, както и да се уважават взаимно.

често повтарям на децата девиза на мускетарите – „един за всички, всички за един!“ – пример за ин-
дивидуалната и общата отговорности при екипната дейност. 

Планирах и реализирах познавателно – творчески краткосрочен проект “космос“. Позовавайки се на 
това, че космонавтите извършват своите дейности съвместно, в екипаж, въведох екипна работа по изпъл-
нение на задачите. целта ми беше да насърча и улесня децата чрез различните дейности, които ще сти-
мулират техните представи и чувства в работа в екип. детето трябва да изпита потребност да съвместява 
дейността си, да разбере, че съвместният труд е по-ефективен и по-приятен. ранното формиране на уме-
ния за водене на преговори и умения за работа в екип е предпоставка за подобряване на част от социал-
ната компетентност на бъдещите ученици. групата ми е подготвителна. насока в работата ми е именно 
създаване на умение и навик за работа в екип – важна компетенция не само в училищното ежедневие, 
но и в реализацията в живота.

Предварително сформирах екипите. водех се от уменията и знанията на децата. балансирах състави-
те, за да бъдат равнопоставени. в групата има три деца със СоП. разпределих ги в различни екипи, ка-
то възложих на съекипниците им отговорности – да се грижат за тях, да следят действията им, при нуж-
да да оказват помощ. 

дейностите по проекта осъществих в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодейст-
вие. Проектът е с комплексен характер, интегрира се в познавателната и игровата дейност на децата, в ця-
лостния режим при престоя на децата в дг.

в планираните дейности са внедрени задачи по образователни направления математика, български 
език и литература, околен свят, изобразително изкуство, Физическа култура. екипната дейност стана част 
от дневния режим. използвах подвижна игра “в космоса“, в която децата са сформирани като екипажи, 
за част от сутрешното раздвижване. разработих игри, в които децата трябваше да откриват излишен еле-
мент и да свързват изображение с име на космонавт. Съвсем естествено децата “преминаха “ на режим 
„екипна дейност“. това допринесе до организирана работа в групата, промени се микроклимата, деца-
та постепенно откриха силните страни на съекипниците си, изчакваха се при отговор и взимаха общи ре-
шения.

Представям две игри, разработени за проект „космос“. Предвидени са за екипна работа на деца от под-
готвителна група 5–6 г. екипите се състоят от 4–5 деца. „ракета“ и „Подреди думата“ са игри за маса. 
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Игра раКЕта
възрастова група: Пг 5–6 г. 
играта е в изпълнение на доС за он математика в 3 група – комбиниране на познати геометрични 

фигури. добавен е чертеж.
цел: Формиране на умения зя работа в екип
Задачи: изработване на модел на ракета по зададен чертеж
материали: Съставните части на тялото на ракетата са с форми на познати на децата геометрични фи-

гури – кръг, квадрат, правоъгълник. изработени са от разноцветен картон. ламинирани, за да са удобни 
за разместване при играта и за многократна употреба. Поставени са в хартиен плик.

чертежът на тялото на ракетата е черно – бял, принтиран върху лист с размер а4.
Правила: капитанът на екипа изважда материалите за играта от плика – чертеж и съставни части. Под-

режда частите върху работното поле. разглежда заедно с другите членове на екипажа чертежа. обсъждат 
го. разпределя задачите на членовете на екипажа – всеки отговаря за поставянето на определена геомет-
рична фигура. капитанът поставя първата геометрична фигура – основата на ракетата. 

когато моделът е готов, капитанът вдига ръка. Представя готовия продукт и прави разбор на дейност-
та на екипа.

играта е провеждана многократно. Правилата са променяни. в началото изиграването беше без раз-
пределяне на задачи. Подреждането на частите беше хаотично – всеки от съиграчите поставяше и разме-
стваше елементите. Постепенно изчистихме процеса, въведохме нови правила. екипите съкратиха вре-
мето за изработване на модела. определи се отговорността на всеки участник. дейността се превърна в 
планирана. всяко дете се концентрира върху собствената задача. екипите установиха разликата между 
организираната и хаотичната дейност – много по-добре е, когато лидерът разпределя задачите и всеки 
член от екипа знае за какво точно отговаря. По този начин общата задача се изпълнява по-бързо и успеш-
но. радостта е споделена от всички. 

Игра подрЕдИ думата
възрастова група: Пг 5–6 г.
играта е съобразена с доС за он бел, 3 възрастова група:
• оопределяне на брой на звукове в дума. 
• Прилагане на знания да определяне начален звук на дума. 
• надграждане – образуване на нова дума от познати букви.
цел: Формиране на умения за работа в екип
Задачи: 
• умение за определяне буква в началото на дума
• образуване на нова дума, съставена от начални букви на думи- картинки
• определяне брой на звукове в дума
Правила:
• играе се от екипи от 4 деца.
• всеки отбор подрежда дума, съставена от началните букви на четири думи, представени с кар-

тинки
След подреждане на буквите, те съпоставят с помощна картинка и изговарят буквите последовател-

но. екипът познава и назовава новообразуваната дума. обяснява значението на думата, брой звукове.
материали:
комплекти, всеки от които съдържа:
1. картонче с изображения на заек, елен, малини, ябълка
картонче с 4 квадратчета и изображение на земя – ( думата, която ще се образува от началните бук-

ви на картинките )
картончета с букви З, е, м, Я ( предлагат се в разбъркан ред)
2. картонче с изображения на нота, елха, баба, еделвайс
картонче с 4 квадратчета и изображение на небе – ( думата, която ще се образува от началните бук-

ви на картинките ) 
картончета с буквите н, е, б, е ( предлагат се в разбъркан ред)
3. картонче с изображения на лодка, учителка, носорог, автобус
картонче с 4 квадратчета и изображение на луна – ( думата, която ще се образува от началните бук-

ви на картинките )
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веселина дянкова, Юлияна Запрянова – дг „наталия“, Пловдив

на гостИ на мастър шЕф алЕКс

Резюме: Екипната задача, която разработихме е със заглавие „На гости на мастър шеф Алекс“ и 
представлява една форма на взаимодействие с/между децата, в която те много се забавляваха и об-
щуваха пълноценно по между си.

Чрез сюжетна игра дадохме пълна свобода на децата да избират ролите си и начина на провеж-
дане на ситуацията. Така те разгърнаха напълно своето въображение и бяха много доволни от полу-
чените резултати. 

трета „б“ – възрастова група, за която е разработена задачата
Стандартите от образователни направления са: „околен свят“, „конструктивна дейност“, „изобрази-

телно изкуство“, „български език и литература“.
водещи цели:
• разширяване на представите на детето за самостоятелното му хранене
• Приучване към основни навици на хранене
• Формиране на положително отношение към самообслужването и обслужването 
• възприемане професията на готвача, атрибутите му и резултатите от труда му. 
• Формиране на екипни и комуникативни умения в предучилищна възраст – средство за развитие. 
Oчаквани резултати:
• Представи – има конкретна представа за основните навици на хранене
• умения – умее правилно да си служи с приборите за хранене
• отношения – изпитва удовлетворение от усвоените знания за хранене
• диференцира приборите за хранене – чаша, чиния, вилица, лъжица – малка , голяма.
описание на играта: екипната задача, която представяме се реализира в основните форми на педаго-

гическо взаимодействие в различни моменти от целодневната организация в 3 група.
чрез сюжетната игра, ние разгръщаме въображението на детето, като го поставяме в различни роли, 

които то само избира. утвърждаваме познавателната, емоционална, комуникативна и социална култура 
в децата, техните умения и компетентности.

чрез дискусия с децата обсъдихме кой каква роля да заеме в сюжетно – ролевата игра, като се допи-
тахме до всички. единодушно децата си разпределиха съответните роли – на мастър шеф – алекс, помощ-
ник – готвач – лили, сервитьорката – вили, шофьор – костадин.

екипната ни задача е разработена за екип от 5 деца, със задължителна смяна на ролите и лидер. 
избрахме тази сюжетно – ролева игра, защото децата много обичат игри свързани с кулинарията и 

често играят на тях. всички участват в конкретния избор. Предварителната подготовка за играта се състоя 
в това да бъдат пуснати различни кулинарни предавания на децата, които и в къщи гледат с родителите 
си, обсъдихме важните елементи и условия.

децата изразяват емоционалното си състояние, чрез играта и точно тук те разгърнаха пълния си по-
тенциал от положителни качества – отзивчивост, прямота, добронамереност, екипна работа, сговорност.

картончета с буквите л, у, н, а
Съдържание: децата са край масичките. учителката поставя материалите пред всеки екип. капита-

нът разпределя задачите – всеки участник трябва да определи началната буква на една дума и да поста-
ви буквата на определено място, като спазва реда на картинките от картончето. След поставяне на всич-
ки букви, член на екипа представя готовия резултат – изговаря буквите и с помощта на учителката съста-
вят новата дума. децата разказват какво знаят за обекта.

играта може да се доиграе и чрез определяне брой на звукове в новообразуваната дума, звука в края 
на думата, разделяне на срички, брой на гласни и съгласни – в по-горна възрастова група.
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на децата се отключи въображението, в следствие на тази игра, екипно си създадат рецептурник със 
здравословни рецепти, като:

• вместо думи ще има снимки, подбрани от тях, на различни продукти, които да включат в направа-
та на кулинарни произведения; 

• „Звездичките“ на ресторант;
• децата – крисия, лили, костадин, вики отпътуваха с веселият автобус към ресторанта „ алекс пи-

ца колекшън“ на популярната мастър – шеф алекс;
• нашият кавалер коце беше шофьор на автобуса, който се погрижи за комфорта на пътниците и им 

раздаде билетчета;
• мастър – шеф алекс е отскоро в бизнеса и разработва своят ресторант, като готви на живо пред 

гостите си и ги впечатлява с кулинарните си умения.
децата се настаниха на масата и дегустираха различни ястия приготвени на живо пред тях, като сами-

те те изразяваха своите вкусови предпочитания пред мастър – шеф алекс. те останаха много впечатлени 
от вкусната паста, която е по стара италианска рецепта. Самата мастър – шеф става всяка сутрин в 5 часа 
и сама избира био продуктите с които да работи в ресторанта си, като набляга на качественото и здраво-
словно хранене. Пастата, която готви изработва ръчно, като я разточва и обработва със специална маши-
на за паста. Също така , мастър – шеф алекс приготвя специална здравословна напитка с джинджифил и 
лимон, която гостите дегустират и остават очаровани.

