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УВОД 

 Преди шест години ми беше възложено да обучавам студенти от 
Русенския университет „Ангел Кънчев” по дисциплината „Педагогика и 
технология на играта”. Зарадвах се на лесната задача — материята беше 
приятна, атрактивна, а написаното за играта бе много, т.е. имаше на какво 
да „стъпя”. Вече в процеса на подготовката на първите лекции постепенно 
осъзнах, че стоях върху „плаващи пясъци”. Първият проблем беше 
обосноваването на необходимостта от придобиване на специални 
познания за играта от студентите-педагози. Оказа се, че отношението към 
играта като към лека и непродуктивна дейност е дълбоко вкоренено в 
съзнанието на обучаваните. Не помогна и превърналото се в лозунг 
твърдение, че игровата дейност е „водеща” в предучилищната възраст, 
защото на практика е налице дефицит на разработки, доказващи в какво 
точно се изразяват развиващият и възпитателният потенциал на феномена. 
Освен това съгласно названието на дисциплината трябваше да 
преподавам технология на играта, но описаните в педагогическите трудове 
технологии или бяха прекалено обобщени и не съдържаха указания как 
реално да се осъществят на практика, или пък просто представляваха 
набор от отделни съвети за провеждане на един или друг вид игра. В 
същото време установих, че светът, а заедно с него детството, играта и 
самите деца са се променили драстично, докато нашето познание за тях не 
е. Излиза, че голяма част от предлаганите в литературата методически 
насоки за организиране на игровата дейност в детската градина са 
неприложими в съвременните условия на живот и не отговарят на 
актуалните детски интереси. Като резултат от това положение на нещата 
детските учители не желаят да демонстрират пред студентите игрово 
взаимодействие, а причината, както споделя Д. Димитров (1985, с. 59), е, 
че играта се оказва „… най-трудното занятие”. 

 Анализирайки научните публикации и практическите проблеми в 
областта на играта, стигнах до заключението, че причините за трудностите 
при организацията и ръководството на преобладаващата в предучилищна 
възраст дейност се дължат на липсата на разбиране за природата, 
конституиращите характеристики и жизненото значение на играта, което 
да хвърли светлина върху необходимостта и възможностите за 
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възпитателни въздействия върху и чрез нея. Осъзнаването на проблема е 
половината път към решаването му. А проблемът се очерта като 
необходимост от изграждането на една обща теория на играта, на базата 
на която да се разрешат насъщните задачи на педагогиката (в частност — в 
предучилищна възраст). Преди две години започнах да работя върху 
собствена концепция и в резултат на това на сайта си1 публикувах студията 
„Еволюционни предпоставки на играта”, отпечатана по-късно (2012) в 
списание „Педагогически новости”. Центърът в нея е игровото поведение 
на животните като условие за вникване в природата на игровата дейност у 
хората, т.е. за създаването на една обща теория. 

 Проблемът за изграждането на обща теория на играта не е нов. Той е 
изтъкван от множество изследователи, като повечето от тях са скептично 
настроени и не вярват, че е възможна подобна концепция. Ясно е, че не 
можех да чакам разрешаването на проблема и на базата на постигнатото 
(от други автори и практици, а също и от мен) познание написах учебник и 
ръководство за упражнения по Педагогика и технология на играта. С 
чувството на удовлетвореност, че съм обезпечила учебния процес и съм 
изпълнила задълженията си към студентите, продължих да работя върху 
теорията на играта. Това е пътят ми дотук. Настоящата монография 
очертава основните проблеми и предлага някои хипотези в областта на 
психологията и педагогиката на играта. Мисля, че в близко бъдеще 
предстои да прецизирам и доразвия идеите си и да отговоря на въпроси, 
които не са представени в тази книга. И няма да е пресилено, ако твърдя, 
че това може да се окаже дейност за цял един живот. Реших да 
публикувам работата си до момента с надеждата, че породилите се от нея 
критика, полемика и размисли ще помогнат на мен и на други 
изследователи да разгадаем енигмата на играта. 

Русе, 30 август 2013 г. 