лили е помощник – готвач, която мастър – шеф алекс, обучава в тайните на кулинарния свят. тя лично 
сервира на своята учителка пастата, за да я опита и одобри. другите гости също я опитват и остават мно-
го доволни от вкуса и презентацията й.

вики в ролята на сервитьорката в ресторант „ алекс пица – колекшън“ взима поръчките от клиентите, 
като предлага специалитетите от дневното меню.

Самите гости са много впечатлени от менюто на новият ресторант, харесаха разнообразната кухня и 
от уменията на мастър – шеф алекс, от обслужването и обстановката. те биха го препоръчали на всички-
те си приятели.

марияна Хаджидемирова, василка ангелова – оу „васил левски“, Пловдив

вълшЕбно пътЕшЕствИЕ

Резюме: Екипната задача, която си поставихме да реализираме е продиктувана от мисията на 
групата за учебната 2020/2021 г. „Аз съм българче“. Именно тя ни провокира да реализираме това пе-
дагогическо взаимодействие, защото считаме, че българското народно творчество формира и въз-
питава децата в предучилищна възраст, като подпомага развитието на техния интелект, училищ-
на готовност и въображение. 

Предучилищната възраст е времето подходящо за формирането на интерес и приобщаването 
на децата към българските народни обичаи, традиции, към българското народно творчество, а чрез 
тях и възпитаването на чувство на любов и на привързаност към семейството, роден дом и родина. 
В реална обстановка децата научават, че Лазаровден, Цветница и Великден са едни от най-хубавите 
битови празници, които създават тържественост и изграждат здрава връзка в семейството. Дей-
ностите съпътстващи тези празници носят на децата голям заряд от радостни емоции и обогатя-
ват техния социален опит. Съвременните деца не познават достатъчно народните обичаи и тра-
диции. Красотата на българските празници се разкрива пред детския поглед и предизвиква желание 
за участие заради всички интересни и съпътстващи празника обичаи и традиции. Това, което дете-
то възприема и преживява в детската си възраст оставя трайни следи и играе голяма роля за форми-
рането на неговата личност. Богатата символика на българския фолклор въздейства образно вър-
ху душевния мир на подрастващите. Помага им да разберат нравствените и естетически идеали на 
предците ни, да усетят силата и красотата на родното творчество.
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екипната задача на тема „вълшебно пътешествие“ беше реализирана с деца от подготвителна група 
на оу „васил левски“, гр. Пловдив на възраст 5–6 години. интегрирахме знания от основните образова-
телни направлевия: български език и литература, Социален свят, конструиране и технологии. 

екипната задача беше реализирана на три етапа: подготвителен, основен и заключителен, изцяло ба-
зирана на сюжетно-ролевата игра. като основни методи използвахме: беседа, демонстрация. 

Проведената екипна работа и натрупаният опит дават основание да се мисли, че децата с готовност 
приемат новите и нестандартни идеи. чрез предложените и реализирани игри, занимания и дейности те 
все повече възприемат позитивно народното творчество и българския фолклор, които стимулират тяхно-
то интелектуално развитие и допринасят допълнително за постигането на нужната готовност за училище.

Екипната задача в детската градина вълшЕбно пътЕшЕствИЕ
възрастова група: 5-6 годишни деца в подготвителна група към 
екип: старши учител, учител; 
Български език и литература 
образователно ядро: Свързана реч 
• разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Ядро: речник 
• използва ясен и правилен език за описване на познати събития. Ядро: възприемане на литера-

турно произведение 
• възприема кратки произведения от художествената литература. Ядро: Пресъздаване на литера-

турно произведение 
• изпълнява изразително конкретен художествен текст. 
Околен свят 
образователно ядро: Самоутвърждаване и общуване с околните 
• изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи. Сравнява действията си с тези на дру-

гите и активно взаимодейства с възрастни и връстници; 
• работи продуктивно в патньорство и екипност; 
• Поддържа интереса към играта. 
образователно ядро: културни и национални ценности 
• Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността.
Конструиране и технологии 
образователно ядро: конструиране и моделиране 
• изработва по образец и собствен замисъл модели и изделия, като подбира и комбинира подхо-

дящи разнообразни материали и инструменти. 
образователно ядро: обработване на материали, съединяване и свързване 
• Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на 

модел или изделие. 
образователно ядро: грижи и инициативност 
• Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската гра-

дина; 
• Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност. 
етапи за реализиране на екипната задача. 
в подготвителния етап обогатихме знанията за космоса с произведението „разказ за добрата въл-

шебница“ от богдан митов. децата научиха стихотворения свързани с празника лазаровден, както и ла-
зарски наричания. 

основен етап. След овладяване на достатъчен запас от знания и умения ги приложихме, като реализи-
рахме сюжетно-ролева игра „ вълшебно пътешествие“, в която е включена и обредната игра „лазаруване“. 

игрови замисъл – пътешествие в космоса и среща с марсианци, запознаване с българските традиции.
цел: 
• желание за включване в разнообразни форми на игрово взаимодействие; 
• готовност за игрово пресъздаване, чрез средствата на изкуствата фолклорно и обредно игрово 

общуване. 
Задачи: 
• активизиране желанието на децата за участие в пресъздаващи игрови дейности; 
• въздействие, чрез наричания и благословии; 
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• създаване на условия за работа в екип; 
• активно и свободно действие в роля. 
въображаема ситуация – пътуване и управление на космически кораб, посещение на друга планета, 

връщане в миналото. 
роли – децата са разделени на три екипи: 
• Първи екип – астронавти. децата сами определят капитана и астронавтите, като си разпределят 

различни задачи; 
• втори екип – марсианци; 
• трети екип – лазарки.
реквизит – за организиране на игровото поле сме използвали: параван за космически кораб, макет 

на планети, битови предмети. 
материали: стъклена бутилка, прежда, дървени лъжици.
Сюжет – учителят обявява темата на играта „вълшебно пътешествие“. разказва им, че първо ще пъ-

туват с космически кораб в космоса, за да намерят нови приятели. За целта избират екип от астронавти 
и излъчват капитан. той трябва да следи всички уреди на кораба и дейността на астронавтите. астрона-
втите трябва да внимават и да следят през люковете да не сблъскат с други планети, да се спазва марш-
рута до новата планета. Предлагаме им да изберат навигатор (обясняваме какви са неговите функции). 
При срещата с планетата на марсианците капитанът предлага да се отворят люковете и да слезнат да се 
запозная с тях. 

най-напред се появява главният марсианец, който вика своите приятели и развеждат „земляните“ из 
новата планета. 

астронавтите са впечатлени от гостоприемството им и предлагат да ги вземат на гости на Земята. 
всички заедно отпътуват. При пристигането си са посрещнати от моми и ергени от миналото. те им раз-
казват, че скоро ще празнуват лазаровден и цветница. 

моми лазарки правят наричания за плодородие, здраве и късмет.(може да се види в прикаченото ви-
део) След празника, капитанът предлага на всички да изработят заедно кукли-лазарки, които марсианци-
те ще отнесат за спомен на своята планета. 

учителят помага на капитана да направи оценка на дейността на екипите, като използва въпросите: 
Хареса ли ви полета? всички ли се справиха с поставените им задачи? радвате ли се, че се срещнахте с но-
ви приятели? навигаторът помагаше ли ти? Харесахте ли ти пожеланията на лазарките? 

капитанът награждава със звезди всички участници във вълшебното пътешествие за успешното за-
вършеното приключение. 

Заключителен етап. децата изработват кукли-лазарки. 
екипната работа, народното творчество и българският фолклор отразяват твърде много страни от ця-

лостното психическо развитие и разкриват големи възможности за подготовка на децата за училище. 
Проведената екипна работа и натрупаният опит дават основание да се мисли, че децата с готовност 

приемат новите и нестандартни идеи. чрез предложените и реализирани игри, занимания и дейности те 
все повече възприемат вдъхновено народното творчество и българския фолклор, които стимулират тяхно-
то интелектуално развитие и допринасят допълнително за постигането на нужната готовност за училище. 

галя чалова – дг „Здравец“, с. Първомайци, общ. горна оряховица, обл. велико търново

КосЕ босЕ

Резюме: Сюжетно-ролевата игра е типична за децата от предучилищна възраст. Тя е творческо 
пресъздаване на приказката „Косе Босе“. Театрализираната игра въвлича децата в света на театъ-
ра. Чрез нея те изживяват магията на сценичната изява. Основната задача е децата да влязат в ро-
лите на приказните герои от подбраното произведение и да изразят своето силно емоционално въз-
действие на литературната творба. Театрализацията в сюжетно-ролевата игра позволява на де-
цата да се превърне в своя любим герой. Сюжетно-ролевата игра има елементи на български език и 
литература и околен свят. Тя развива говорните и артикулационни умения в децата.
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Ход на игровата ситуация: драматизация сюжетно-ролева игра на приказката „косе босе“
екипни задачи: групово творческо представяне на герои от конкретно литературно произведение.
Правила: в играта участват толкова деца, колкото са героите в приказката (трима) и едно дете, кое-

то е разказвач на приказката.. всяко дете има ясно дефинирана задача, която е въплъщение в дадена-
та му роля. всеки участник от екипа има своята част и своята реч в играта. важно правило е всеки играч 
да следва последователността на сюжетното развитие на действията от подбраното произведение. Съ-
що така е важно всеки един от участниците да спазва своя ред за включване. екипната работа се прежи-
вява в цялостната игра на всеки отбор. критериите за оценка на изпълнението на екипната задача е все-
ки участник да следи за своя ред и да пресъздава правилно и последователно диалог, както и текста на 
детето, което разказва.

елементи на екипната задача, постигнати чрез сюжетно- ролевата игра: 
децата ежедневно се потапят в света на приказките. често те самостоятелно изявяват желание и оби-

чат да разказват свои любими произведения. интересът към даден герой или конкретна ситуация от ли-
тературните произведения им позволява да влязат в роля. това превъплъщение и желание от страна на 
децата ме подтикна към идеята да пресъздадем цяла приказка, в екипна работа, чрез модели на герои-
те. една от любимите приказки на децата в група “малкият принц“ е “косе босе“. така се спяхме на нея, 
имайки в предвид, че героите са сравнително малко, което позволява по- ясен поглед и контрол на деца-
та върху действията им в театрализацията на сюжетно-ролевата игра. 

Предварителната подготовка на децата се изразява в това първо те да са запознати многократно с 
подбраното литературно произведение. 

друга важна част в предварителната подготовка е децата сами да разказват в последователен ред 
действията и цялата история от приказката. 

След това се пристъпва към сюжетно-ролева игра. ролите на децата се определят така, че във всеки 
отбор да има едно дете, което да умее да разказва добре приказка, и другите, които се определят спо-
ред съответните роли. те трябва да знаят добре репликите и да пресъздават диалога. тази игра е рази-
гравана в педагогическа ситуация многократно, което води до смяна на екипите, както и смяна на деца-
та и техните роли, които изиграват. това се превръща в периодична игра, която позволява на децата не 
само да развиват своите речеви умения, но и да превъзмогнат притесненията от изявление пред публи-
ка и да говорят свободно.

необходими материали: произведение, куклен параван, хартиени макети на героите от приказката
Ход на проведената ситуация:
Предварително запознаване на децата с литературното произведение- Пред децата се прочита ясно 

и отчетливо произведението „косе босе“ от ран босилек
уточняване и разясняване на непознати думи в текста, ако има такива.
След прочитането на текста се задават въпроси към него и се разясняват всички непознати думи и из-

рази.
Преразказване на приказката – децата се редуват да преразказват приказката, като следват последо-

вателността на действията в нея. участват всички деца от групата.
демонстрация на драматизацията на приказката от учителя.
учителят прави демонстрация как трябва да протече драматизацията от децата, като показва движе-

нията на героите в приказката, променя интонацията на гласът си и тяхното местоположения спрямо все-
ки герой.

разпределяне на участниците в екипи за драматизация на сюжетно-ролевата игра.
чрез томбола децата се разпределят на случаен принцип в няколко екипа които трябва да си сътруд-

ничат и да разиграят Сри. като се уточнява последователността и ролите.
разясняване и уточняване на последователните действия и етапите в развитието на литературното 

произведение:
децата спазват сценария на литературното произведение, като се стараят да не го изменят.
децата се подканват да се позиционират зад паравана и да влязат в своите роли. избраните деца 

трябва да спазват позицията на героите като спазват очертанията на поставената сцена (параван).
детето, определено в ролята на разказвач, заема фронтална позиция до паравана и води сценария 

на представлението. то следи за изпълняването на задълженията на главните герои в произведението.
началото на сюжетно-ролевата игра стартира с разказвача, който подканя към действие на конкрет-

ните герои. 
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мария темелкова – оу „Св. св. кирил и методий“, с. камен, общ. Сливен

КамИшИбай

Резюме: Игрите се явяват успешна техника за работа при изграждане на образователна среда, в 
която се създават условия за развитие на положителни социални преживявания. Сюжетно-ролевата 
игра и създаването на екип, развива способността на децата да се доверяват и да подкрепят други-
те. Работата в малка група им осигурява възможност да получат предизвикателства на собстве-
ното си равнище на развитие. 

Спецификата на представената в изложението игра създава обективни обстоятелства, кои-
то я превръщат в ефективно средство за формиране на качества, като толерантност, емпатия, 
уважение, внимание, любов, всеотдайност, дисциплина, отговорност, които определят нравствено-
моралния облик на толерантния човек с висока емпатийна насоченост към света и другите.

Играта е разработена на основата на японския картинен театър „Камишибай“ и методът на 
визуално представяне на художествен текст. Сцената Камишибай помага да се покаже потенциал-
ът на приказката – игра и позволява успешната интеграция на различни по вид изкуства към лите-
ратурното представяне.

За създаването на играта са използвани подходи за интерактивно пресъздаване на произведени-
ята: изобразително изкуство; динамично действени модели, основани на играта; комуникация – ди-
алогична реч. 

Представянето на приказките под формата на картинен театър помогна да се стимулира раз-
витието на речевата активност и изява на децата. Екипната задача засили чувството им за при-
надлежност към цялото, тоест към екипа, но в същото време им помогна и да демонстрират ли-
дерство и творчески качества. 

наименование на екипната задача: „като на кино“
възрастова група: трета и четвърта /смесена/
Стандарти по образователни направления, с които е съобразена екипната задача:
Български език и литература
детето назовава предмети, признаци, действия и употребява думите в контекста на изречението; раз-

бира смисъла на думите, които употребява; конструира различни видове изречения в ежедневната си 
реч; произнася правилно фонемите в българския език; проявява култура на речево общуване.

детето възприема познати произведения от художествената литература чрез пресъздаването им в 
театъра или в киното; илюстрира съдържанието и героите от литературни произведения; определя по 
илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение; измисля игри по познати лите-
ратурни произведения.

Околен свят
детето разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения; изразява взаимопомощ в иг-

груповата работа на децата се състои в това да работят екипно. крайната цел на екипа е да успее да 
преразкаже съдържанието на литературното произведение и да бъдат изиграни в правилната последо-
вателност включването на героите, както и развитие на диалогична реч между героите. След края на гру-
повата работа всички герои излизат пред публиката и се покланят.

обща преценка, групово представяне. – След края на представлението децата правят обща прецен-
ка за общото представяне на децата изнесли представлението. те изказват своето мнение как може да се 
подобри изпълнението.

включване на следващ екип за драматизация на сюжетно- ролева игра по същата приказка “косе бо-
се“- След приключването на единият екип, ролите поемат следващият. те се подготвят като се позицио-
нират на съответните места.
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ри в малки групи; сравнява действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни и връст-
ници; има конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия; работи продуктивно 
в партньорство и екипност; изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на 
другите; избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава; поддържа интереса към играта.

детето разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората.
Изобразително изкуство
детето създава илюстрации по любими приказки самостоятелно или в екип; планира последовател-

ността на действията и използването на различни материали и техники при изпълнение на изобразител-
ни задачи самостоятелно или в група.

Конструиране и технологии
детето оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности; участва в 

малък общ проект в детската градина; сътрудничи с другите при работа по общ замисъл.

иЗлоЖение
допълнителните форми на педагогическо взаимодействие са ефективно средство за постигане на ка-

чествени резултати в процеса на обучение, възпитание и социализация на децата от подготвителната гру-
па. благодарение на тях се изграждат позитивни междуличностни взаимоотношения, умения за екипна 
работа чрез споделяне на общи цели и идеи. те стимулират самочувствието и увереността на децата, как-
то и ефективното общуване между педагозите от детската градина и родителите. 

именно затова в подготвителна група „любознайко“, в последния работен ден на всяка седмица, ор-
ганизираме изява наречена „като на кино“. в началото на седмицата чрез жребий формираме екип от че-
тири деца, които трябва да изберат приказка и в рамките на четири дни да я разучат, да подготвят необ-
ходимите материали и реквизити, и в края на седмицата да я презентират/представят на децата от група-
та с помощта на японския театър камишибай.

картинният театър камишибай е форма на визуално повествование и споделяне, която комбинира 
използването на ръчно рисувани изображения и разказ. названието идва от ками – хартия и шибай – иг-
ра или драма. корените му се крият в традицията на визуалното повествование, която била широко раз-
пространена под различни форми в миналото в Япония. Съвременният образ на камишибай се появява 
през 1929 г. и получава голяма популярност през 30-те и 40-те години на миналия век. как протича ед-
но типично представление на камишибай. водещият стои на сцената от дясната страна на малка дърве-
на кутия. в кутията се поставят 12–20 изображения, които илюстрират възловите моменти от съответна-
та приказка. обикновено тази миниатюрна сцена – кутия е поставена на велосипеда на повествователя. 
водещият сменя картините с различна скорост докато разказва историята. най-добрите майстори на ка-
мишибай не четат, а разказват. 

камишибай може да се използва с образователна цел. днес той се възприема като предшественик на 
съвременната презентация. Сцената на театъра позволява повествованието да бъде презентирано чрез 
илюстрации, които се сменят пред очите на зрителите, следвайки хода на историята. Самата сцена напо-
добява разтворено книжно тяло, през което историята оживява.

в началото на учебната година изписвам имената на всички деца от групата и ги поставям в кутия. 
всеки понеделник от кутията изтегляме имената на четири деца, като веднъж изтеглени тези имена не се 
връщат в нея докато не се изредят всички деца. 

Първата стъпка на изтегления екип /Понеделник/ е да се събере и да обсъди коя от изучените до мо-
мента в групата приказки ще представи. За целта предоставям на децата илюстровани книжки с приказ-
ки, като накратко им представям всяка една от тях. ако се спрат на две или три приказки, си припомня-
ме героите и основните моменти от тях, за да вземат своето окончателно решение. След приключване на 
основните ситуации запознавам всички децата с избраната от екипа приказка, като използвам или илюс-
трована книжка, или презентация на приказката, за да могат всички да си я припомнят.

втората стъпка /Понеделник/ е децата да си разпределят ролите в екипа. в така сформираната група 
от четири деца трябва да има:

• водещ/лидер – представя цялостното изпълнение на задачата, като презентира/представя при-
казката на изявата „като на кино“;

• арт директорът отговаря за избора на рисунки за оцветяване, които най-пълно ще представят ос-
новните моменти от приказката, както и за правилното им оцветяване, така че да се доближават 
максимално до историята на разказвача.;
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• режисьорът следи разказвача и сменя рисунките, като внимава за спазване на последователност-
та на основните моменти от приказката, както и за синхрона между разказ и картинка.;

• ръководителят специални ефекти – отговаря за ефектите по време на представянето, като във ва-
жните моменти осветява сцената, а когато вниманието трябва да е към разказвача я затъмнява. в 
зависимост от приказката може да включва музика или да издава специфични звуци.

По време на обсъждането подпомагам децата при избора на роля, съобразявайки се с техните инди-
видуални възможности, потребности и интереси. както и със социалните им умения.

третата стъпка /вторник, Сряда/ е подборът на подходящи илюстрации и тяхното оцветяване. След 
като децата са се спрели на определена приказка разпечатвам и им предоставям картинки за оцветяване 
с изобразени различни моменти от нея. децата под ръководството на своя „арт директор“ избират под-
ходящите илюстрации и ги оцветяват.

четвърта стъпка на екипа /четвъртък/ е репетиране. децата изиграват приказката, която са избрали 
посредством картинния театър камишибай, като се стремят да синхронизират задачите си, така че да се 
получи завършен продукт.