                                                             
1 http://veleva.net 
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ГЛАВА І 

ФЕНОМЕНЪТ ИГРА В ПСИХОЛОГИЧЕКАТА И 
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРОБЛЕМАТИКА 

 

 1. Теоретични отражения на играта в психологията 

 Играта е явление, което от векове привлича интереса на 
мислителите. В процеса на развитието и диференциацията на научното 
познание са се обособили редица направления, които изучават феномена 
от различни позиции, като се стремят да го дефинират и обяснят. Първите 
трактовки на играта се появяват в рамките на философските системи и 
засягат отношението на игровата дейност към изконни проблеми на 
битието: Бог и Мъдрост, Живот и Смърт, Свобода и Необходимост, Добро и 
Зло. Обособяването на естетиката води до разширяване на 
изследователските хоризонти по посока връзките на играта с изкуството и 
отношението й към категориите красиво и грозно, комично и трагично и 
т.н. Дългогодишна и противоречива в генезиса си е педагогическата 
перспектива към игровата дейност, изучаваща възпитателния потенциал 
на играта, ролята й за социализацията и мястото й в образованието на 
подрастващите. С напредъка в областта на етнологията се заражда 
културологичното направление в изследването на играта, което се 
занимава с културните функции на феномена, със спецификата му в 
различните общества и връзките му с митовете, култовете, обредите и 
празниците. Възникването на психологията дава значителен тласък в 
обогатяването на научното познание за същността и функциите на играта в 
контекста на теориите за еволюцията и закономерностите на фило- и 
онтогенезиса. Сред сравнително новите направления на игровата 
проблематика са социологическото, изучаващо ролята на феномена за 
обособяването и развитието на социалните системи, общности и групи, и 
математическото, разглеждащо играта като съревнование и модел за 
вземане на решения в конфликтни ситуации. 

 Многообразието на изследователските перспективи към играта е 
реална предпоставка за нейното холистично теоретично отражение. От 
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друга страна, отговорите, които различните направления дават, са 
частични. Ето защо въпреки наличието на огромно количество научна 
литература по проблемите на играта, все още остава нереализиран 
копнежът по една обща теория, която да обобщи най-съществените 
постижения до момента и да опровергае убедително противоположните 
схващания. Големи надежди в това отношение се възлагат на 
психологията, понеже именно тя би могла да даде отговор на 
фундаменталните въпроси относно същността, произхода, значението, 
разновидностите и развитието на играта. Множество изследователи са 
работили в тази насока и с това са допринесли за обогатяване на 
психологическите интерпретации на играта. 

Авторите, които правят обзор на съществуващите психологически 
концепции за играта (O. Saracho, B. Spodec, 1998; I. Verenkina, P. Harris, P. 
Lysaght, 2003) обикновено ги обособяват в две големи групи: класически и 
съвременни. Класическите са разработени през ХІХ и началото на ХХ век, а 
съвременните – след 1920 година. 

Класическите теории се стремят да обяснят причините за 
съществуването на играта и нейната функция. Те са: теории за излишъка на 
сили, теории за релаксацията, теории за упражнението, теории за 
рекапитулацията (O. Saracho, B. Spodec, 1998). 

 Теориите за излишъка на сили (F. Schiller 1873; H. Spenser, 1873) 
издигат идеята, че животните постоянно произвеждат енергия, която 
изразходват чрез своята работа. Излишъкът от тази енергия, който не е 
използван за работни усилия, се елиминира посредством играенето. 
Малките играят повече от възрастните, защото благодарение на 
активността на своите родители са освободени от грижите за оцеляването. 
Поради това подрастващите имат големи количества енергия за 
изразходване. Тя се освобождава в безцелната игрова активност и по този 
начин се възстановява енергийният баланс на организма. 

 Теориите за релаксацията (M. Lazarus, 1883; G. Patrick) предполагат, 
че чрез играта организмите възстановяват енергията, която са 
изразходвали по време на работа. Индивидите започват да изпитват умора 
след ангажирането си със задачи, които са относително нови за тях и 
допринасят за научаването. Тогава се актуализира необходимостта да 
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играят, за да релаксират. Тъй като малките като цяло учат повече от 
възрастните, затова и играта е по-често срещана при тях. Тя ги снабдява с 
нов запас енергия и отразява дълбоко вкоренени родови навици – 
филогенетично придобити поведения, които точно заради това не са нови 
за организма. След като генерират достатъчно енергия в играта, 
индивидите могат да започнат работа отново. 