в дните от понеделник до четвъртък всяко дете от екипа може да вземе илюстрованата книжка на при-
казката и да я занесе вкъщи. идеята ми бе да включим и родителите, които да я прочетат отново на детето 
и да му помогнат с идеи за обогатяване на ролята му. като в понеделник тя се предоставя на „арт директо-
ра“, във вторник на „водещия“, в сряда на „режисьора“ и в четвъртък на „ръководител специални ефекти“.

Пета стъпка /Петък/ е премиера на театър „камишибай“. Презентиране/представяне на приказката 
пред децата от подготвителната група.

Записвам всяко представяне на децата и го публикувам в създадената от родителите, затворена Фейс-
бук група „любознайко“. целта ми отново е да приобщя родителите към живота на децата в подготвител-
ната група. те да се почувстват горди от представянето на децата и да се включат още по-активно в орга-
низираните допълнителни дейности, целящи успешна адаптация и социализация на всяко дете, подкре-
па на личностното му развитие.

След представянето на приказката децата обсъждат какво най-много им е харесало. Помагам им с на-
сочващи въпроси като: 

добра ли беше историята на разказвача? 
той пропусна ли нещо от приказката?
видяхте ли всички герои от приказката?
те правилно ли бяха оцветени?
Сцената добре ли беше осветена?
виждахте ли картинките?
Хареса ли ви представлението?.
добре е и децата от екипа да споделят как са работили заедно. имало ли е някой, който е налагал 

своето мнение, спорели ли са, за да осъзнаят сами, че ако работят позитивно, дейността ще е успешна. 
При екипната работа еднакво важни са както крайният резултат, така и качеството на работа вътре в 

групата.   
критерии за оценка на изпълнение на екипната задача:
• децата разпределят правилно ролите и задачите си;
• Проявяват силна ангажираност към поставените цели и един към друг. 
• работят заедно и си имат доверие.
• имат синхрон и проявяват взаимопомощ при представяне на екипната задача.
• Забавляват се.
Сюжетно-ролева игра „камишибай“
След едно наше участие в маратон на четенето, организиран от народно читалище „васил левски 

1928“ – гр. София, където се представихме с рецитал на стихове за великден, се запознахме виртуално с 
борис Самаринов. той ни изпрати линк към клип, в който представяше приказката „грузулак“ на джулия 
доналдсън и аксел Шефлър с помощта на камишибай театър.

мисля, че още от първия път когато видяха неговото представление, всички деца се влюбиха в този 
японски театър. тогава решихме и ние да си направим такъв и да го включим в нашата петъчена изява 
„като на кино“, където по принцип представяхме приказки, чрез куклен театър /който също сами си изра-
ботихме/ или като драматизации с шапки и маски. 

когато изработих театъра и започнахме да играем с него, установих, че дори и да изглеждаше лесно, 
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децата доста се затрудняваха да разказват и едновременно с това да сменят илюстрации /тогава работи-
хме с готови илюстрации/. Затова реших да им представя някои професии от киното и театъра, които са 
различни от актьорската, но са също толкова важни и интересни, като „арт директор“, „режисьор“, „ръко-
водител специални ефекти“ и др.. децата много харесаха представените професии и изявиха желание да 
ги претворят. така превърнахме нашият „камишибай“ в сюжетно-ролева игра.

цели:
• да се стимулира развитието на речевата и мисловната дейност на децата, тяхната фантазията и 

проявата на творчество в различните ситуации.
• Формиране на умения за планиране и съвместна игра.
• обогатяване на познавателния опит.
Задачите, които се реализират, са:
• Създаване на позитивно отношение у децата към книгата, като първоизточник на информация и 

пресъздаване на героите и съдържанието чрез методите на различни изкуства;
• Стимулиране на детето активно да участва в конструктивни дейности, рисуване и игрови дейнос-

ти, свързани със съдържанието на художествения текст;
• развиване на детската фантазия и креативното мислене;
• Поощряване на художествено-творческото изразяване на детето и възможностите му за лична 

творческа интерпретация;
• развиване на комуникативните и творчески способности, както и на фантазията на детето при 

дейности, свързани с пресъздаване, интерпретиране и творческо развитие на художествен текст 
чрез илюстративен материал.

дидактически средства и материали:
картинен театър „камишибай“ /можете да си го изработите сами. нашият японски театър е напра-

вен от кутия на лаптоп, но в интернет имате възможност да откриете различни идеи за създаването му/, 
предварително подготвени илюстрации от децата, фенерче или друг вид средство за осветяване на сце-
ната, музикални инструменти, озвучение в стаята, илюстровани книжки с приказки. 

роли: водещ, арт директор, режисьор, ръководител специални ефекти
Правила на играта: Съгласувано разпределение на ролите. изпълнение на роли по начин близък до 

действителността.
Предварителна подготовка за играта: децата гледат клипове, в които се представят приказки чрез 

картинен театър камишибай, като грузолак и „рибката, която откри морето“. Запознават се с различни 
професии с помощта на презентации. разглеждаме и обсъждаме илюстровани книжки с приказки. Пред-
варително избраният екип изпълнява описаните по-рано стъпки от първа до четвърта.

Съдържание на играта /игрово действие/: децата се въплъщават в ролите на различни специалисти 
от света на киноиндустрията. водещят разказва приказката с помощта на илюстрованите картини, които 
се сменят на сцената на театъра, арт директорът – поднарежда и оглежда сцените, режисьорът следи по-
вествованието на разказвача и подменя илюстрациите на сцената, а ръководителят на специални ефекти 
се грижи картините да са осветени и озвучени в подходящия момент. екипът представя избраната от не-
го приказка пред всички децата.

начало на играта: След приключване на основните ситуации предоставям на екипа време да се под-
готви. Щом получа сигнал от тях, обявявам „като на кино започва!“ и играта стартира.

Смяна на ролите: въпреки, че ролите са предварително договорени, децата могат по всяко време да 
се разменят, но само при постигане на взаимно съгласие. Фактът, че предварително се подготвят като 
екип им позволява да научават ролята и задачите на всеки един от членовете.

очаквани резултати:
• децата овладяват нови варианти за организиране на съвместна игра.
• изпитват увереност в сътрудничеството.
• Пресъздават възприетото от околната действителност като влагат свое отношение.
• Проявяват взаимопомощ при изпълнение на ролите.
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теодора васева, Светла карабойчева – дг №61 „Шарено петле“, София

с цвЕтовЕтЕ на дъгата

Провеждането на екипната задача „ С цветовете на дъгата“ е насочена към усвояването на знания и 
умения за работата в екип и сътрудничество между децата. 

въведохме децата с приказката за цветовете на дъгата, в която се разказва как цветовете са се скара-
ли понеже всеки един от тях се мисли за най-важният в света. акцентирахме върху това: „кои са основ-
ните цветове,? дадохме възможност на децата да изявят своите предпочитания относно избора на опре-
делен цвят. така всяко дете можеше да избере отбор със съответния цвят, а след което избрахме капита-
ни на отборите.

на отборите бе поставена задача: с помощта на родителите си от вкъщи да изберат по един пред-
мет – играчка със съответния цвят на отбора в който са. С помощта на своите съотборници децата имаха 
възможност освен любимия предмет донесен от вкъщи, да изберат и предмети със съответния цвят от 
занималнята.

направихме кратка дискусия за цветовете и тяхното значение, кой цвят с какво го свързваме: син ка-
то водата, зелен като тревата, червен като любовта и жълт като слънцето. децата сами стигнаха до изво-
да „Защо тези природни обекти са жизнено важни за човека?“

раздадохме на децата в отборите картинки за оцветяване, с помощта на тях те избраха наименова-
ние на всеки един от отборите към който принадлежат: „водно конче“, „круша“, „черешка“ и „Пчеличка“.

След като оцветиха своите картинки се подредиха по цветове, установиха, че подредбата им прилича 
на „дъгата“ от приказката. акцентирахме отново на разказва, как всеки един от цветовете е изключител-
но важен сам по себе си и взети заедно образуват красива дъга.

Проведохме сюжетно-ролевата игра, в която децата пресъздадоха съревнованието между цветовете, 
на отборите един срещу друг. Задачата им бе: „кой отбор е най – добър в безаварийното пренасяне на на-
рисуваните балони от единия до другия край на физкултурния салон. игрите бяха четири:

• сини срещу жълти; 
• зелени срещу сини; 
• червени срещу зелени; 
• червени срещу жълти.
накрая направихме една финална игра, в която обединихме всички цветове, защото „в дъгата всички 

цветове са равни и еднакво значими“. По пожелание на децата изпяхме „Песента за дъгата“. всички мно-
го се забавлявахме.

децата имаха възможност да се изявят както самостоятелно в рамките на отбора, така и групово в 
екипа. всички се почувстваха удовлетворени, по – уверени и по – можещи.

тази екипна задача подпомогна да изгради и сплоти колектива ни, да създаде условия за по-голямо 
доверие от страна на родителите и повод те да се включат в живота на детската градина.

екипната работа е осъществена с деца от втора възрастова група (4–5-годишни) и е свързана със след-
ните образователни направления:

образователно направление: бел
образователно ядро: възприемане и пресъздаване на литературното произведение 
очаквани резултати:
• възприема приказка.
• изразява отношение към постъпките на героя.
• Задава въпроси и участва в диалог.

образователно направление: околен свят
образователно ядро: Самоутвърждаване и общуване с околните.
очаквани резултати:
• Създава приятелства.
• Посочва съиграчи, като се съобразява с темата за цветовете на дъгата.
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• дава идеи за играта.

образователно направление: изобразително изкуство
образователно ядро: изобразителни материали, техники и изобразително творчество.
очаквани резултати: 
• Самостоятелно подбират материали и техники за оцветяване.
• Познава видовете материали за апликация.
• Подрежда апликациите в една обща композиция.
• изпитва радост и удовлетворение постигнатите резултати.

образователно направление: Физическа култура
образователно ядро: игрова двигателна дейност
очаквани резултати:
• изпълнява съчетания от естествено приложни двигателни действия.
• ориентира се в пространството. 
• Формира способност за безопасно поведение при игра.
• Проявява емоционална удовлетвореност от сюжетно-ролевата игра.
екипната задача успяхме да реализираме в целодневния режим на децата, както в задължителните, 

така и в допълнителните форми на педагогически взаимодействия.
етапи от проекта
децата бяха въведени в темата на екипната задача с помощта на приказката за цветовете на дъгата. 
направихме кратка беседа за отношенията, действията и начина на развръзка на конфликта между 

героите в приказката. След това дадохме възможност на децата да изберат (сформират) свой отбор с ос-
новните цветове от приказката: син, зелен, жълт и червен. те определиха своята принадлежност към съ-
ответния цвят – екип.

Поставихме следните задачи:
• всяко дете да донесе от вкъщи някакъв предмет със съответния цвят на отбора.
• След това се събрахме по екипи (цветове) и потърсихме в занималнята на групата други предме-

ти с цвета на отбора (екипа).
направихме кратка беседа за избраните цветове и значението им в природата. Син като водата, зелен 

като тревата, червен като любовта и жълт като слънцето. След това раздадохме на децата предварително 
приготвени от нас картинки, които трябваше да оцветят. така дойде и моментът, в който трябваше да из-
берат наименование на своя отбор (екип): „водно конче“, „круша“, „черешка“ и „Пчеличка“.

След кратко резюме от капитаните/ говорителите на екипите, децата подредиха своите рисунки по 
цвят.

Следващото предизвикателство към екипите е сглобяването на цялата композиция на дъга, като се 
съчетават всички рисунки. Подреждат се като пъзел „дъга“.

Сюжетно-ролевата игра, в която включихме децата е със състезателна насоченост. идеята ни беше да 
покажем на децата, че така както цветовете на дъгата са се карали кой е най-важен, а по късно са станали 
приятели и се е образувала дъгата, така и те могат да играят едни срещу други и да са съперници, но мо-
гат и да играят в екип, заедно, и така е по-забавно.

в сюжетно-ролевата игра децата влизат в ролята на състезатели, всяко дете е в избраният от него от-
бор.

Замисълът на първите игри е насочен към това да покажем на децата, че така както са се карали цве-
товете, така и те самите играят влизайки в пряк “двубой“ едни срещу други:

След приключване на игрите децата се подредиха като дъга
Проведохме финална игра, в която всички отбори играха заедно:
Смятаме, че поставената екипна задача и проведените сюжетно – ролеви игри обогатиха знанията и 

уменията на децата за работа в екип.
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лилия василева – дг №162 „вихрогонче“, София

пъстър свят

Резюме: Представената екипна работа е реализирана в допълнителна форма на педагогическо вза-
имодействие – дейности по авторски вътрешно-образователен проект „Красотата на сезоните“, кой-
то е с насоченост към изобразителната, конструктивно–техническата и приложната дейност.

За изпълнение на екипната задача, децата са предварително мотивирани и имат изградени на-
чални умения за работа в екип. 

Техниката на работа и използваните материали и средства са им познати – изработвали са из-
делия индивидуално в предишни дейности по проекта.

До достигане на краен продукт от дейността – цветна картинка, децата трябва да:
• режат цветни салфетки, 
• овалват топчета от парчетата цветни салфетки, 
• залепват цветните топчета върху отпечатаната на картон контурна картинка,
• спазват правилата за безопасна работа,
• оформят естетически изделието.
По време на изпълнение на практическата задача, децата имат възможността да вземат реше-

ния и да ги изпълняват в процеса на работа.
Практическата задача завърши с представяне на крайния продукт и изложба.

тема на екипната задача: „Пъстър свят“ – част от личен вътрешнообразователен проект в групата – 
воП „красотата на сезоните“.

цел: Формиране на екипни и комуникативни умения като средство за развитие.
екипната работа е осъществена във втора възрастова група „калинка“.
екипната задача е съобразена със следните стандарти по образователни направления за втора въз-

растова група:
Образователно направление „Български език и литература“
образователно ядро „Свързана реч“ – разбира инструкции, дава прости обяснения за своите дейст-

вия, участва в диалог;
образователно ядро „речник“ – използва базов речник, назовава правилно предмети, лица, явления, 

събития;
образователно ядро „Звукова култура“ – говори силно или тихо, бързо или бавно, ясно и отчетливо.
Образователно направление „Околен свят“
образователно ядро „Самоутвърждаване и общуване с околните“ – създава приятелства; работи про-

дуктивно в партньорство и екипност; изразява взаимопомощ в игри по двойки и в малки групи, сравнява 
действията си с тези на другите и активно взаимодейства с възрастни и връстници; посочва съиграчи, ка-
то се съобразява с темата/замисъла;

образователно ядро „Социална и здравословна среда“ – назовава и спазва елементарни хигиенни 
правила и здравословен режим през деня; опитва емоционално да свърже желанията си с възможност-
ите на другите за осигуряването им; изразява своето право на избор и инициатива сред другите; познава 
правила за собствена защита на здравето.

Образователно направление „Изобразително изкуство“
образователно ядро „Художествено възприемане“ – разпознава образи на познати обекти в достъп-

ни художествени творби; познава и назовава видове изобразителни материали;
образователно ядро „изобразителни материали и техники“ – апликира, като комбинира различни 

елементи, получени чрез изрязване и откъсване; съчетава цветове при украса; използва безопасно раз-
лични видове материали и пособия за изобразяване;

образователно направление „изобразително творчество“ – пресъздава обекти и явления от дейст-
вителността чрез рисуване и оцветяване; планира последователността на действията и използването на 
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различни материали и техники при изпълнение на изобразителни задачи самостоятелно или в група.
Образователно направление „Конструиране и технологии“
образователно ядро „конструиране и моделиране“ – разбира и следва поетапно демонстрирани ука-

зания при създаване на модел.
образователно ядро „обработване на материали, съединяване и свързване“ – различава хартия, тек-

стилни и природни материали в различни изделия; използва ножица за рязане на хартия и други хартие-
ни материали по права, крива и начупена линия; 

образователно ядро „грижи и инициативност“ – познава правила за запазване на дрехите чисти и 
спретнати; следва указания при подреждане и поддържане на реда, чистотата и естетическия вид на за-
нималнята; стреми се към сътрудничество при съвместна дейност и при работа по общ замисъл

образователно ядро „техника“ – различава инструменти, които използва в своята дейност
развитие на фината моторика и зрително–моторната координация, развиване на волевото внимание 

и увеличаване на времетраенето му чрез разнообразни, достъпни и мотивиращи децата дейности.
достигането на етапа на успешно реализирана екипна задача в детската градина е дълъг процес, в 

който децата трябва да усвоят знания, да придобият умения, да формират отношения. ключов фактор е 
общуването. уменията да разбират чутото и да се изразяват правилно са предпоставка за ефективен про-
цес на сътрудничество. ето една мисъл, която ме вдъхновява в работата ми с децата:

"Кажи ми и аз ще забравя. Научи ме и ще запомня. Накарай ме да го направя и ще се науча."  
Бенджамин Франклин

а да го направим заедно е мотивиращо и удовлетворяващо.
екипната задача в детска възраст е предизвикателство по няколко причини:
• беден личен опит на детето;
• беден речник;
• доминираща роля на „аз“-а;
• кратко времетраене на волевото внимание;
• не достатъчно развити фина моторика и зрително-моторна координация;
• малък обем от усвоени знания, овладени умения, формирани отношения;
• осигуряване на достатъчни, подходящи и безопасни материали и средства и подбиране на тех-

ники за работа.
• висока посещаемост и специфика на физическата среда в групата.
• и все пак – не е невъзможно!
екипната работа не е самоцел! успешната и реализация е плод на ежедневно и целенасочено педа-

гогическо взаимодействие с децата във всички режимни моменти, и основни и допълнителни дейнос-
ти по образователни направления – подготовка за преодоляване на горепосочените предизвикателства.

ден след ден, в ролята на партньор в дейността, мотивирам всяко дете съобразно неговата уникал-
ност да намери мястото си в изпълнение на общата задача за постигане на общата цел. 

още в първите дни след постъпване в първа група, въвеждам понятието „екип“ дори когато дете-
то „работи“ само за себе си. използвам изрази като „да играем/ да рисуваме/да подреждаме в екип“ С 
простичък похват като събиране на масите и разполагане на децата така, че да няма с гръб едно към дру-
го, постигам усещане за принадлежност към цялото на групата. Постепенно се формират отношения на 
емпатия, взаимопомощ, сътрудничество. Формират се малки групи от деца, които споделят играчки и ма-
териали, помагат си и общуват речево помежду си. 

Първата екипна задача, която реализираме още от първа група съм нарекла „мисия чист и подреден 
дом“. чувството на радост от видимия резултат и гордост от личния принос за изпълнената задача моти-
вира децата за следващи екипни дейности. 

Представената екипна работа е реализирана в допълнителна форма на педагогическо взаимодейст-
вие – дейности по авторски вътрешнообразователен проект „красотата на сезоните“, който е с насоче-
ност към изобразителната, конструктивно–техническата и приложната дейност.

екипни задачи:
• децата да се договорят за име на екипа;
• децата да изберат говорител на екипа;
• говорителите да се представят и съобщят имената на екипите ясно и отчетливо, за да ги запиша 

на екипните картони на бялата дъска;
• говорителите да изтеглят картон с отпечатана картинка и да назоват образа върху който ще рабо-
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тят;
децата от всеки екип да се договорят кой, коя дейност ще изпълнява:
• рязане на цветни салфетки, 
• овалване на топчета от парчетата цветни салфетки, 
• залепване на цветните топчета върху отпечатаната на картон контурна картинка,
• спазване на правилата за безопасна работа,
• естетическо оформяне на изделието.
говорителите на екипи да съобщят, как са разпределени задачите между участниците в екипа;
децата да се договорят кои цветове ще използват за своята картинка и с кой цвят кой елемент ще бъ-

де запълнен.
Правила:
• всеки екип има име;
• всеки екип избира говорител/капитан;
• всяко дете работи само в своя екип;
• допълнителни материали могат да се вземат по всяко време, при необходимост от тях.
• всеки трябва да спазва правилата за безопасна работа;
• децата имат право /при желание/ да сменят своята задача в екипа – рязане, овалване, лепене, 

като се редуват;
• След приключване на дейността всеки екип подрежда своето работно място.
материали:
• картони а4 с отпечатани контурни картинки на образи, позволяващи използване на повече цве-

тове и даващи повече творческа свобода – папагал, чадър, плажна топка, дъга, сърце в рамка;
• цветни салфетки;
• ножици;
• лепило ц200
• клечки за уши;
• купички за лепилото от изрязани еднократни чаши; 
• мокри кърпи;
• Символи за цвят за масите; 
• цветни емблеми за всяко дете;
• бели листи, цветни маркери;
• допълнителни маси – „магазини“ за материалите, средствата и инструментите.
Ход на проведената екипна работа:
Предварително сме разглеждали цветни картинки на избраните за работа образи. описвали сме ги, 

оцветявали са ги с графични материали, беседвали сме за красотата на природата и нейните цветове.
Поставям проблем за черно-белия цвят на света и дали ни харесва такъв с кратко авторско стихче: 
„облак слънцето закри
и небето потъмни.
С едри капки изведнъж
заваля пороен дъжд.
После случи се беда –
от цветовете пъстри 
нямаше дори следа…“
 /лилия василева/
разглеждаме черно-бели картинки /от интернет пространството/, и провеждаме кратка беседа за то-

ва дали ни харесва, как се чувстваме, и как могат децата да върнат цветовете на предметите.
Поставям задачата за екипната работа – да оцветят като използват парченца цветни салфетки, които 

овалват на малки топчета и залепят на съответното място.
в предходни ситуации децата са изпробвали избраната техника. работили са индивидуално. децата 

се разпределят в екипи, посредством изтегляне на билетче със символ за цвят. всяко дете получава ем-
блема – кръгче в съответният цвят. масите са разположени на разстояние една от друга, така, че екипите 
да не си пречат. на всяка маса има залепен голям цветен символ. 