 Теориите за упражнението (K. Groos, 1898; 1901) защитават тезата, 
че играта подготвя малките за живота им като възрастни. Това е 
необходимо, понеже при висшите животни вродените реакции не са 
достатъчни за изпълнението на сложни жизнени задачи – необходимо е 
време за придобиване на индивидуален опит. Игровите ситуации 
наподобяват тези, с които индивидите ще се сблъскат, когато пораснат. 
Следователно играта представлява тренинг на навиците, нужни за живота 
като възрастен. Според Грос животните не играят затова, защото са деца, а 
именно затова им е дадено детството, за да могат да играят. В играта 
малките придобиват навици за оцеляване през зрелостта. 

 Теориите за рекапитулацията (G. S. Hall, 1906; J. Baldwin) лансират 
идеята, че играещите преживяват своето еволюционно минало. Според 
този възглед онтогенетичното развитие на индивида резюмира или 
повтаря основните етапи на филогенезиса. Видовата рекапитулация се 
проявява в различни области на социалния живот, включително и в играта. 
Последната е възстановка на активностите на предшествениците на 
индивида. Чрез игровата дейност децата прогресират стадиално, подобно 
на културните етапи в човешката еволюция. Така те се подготвят да 
преминат отвъд примитивните степени на игра към по-изтънчени 
активности, необходими в модерния свят. 

О. Сарашо и Б. Сподек основателно изтъкват, че всяка от посочените 
теории има свои положителни страни, но никоя от тях не съумява да 
дефинира детската игра. Първите две теории (за излишъка на сили и за 
релаксацията) възприемат феномена в смисъла на регулиране на 
енергията. Вторите две концепции (за рекапитулацията и за 
упражнението) свързват играта с инстинктите. Класическите теории са 
„кабинетни”, тъй като се коренят по-скоро във философията, отколкото в 
експерименталното изследване. Техните постановки до определена 
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степен са налице и у съвременните концепции. Въпреки че са критикувани 
класическите теории са важни, защото са осигурили фундамент за 
съвременните концепции за играта (O. Saracho, B. Spodec, 1998). 

Цитираните автори обобщават, че в сравнение с класическите, 
съвременните теории по-малко се интересуват от въпроса „Защо децата 
играят?”. Те приемат играенето като факт и се стремят да обяснят 
съдържанието на феномена. Към тази група се отнасят теориите на З. 
Фройд, Ж. Пиаже, Дж. Сингер, Дж. Елис, Р. Уайт и др. (O. Saracho, B. Spodec, 
1998). Без претенции за изчерпателност в обзора на съвременните 
концепции по-долу са разгледани няколко перспективи (еволюционна, 
психоаналитична, когнитивна, социокултурна и екологична), които са 
представителни за основните направления в актуалните изследвания 
върху играта. 

 Еволюционните теории (К. Фабри, 1982; 1999; А. Pellegrini, D. 
Dupuis, P. Smith, 2007) търсят произхода на играта в отговора на въпроса 
дали тя е поведение, което е било адаптивно за животните. При 
еволюционния подход на феномена се гледа като на резултат от естествен 
подбор. Еволюционните концепции се обособяват в три основни 
направления: описателно, мотивационно и функционално. В теориите, 
отнасящи се към описателното направление, се поставя акцент върху 
изследване на наблюдаемото поведение. На тази основа се извеждат 
характерните белези на играта и се правят разнообразни таксономии. 
Мотивационното направление се стреми да разкрие вътрешните подбуди 
на феномена, а функционалното – да обясни какво е (предна)значението 
му. Въпреки че това разделение на концепциите е условно, защото 
повечето автори изказват съображения и по трите въпроса, все пак винаги 
на някой от тях се придава най-голямо значение. Потенциалът на 
еволюционната перспектива се съдържа в резервите й да даде яснота 
относно предшестващите играта условия и възможните й функции. 

 Психоаналитичните теории (З. Фройд, 1992; A. Freud, 1968) се 
фокусират върху емоционалните аспекти на детското развитие. Според тях 
играта има два източника. Първият е желанието на детето да бъде голямо 
и да действа като възрастен, а вторият — тенденцията за натрапчиво 
възпроизвеждане на негативни ситуации от живота, върху които личността 
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няма контрол. Стресовите събития, с които детето не може да се справи в 
реалността, символично се инкорпорират в играта, където биват 
преодолени. Така в игровата дейност се постига катарзис, освобождаване 
от напрежението. Психоаналатичните теории извеждат значението на 
феномена в качеството му на средство за снемане на социалните забрани, 
илюзорно за удовлетворяване на неудовлетворени в действителността 
желания и придобиване на чувство за контрол. Тази изследователска 
перспектива става основа за развитието на игровата терапия, която се 
смята за най-подходящия тип психологическа интервенция в детска 
възраст и намира широко приложение при работата с възрастни. 