насочвам децата от всеки екип да заемат местата си около съответната маса. 
За конкретната екипна работа включих цялата група, разделена на пет екипа – четири екипа по чети-
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ри деца и един екип с пет деца. За всички екипи задачите, правилата, материалите и средствата са еднак-
ви, но работят върху различни картинки. 

Следващият момент е договарянето на всеки екип за име, избор на говорител/капитан на екипа и 
разпределяне на задачите – кой ще реже, кой ще овалва топчета, кой ще лепи.

избраните говорители/капитани имат задачата да представят екипа си пред цялата група и да изтег-
лят картон с картинка, по която ще работят. всеки екип има време да разгледа своята картинка и да об-
съди, какви цветове ще използва. когато са готови, говорителят отива да вземе от допълнителната маса 
„магазин“ необходимите за своя екип материали и инструменти.

Следва същинската практическа дейност.
Резултати: По време на екипната работа, всяко дете намери своето място в малката група – екип 

и се почувства значимо при изпълнение на задачата, която му бе възложена. комуникативните умения 
между децата и отговорното отношение към изпълнение на поставената задача имаха водеща роля. По-
добри се волевото внимание. развиваха се фината моторика и зрително-моторната координация. деца-
та демонстрираха емпатия, взаимопомощ, съпричастност, удоволетворение. в края всеки екип предста-
ви своята оцветена картинка. 

ренета тодорова; мария ганева – дг №68 „Патиланско царство“, Стара Загора

шарЕно ХвърчИло

Резюме: Като учители влияем на децата, с които работим – за качеството на тяхното учене и 
напредък, но и на развитието им. Имаме ключова роля за формирането на личността на всяко де-
те в групата. За нас като учители, а и като хора, е много важно децата да овладеят екипния начин 
на работа. 

В представения материал демонстриране как изработването на украсата за едно обикновено 
хвърчило, вдъхнови децата да влагат идеи и креативност, да си сътрудничат и да работят ефек-
тивно в екип.   

Децата са разпределени в пет екипа, в които има между 3 и 5 деца. Всеки екип има различна, от 
останалите екипи, задача. 

След приключване на работата детете – говорител на групата, дава информация за участници-
те и дейността, която е извършвало в групата и т.н.

Децата са мотивирани за изпълнението на задачата тъй като хвърчилото и играта с него е ед-
но от любимите им занимания. Приемат я присърце и с много добро настроение и това личи в резул-
тата от сглобяването на цялостния модел накрая. 

екипната задача е базирана на образователно направление изобразително изкуство.
интегративни връзки между образователните направления: конструиране и технологии; музика; 

български език и литература; околен свят
Стандарти от образователно направление ,изобразително изкуство, с които е съобразена задачата: 
• Познава и назовава видове изобразителни материали;
• апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване;
• използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса на детски творби;
• Показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството;
• умее да изгражда краен продукт по общ проект.
цел: Формиране на екипни и комуникативни умения в предучилищна възраст.
образователни задачи: 
• усъвършенстване на уменията на децата за апликиране чрез комбиниране на различни елемен-

ти, получени чрез изрязване;
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• развиване на естетичния усет на децата, като използват декоративни елементи и съчетават цве-
тове при украса;

• Затвърдяване на уменията на децата да прилагат композиционни умения за подреждане на де-
коративни елементи. 

възпитателни задачи: 
• изграждане на култура на взаимоотношения в образователна среда чрез екипна работа на децата;
• възпитаване на отзивчивост и толерантност към другите участници.
Ход: децата са готови за играта ,,Силният вятър издуха“.
цел на играта: Проява на внимание към речев сигнал, като условие за провеждане на действието;
Проява на внимание към партньорите и сближаване на участниците в игровата група;
изграждане на положителна образователна среда.
водещият е ,,вятър“ и стои по средата, като се върти и размахва ръце. ,,вятърът“ трябва да ,,издуха“ 

част от участниците, като изкаже твърдение, вярно за самия него. 
например: Силният вятър издухва всички, които имат черна коса; или тези, които обичат да ядат 

ябълки; тези, които са с тениска; тези които са ходили на море; тези, които имат братче/сестричка и др.
тогава играчите се изправят, изтичват до място, което вече е празно и трябва да седнат на него. оста-

налият прав се превръща във ,,вятър“.
децата бяха много положителни в изказванията си и с радост се включиха в играта. 
Самата игра насочи децата към темата за вятъра. те обясниха много от личните си преживявания, 

свързани с вятъра. разказаха, как им разваля прическите, как им разхвърля рисунките и т. н. Сами се до-
сетиха, че вятърът им помага да пуснат хвърчило. точно тогава си припомнихме и как не отдавна си бя-
хме организирали излет, на които играхме много игри, но най-атрактивната за тях беше играта с хвърчи-
лата. обясниха как са се чувствали, когато са играли с хвърчилото, разказаха и за това как с родителите си 
са пускали такова в почивните дни. 

След това децата се настаниха удобно на столчетата за екипната задача. на мултимедийната дъска се 
проектира кратка презентация с деца играещи с хвърчила.

През това време чуха стихотворението ,,Хвърчило“ на мария Йосифова. обсъдихме стихотворението 
и децата забелязаха, че хвърчилата на картинката не са шарени, както се казва в стихотворението. тога-
ва им предложихме да си направим едно голямо хвръчило, което да бъде много шарено, пъстро и лятно. 
децата приеха присърце задачата и нямаха търпение да разберат, как точно ще се случи това.

Предварително имахме изработен модел, които да насочва децата в тяхната работа. Показахме им го 
и обсъдихме материалите и елементите, които са използвани за направата му. 

След това дойде ред за разпределяне на екипите и техните задачи. Предварително бяхме подготви-
ли платното за хвърчилото /ромб/. 

други необходими материали: изрязани през средата по дължина сламки, очички, уста, цветя, само-
залепваща се лента, макарони, цветни топчета, темперни бои, четки, ножици, лепило, цветни листи. 

екип ,,Панделки“ – 5 деца – тяхната задача беше да оцветят макароните, които бяха във формата на 
панделки, с темперни бои. За лидер избраха едно от момичетата. тя трябваше да наблюдава и да насоч-
ва екипа в това да направят шарени панделките, а не едноцветни. всяко дете имаше 2 бр. панделки от 
макарони, четка, палитра от бои.

екип ,,цветни лентички“ – 5 деца – тяхната задача беше да изрежат лентички от цветни, предвари-
телно разчертани, листи. избраха лидер, който трябваше да съблюдава за точното изрязване на лентите. 
всяко дете имаше ножица, 2 бр. цветни листи /син и розов/, които бяха общи за групата, тяхна задача бе-
ше да се изчакват и да координират работата така, че всички да изрежат по две лентички от двата цвята. 

екип ,,весело лице“ – 3 деца – тяхната задача беше да промушат сламките по края на платното за 
хвърчилото, и да залепят устата и очите. избраният лидер трябваше да съблюдава за внимателното по-
ставяне на сламките така, че да не се намачкат краищата на хвърчилото и да залепят очите и устата вни-
мателно, без да изцапат. Пред тях имаше, предварително изрязани по дължината, сламки, очи и уста. тях-
на беше задачата да преценят колко сламки и какъв цвят ще промушат. 

екип ,,цветенца“ – 4 деца – задачата им беше да съединят готово изрязани цветя, за да се превърнат 
в цветна и обемна украса за нашето хвърчило. лидерът тук трябваше да обърне внимание на размера на 
цветята и да внимава за тяхното съединяване. децата имаха големи, средни и малки цветя. трябваше да 
съобразят големината и да ги залепят така, че най-малкото да е отгоре, най-голямото да е отдолу и съот-
ветно средното между тях. 
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работата по украсата на хвърчилото стартира като отново се припомниха лидерите и за това, което 
те трябва да съблюдават, докато работят заедно с другите от екипа. За фон звучеше песента ,,Хвърчило“. 

След приключване на работата, лидерите на екипите излязоха и всеки от тях съобщи с кого е работил 
и какво са направили. 

След това всички екипи поставиха техните украси на хвърчилото, като всяка от групите имаше ред, 
който да спазва:

• екип ,,весело лице“ поставиха очичките и устата на хвърчилото, като ги залепиха с лепило на 
предварително изрязаното платно. След това внимателно промушиха сламките по края на плат-
ното. 

• екип ,,Панделки“ залепиха макароните, които оцветиха с най-разнообразни цветове с темперни-
те бои, по лентата, висяща от платното за хвърчилото. 

• екип ,,цветни лентички“ залепиха изрязаните ленти, които послужиха за украса на нашето хвър-
чило.

• екип ,,цветенца“ украсиха хвърчилото с красивите цветя, които изработиха.
накрая всички се събрахме около нашето шарено хвърчило и го доукрасихме с цветни пухкави топ-

ченца. 
След като приключихме с работата измислихме име на хвърчилото и го кръстихме – татко Хвърко /

тъй като за модел бяхме изработили по-малко хвърчило, което да насочва децата в работата им и те ре-
шиха, че ще бъдат баща и дете/. 

За финал всички деца се подредиха за обща снимка с новия ни приятел – татко Хвърко. 

иванка монева – дг №34 „райна княгиня“, Стара Загора

пролЕтнИ празнИцИ

Резюме: Темата на моята екипна задача е „Пролетни празници“, реализирана с деца от втора 
възрастова група. Първо децата се разпределят на седем отбора така както са седнали на масич-
ките. За въведение към задачите им подготвих презентация с картинки. По време на презентация-
та учителя дава кратки разяснения за самия празник. На децата се показва и „Мозъчната карта“ и 
се дават указания, кой отбор по кой празник и цвят работи. Всеки отбор има по три задачи с кръгла, 
триъгълна и квадратна форма с неговия цвят, а след приключване на всяка задача лидерът на екипа 
поставя върху дадената задача усмихнато човече със съответния цвят в кръгла, триъгълна и ква-
дратна форма.

Първа задача за седемте отбора е еднаква за по-бързото адаптиране на децата, нарича се „годишни-
те сезони“. втора задача е „открий своя пролетен празник“ и трета задача „разкажи за празника“. Преди 
започването на задачите децата избират своя лидер, който ще разпределя задачите и ще представя из-
пълнението им. към всяка задача има по пет мини задачи съобразени с броя на децата в отбора за да мо-
же всяко дете да работи само по своята задача. За по лесното ориентиране на всеки отбор поставям раз-
личен цвят на отбора и след тяхното представяне ги систематизирам в една „мозъчна карта“, състояща се 
от три задачи към всеки отбор. Първата задача е във формата на кръг и след завършването и се поставя 
кръгло усмихнато човече в цвета на отбора. втората задача е във формата на триъгълник и след завърш-
ването и се поставя триъгълно усмихнато човече в съответния цвят. третата задача е с квадратна форма и 
след завършването и се поставя квадратно усмихнато човече в съответния цвят. По този начин постигам 
формиране на екипни и комуникативни умения у децата от групата. Задачите, които си поставих, са съо-
бразени с възрастта на децата. децата се учат на споделена отговорност, да държат на своя успех и на ус-
пеха на другите, да си помагат и да получават помощ.

За създаване на успешно работещи екипи са необходими време и търпение от страна на учителя и ос-
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ъзнаване, че по този начин се създава общност от съмишленищи с общи правила и цели. когато учителя 
задава групови задачи за изпълнение, пести време и оптимизира възпитателно-образователния процес.

темата на екипната задача е „Пролетни празници“ е за деца от втора възрастова група. За въведе-
ние на децата към задачите им подготвих презентация с картинки. всеки екип се състои от пет деца, ка-
то предварително се избира кой ще разпределя и представя задачите. За по лесното ориентиране на все-
ки отбор поставям различен цвят и след тяхното представяне ги систематизирам в една „мозъчна карта“, 
състояща се от три задачи. Първата задача е във формата на кръг и след завършването и се поставя кръг-
ло усмихнато човече в цвета на отбора. втората задача е във формата на триъгълник и след завършване-
то и се поставя триъгълно усмихнато човече в съответния цвят. третата задача е с квадратна форма и след 
завършването и се поставя квадратно усмихнато човече в съответния цвят. По този начин постигам фор-
миране на екипни и комуникативни умения у децата от групата. Задачите които залагам са съобразени с 
възрастта на децата.

Първо децата се разпределят на седем отбора, така както са седнали на масичките. След презентаци-
ята се дава указание кой отбор по кой празник ще работи и се показва съответния цвят на празника. За-
писва се на дъската със съответния цвят и срещу него се поставят картинките от презентацията подгот-
вени за празника. По време на презентацията учителят дава кратки разяснения за самия празник. на де-
цата се показва и „мозъчната карта“ и се дават указания кой отбор по кой цвят работи. всеки отбор има 
по три задачи с кръгла, триъгълна и квадратна форма с неговия цвят, а след приключване на всяка зада-
ча лидерът на екипа поставя върху дадената задача усмихнато човече със съответния цвят в кръгла, три-
ъгълна и квадратна форма.

Задачите поставени на всеки отбор са съобразени със стандартите по образователните направления 
според възрастта на децата. 

По образователно направление български език и литература и образователно ядро Свързана реч – 
назовава някои роднински връзки в семейството си. разбира инструкции и участва в диалог. По образо-
вателно ядро речник – назовава правилно предмети, лица, явления и събития. използва базов речник от 
съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи и местоимения.

 По образователно направление математика и образователно направление времеви отношения – на-
зовава и разпознава годишните сезони. ориентира се в последователността на събитията във времето, 
като използва в началото – после, по-рано и по-късно, преди и след това. По образователно ядро коли-
чествени отношения – брои до пет в прав ред и отброява предмети до пет. Сравнява две предметни гру-
пи по пет предмета и ги назовава поравно, повече и по- малко. По образователно ядро „равнинни фигу-
ри“ – разпознава и назовава кръг, квадрат и триъгълник.

По образователно направление околен свят и образователно ядро Самоутвърждаване и общуване с 
околните – описва собствените си преживявания и постъпките и създава приятелства. По образовател-
но ядро Социална и здравословна среда – комбинира игрови средства и материали за постигане на игро-
ви цели. По образователно ядро „културни и национални празници“- сравнява предмети, които са част 
от фолклорната празнична среда и използва поздрави при употребата на мартеници, китки, венци, тоя-
жки, маски и др.

По образователно направление изобразително изкуство и образователно направление Художестве-
но възприемане – разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби. По образо-
вателно ядро изобразителни материали и техники – апликира, като комбинира различни елементи, по-
лучени чрез изрязване и откъсване. използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса на 
детски творби от областта на народното и приложно творчество. По образователно ядро изобразително 
творчество – показва композиционни умения за подреждане и изобразяване на пространството.

По образователно направление конструиране и технологии и образователно ядро конструиране и 
моделиране – изработва под указания на учителя модел, като изрязва, сгъва и залепва елементи. По об-
разователно ядро „обработване на материали, съединяване и свързване“ – съединява отрязани с ножи-
ца елементи чрез залепване. По образователно направление „грижи и инициативност“ – има представа 
за лично участие в общите дейности на групата.

в презентацията децата предварително са се запознали с пролетните празници. разпределението на 
отборите са:

Първи екип – баба марта с червен цвят
втори екип – тодоровден с жълт цвят
трети екип – ден на жената с оранжев цвят
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четвърти екип – благовещение с лилав цвят
Пети екип – лазаровден с зелен цвят
Шести екип – цветница със син цвят
Седми екип – великден с кафяв цвят
Първа задача за седемте отбора е еднаква за по-бързото адаптиране на децата, а по втора и трета за-

дача децата ще работят според пролетния празник, който е определен на тях. Преди започването на за-
дачите децата избират своя лидер, който ще разпределя задачите и ще представя изпълнението им. 

Първата екипна задача поставям на децата четирите картинки от презентацията за годишните сезони. 
лидерът на отбора определя кое дете с коя мини задача ще се заеме и след това обобщава пред всички 
какво са изработили. ако отборът се е справил отговорникът поставя своето цветно кръгло усмихнато чо-
вече на определеното място на „мозъчната карта“.

мини задачите са съобразени с броя на децата и са:
• определете кой сезон е пролетта от картинките и вземете съответната картинка.
• определете кой сезон е преди пролетта и вземете съответната картинка.
• определете кой сезон е след пролетта и вземете съответната картинка.
• разкажете какво се случва през пролетта.
Представете изработените задачи и отбележете на „мозъчната карта“ с кръглото човече от вашия цвят.
втората екипна задача – поставят се картинките от презентацията на пролетните празници. и тук ли-

дерът на отбора определя кое дете с изпълнението на коя мини задача за изпълнение ще се заеме и след 
това обобщава пред всички какво са изработили. ако отборът се е справил отговорникът поставя своето 
цветно триъгълно усмихнато човече на определеното място на „мозъчната карта“.

мини задачите са съобразени с броя на децата и са:
• открийте и вземете от картинките вашият празник.
• наредете пъзела с вашия празник. картинката е същата от презентацията за дадения празник, 

предварително принтирана и разделена на 4–6 половинки.
• оцветете картинката на вашия празник.
• разкажете за празника с няколко думи.
• Представете изработените задачи и отбележете на „мозъчната карта“ с триъгълно човече от ва-

шия цвят.
третата екипна задача картинките от презентацията остават за по-лесното ориентиране на децата. 

лидерът има същите задължения – да разпредели задачите на децата и да обобщи какво са направили. 
След успешно изпълнение залепя своето цветно квадратно човече на „мозъчната карта“.

мини задачите са съобразени с броя на децата и са:
• Пребройте обектите и оградете множеството, където има пет картинки от вашия празник. За тази 

задача предварително подготвен лист, на който на две места има групирани картинки от пет и три 
картинки от картинките в презентацията за празника.

• Свържете детето с вашия празник. За тази задача е подготвен предварително лист, на който има 
дете и срещу него три картинки от презентацията, но тук задължително едната картинка е на 
празника с който работи екипа.

• направете картичка на празника. децата работят с лепило и залепят картинката на празника си от 
презентацията на лист и го оформят като картичка.

• разкажете с няколко думи как празнувате във вашето семейство.
• Представете вашите задачи и отбележете на „мозъчната карта“ с квадратно човече от вашия цвят.
След успешното приключване на задачите на „мозъчната карта“ има усмихнати човечета с кръгла, 

триъгълна и квадратна форма и различни цветове. учителят поздравява децата за правилно решените 
задачи и залепя върху правоъгълника на „мозъчната карта“ с надпис „Пролетни празници“, друг правоъ-
гълник с надпис „честита пролет“.

работата в екип учи децата на търпение и толерантност, уважение и взаимопомощ и се подготвят за 
бъдещето и работата им с други хора по дадена цел. екипната работа позволява на децата да се учат не 
само от учителя, а и едно от друго, да разглеждат различни идеи и по този начин се обогатяват интелекту-
ално от взаимодействието си с другите. децата се учат на споделена отговорност – да държат на своя ус-
пех и на успеха на другите, да си помагат и да получават помощ. всеки член от екипа трябва да бъде мо-
тивиран да дава най-доброто от себе си при решаване на груповата задача.
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анета Филипова – дг „васил левски“, тетевен

да нарИсувамЕ сЕзона

Резюме: Като учител с дългогодишен опит, преминал през различни етапи на предизвикател-
ства в българското образование, съм се стремяла да ангажирам вниманието на децата с игри и за-
дачи, които ги разнообразяват, възпитават и образоват едновременно. 

От дълго време използвам в практиката си идеята, която ви представям, за екипна работа с де-
цата, както в основните така и в допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, най-ве-
че в не учебно време за развитие на отделните компетентности.

„Да нарисуваме сезона“ е задачата за избрания екип от 3–4 деца. 
Поставените задачи пред екипа са:
• Избор на сезон за изобразяване чрез рисуване;
• Изобразяване на природните промени през този сезон;
• Изобразяване на обекти от действителността;
• Представяне на впечатления и преживявания от сезона в рисунките.
Децата сами се организират в екип и си избират лидер. На всеки участник в екипа аз поставям 

задача за изпълнение с инструкция, че всеки участник от екипа трябва да изпълни своята задача са-
мостоятелно. Предварително децата знаят, че трябва да обединят своята работа в изложба ха-
рактеризираща сезона.

Екипната задача е апробирана в практиката ми и по време на онлайн обучението в платформа-
та google classroom и на живо в google meet. Децата с интерес се включват в задачата, гледайки и 
проследявайки своята работа, сами си посочват лидер.

Постигнатите резултати от екипната работа в ДГ е, че децата се развиват в личностен план, 
като усъвършенстват компетентностите си по образователните направления: български език и 
литература, изобразително изкуство, математика, околен свят. Екипната задача „Да нарисуваме 
сезона зима“ е заснета в снимков и видео материал.

В хода на проведената екипна работа, съм работила и едновременно с няколко екипа от деца, с 
отделни лидери, които избират различни сезони.

Стандарти от образователните направления, с които е съобразена екипната задача:
изобразително изкуство
• избира конкретна тема и я изобразява при рисуване;
• Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване;
• изразява в рисунката си впечатления и преживявания.
математика
• разпознава и назовава годишните сезони;
околен свят
• изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите;
екипни задачи:
• избор на сезон за изобразяване чрез рисуване;
• изобразяване на природните промени през сезона;
• Пресъздаване чрез рисунка на обекти от действителността;
Правила:
• избор на лидер /водач/ на екипа, който обявява задачата;
• всяко дете самостоятелно да изпълни поставената му задача;
• обединяване на рисунките в изложба за сезона.
Снимков материал:
• Снимки от работата на децата;
• видеоматериал от екипната работа.
Ход на проведената екипна работа: екип от 3 до 5 деца.
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учител поставя темата на екипната задача – „да нарисуваме сезона“
инструкция: – изберете екипите, подредете се и изберете кой сезон ще изобразите!
децата се организират за работа, като избират в кой екип ще работят и кой сезон ще изобразят.
когато задачата е апробирана в практиката, децата сами заемат местата си и се подготвят за рабо-

та. но ако задачата не е реализирана в работата с децата, се дава необходимата инструкция, а именно:
• всеки екип да заеме мястото си на отделна маса;
• всеки екип да си избере лидер на групата;
• лидерът поставя задачата за изпълнение от екипа и обявява кой сезон ще изобразяват;
• общата цел на екипа е изготвяне на изложба за съответния избран от тях сезон;
• всеки от екипа избрал сезона зима да обяви какво ще нарисува.
• работа в екип: – децата сами избират какво ще нарисуват за получаване на готов резултат.
• индивидуални задачи за сезона зима, за постигане на очакваните резултати.
• Покажи в рисунката си, как се променя природата през зимата;
• изобрази обекти и предмети от действителността през този сезон;
• Пресъздай в своята рисунка преживявания и впечатления от зимата;
• лидерът да обяви резултата от изпълнението на поставената му задача;
• работете самостоятелно.
накрая се оценява работата на екипа и изпълнението на поставената задача.
резултати:
• работата в екип води до личностно развитие на децата;
• емоционална удовлетвореност от създаването на собствен продукт /изложба/;
• разширяване и усъвършенстване на компетентностите по образователните направления: бел, 

изобразително изкуство, математика, околен свят;
• възпитаване на отговорност, толерантност и съпричастност към работата на останалите в екипа.

Христина Стоянова, теодора василева, ивелина драганова, цветомира василева,  
цветалина Стефанова, елена бойчева – дг „космонавт“, Шумен

създаванЕ на дИдаКтИчнИ ИгрИ с ИзползванЕ на ИКт – рЕсурсИ

Представяме система от игри по бдП по темите: „Пресичам правилно“, „улично движение“, „на пло-
щадката“, които са приложени във II група „многознайко“, III група „мечо Пух“, IV група „Палавници“, в дг 
„космонавт“, град Шумен. игрите са създадени чрез използване на интерактивни ресурси: интернет при-
ложения, софтуерна програма. Характерно за тях е приемствеността и надграждането им от група в група. 
целта е децата, чрез натрупаните знания по бдП, сами да идентифицират дадените пътни ситуации, да 
ги определят като правилни или грешни, да обосноват отговорите си и след това, на база на придобития 
си опит, да ги разиграят в безопасна, но близка до реалната среда. децата сами изработват макет „моята 
улица“, където разиграват ситуациите. цели се да се затвърдят знанията по бдП, да се изгради правилна 
поведение у децата, като част от участниците в пътното движение, и увереност у тях, че могат да се при-
движдат безопасно по улиците.

използвани приложения:
• интернет приложение Learningapps
• интернет приложение Wordwal
• Програмируема платка Makey – Makey
• Софтуерна програма „енвижън“
възрастова група: II, III, IV група
Задачата е по образователните направления: околен свят /бдП/, български език и литература, кон-

струиране и технологии. 
работата по темата „Пресичам правилно“ се въвеждат чрез играта „Правилно-грешно“, 

https://learningapps.org/20349892?fbclid=IwAR1MS5YV4W1o9d1u-HQckGEV5Ma71gY8kh9K7jnWlBuLQQpc
Oo069A7CWuM,  където деца от II група „многознайко“, групират дадените пътни ситуации, според Пра-



75

Екипната задача в дЕтската градина

вилата за движение по пътищата и утвърдената Секторна стратегия за безопасност на движението по 
пътищата (2021–2030), утвърдена със Заповед № рд09-528/ 02.03.2021 г. на министъра на образование-
то и науката. те трябва да опишат дадената пътна ситуация, съставяне на описателен текст по картина; 
да я дефинират като „правилна“ или „грешна“ и да обосноват избора си.

картините с правилните ситуации бяха изпратени на децата от III група „мечо Пух“. бяха разгледани и 
обсъдени от тях с помощта на Програмируема платка „Makey – Makey“.

децата предложиха да изработят макет на пътното платно с неговите елементи, както и участниците в 
уличното движение, за да могат да го използват при своите ежедневни игри. децата се разделиха сами на 
отбори, според участниците в пътното движение: пешеходци, шофьори, полицаи, хора поддържащи път-
ната среда и всеки отбор изработи отделен елемент. демонстрират се знания по темата „улично движе-
ние“. на децата се предоставиха различни материали – листи, кутии, макети на различни превозни сред-
ства, шаблони на пътни знаци, с които те изработиха различните елементи на уличното движение. всеки 
екип сам реши какво ще изработи: 

• екип „Пешеходци“ изработи бордюр за пътното платно, от кутии, които облепи и после оцвети;
• екип „Хора поддържащи пътната среда“ изработи пешеходна пътека и осева линия за уличното 

платно от хартия;
• екип „Шофьори“ изработи различни превозни средства – коли, пожарна, полицейска кола, чрез 

сглобяване на модели.
• екип „Полицай“ изработи светофар и различни пътни знаци, като нарисува и после изряза.
Следват инструкциите на учителя към всеки екип, като демонстрира и обяснява начина на изработва-

не на всеки елемент от уличното платно.
всеки отбор постави елементите, които изработи, като едно дете от екипа, обосновава действията 

им – начин на изработване /според знанията и уменията, които притежават по он „конструиране и мо-
делиране“/ и мястото където поставя елементите, според знанията натрупани по бдП по темите „моята 
улица“, „умея да се движа безопасно“, „Светофар – другар“. 

изработените елементи бяха опаковани и изпратени на децата от IV група, като вътре се поставиха 
компютърни мишки, за да подскажат на децата, къде да търсят тяхната задача.

децата от IV група „Палавници“, на интерактивната дъска чрез софтуерната програма „енвижън“ от-
варят вълшебни кутии, на които има изображения на пътни ситуации и въпроси към тях. децата са раз-
делени на отбори, според програмата. всеки отбор е съставен от 5 деца, всеки отбор има свои отличите-
лен знак, избира се от програмата. При правилен отговор отборът печели точка. всяко дете от отбора да-
ва отговор на поставения въпрос. в края на играта излиза класиране на отборите. играе се за бързина, ек-
ипност и съобразителност.

Задачата на децата освен да определят дадената пътна ситуация е и да я разиграят, като се превъплъ-
тят в участниците, а едно дете облечено като полицай да прецени дали тази ситуация е правилна или не 
и да обясни защо, според натрупаните знания по бдП. 

втората игра е: децата са разделени на отбори, както при предната задача. на интерактивната дъска 
чрез интернет приложението „Wordwal“ им се предлагат различни пътни ситуации. всеки отбор има пра-
во по един път да маркира, чрез докосване, само правилните ситуации на пътя, според показаните изо-
браженията. детето капитан на отбора, избира се от самите деца – съотборници, описва ситуацията и на-
правения избор, който е основан на натрупаните знания по бдП. 

очакваните резултати са:
Затвърждаване и надграждане на знанията за особеностите на пътната среда;
• Познаване и спазване на правилата за бдП;
• Познаване и дефиринциране на опасните и безопасни места за игра;
• дефиринциране на правилни и грешни ситуации на бдП;
• описване и аргументиране на извършено действие;
• Създаване на описателен текст по картина;
• Следване на инструкции и спазване на игрови правила. 
Предложената система от игри има приемственост в три възрастови групи и може да се прилага дъл-

госрочно. ресурсите периодично могат да се обновяват с оглед на актуалността на времето. възпитаване 
у децата на култура за безопасно движение по пътищата е една от основните цели, по които работи еки-
път на дг „космонавт“. във връзка с това ежегодно се правят обучения и тренинги на деца и учители. През 
настоящата 2021 г. в детското заведение се изгради открита и закрита площадка по бдП, където децата в 
безопасна, но близка до реалната, среда демонстрират своите знания и умения.
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