 Когнитивните теории (J. Piaget, 1951; D. Singer, J. Singer, 1990) 
поставят когницията в центъра на изследването на играта. Ж. Пиаже 
обвързва игровото развитие с генезиса на интелекта и го описва като 
последователно преминаване през следните стадии: сензомоторна игра, 
символична игра и игра с правила. Сензомоторната игра представлява 
манипулиране с предметите и е основа за психо-двигателния напредък на 
малкото дете, символичната игра подпомага менталните репрезентации и 
абстрактното мислене, а играта с правила е стимул и резултат от генезиса 
на операционалните структури на интелекта. Според Пиаже чрез играта се 
стимулира символичната функция, тя е средство за опознаване на света и 
за развитие на мисленето. Тя възниква спонтанно в процеса на детското 
саморазвитие. Д. Сингер и Дж. Сингер посочват, че индивидите използват 
своите физически и ментални способности в творческата игра, за да 
организират опита си. Играейки, децата изследват света, придобиват 
способности да се справят в него и култивират своята креативност. 
Когнитивната перспектива към феномена гледа на него като на средство за 
консолидиране на познавателния опит и възможност за натрупване на 
нови знания и умения в безопасна атмосфера. Това направление в 
изследването на играта оказва значително влияние върху педагогическата 
практика, като утвърждава необходимостта от приоритет на игровите 
методи и форми при възпитанието и обучението на децата. Силният 
акцент върху релацията игра-когниция обаче крие риска от деформация на 
образователните системи по посока дидактизиране на играта и 
пренебрегване на универсалното й значение за детското развитие. 
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 Социокултурните теории (Л. Виготски 1966; Д. Елконин, 1984), 
също както и когнитивните, дискутират функциите на феномена по 
отношение на интелектуалното развитие. Те приемат, че играта е „водеща” 
(най-важна в детска възраст) дейност, която съдейства за преодоляване на 
познавателния егоцентризъм, за развитие на мотивационната сфера, на 
волевата регулация на поведението, на вниманието, символната функция 
и абстрактното мислене. Според социокултурните психолози играта зависи 
от условията на живот – тя е социално и културно детерминирана. Оттук се 
утвърждава тезата, че теорията на играта следва да се основава на 
изследване живота и мястото на детето в социума на различните степени 
от историческото развитие на обществото, при което е необходимо да се 
направи анализ на съдържанието на детските игри в отделните култури. 
Постановките на социокултурния подход са важен коректив при 
изучаването на феномена. Те пораждат идеята, че траекторията на 
игровото развитие не е универсална, защото до голяма степен е 
детерминирана от фактора „среда”. Отчитането на този факт ще предпази 
изследователите от заемането на една културно заслепена и ограничена 
перспектива към игровия феномен. 

 Екологичните теории (Е. Смирнова, О. Гударева, 2006; D. Spanhel, 
2009) са отговор на настъпилите през последните десетилетия драстични 
промени в жизнения свят на децата – семейството, възпитателните цели, 
жилищното обкръжение, нахлуването на медиите, съблазните на 
индустрията на консуматорството и на свободното време, педагозирането 
на ежедневието. Мисли се, че всичко това води до ограничаване на 
детските игри и редуциране на игровите умения у съвременните 
подрастващи. Предполага се, че упадъкът на играта ще доведе до пагубни 
последствия за развитието, защото играта е основен източник на познание 
на детето относно: 1) игровите материали – какво може да прави с тях, как 
да играе и да ги променя; 2) игровите партньори – как да ги спечели за 
играта, да ги приобщи към своите игрови интереси, да се съюзи или да се 
разграничи от тях в хода на дейността; 3) самото себе си – как се представя 
в играта, какви идеи може да осъществи, кои проблеми да разреши, какви 
чувства да преживее. Според привържениците на екологичните теории 
първостепенните задачи пред психологията на играта са: изследването на 
отношенията на феномена към другите социални системи; установяването 
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на психологическите последствия от редуцирането на игровата дейност; 
разкриването на възможности за стимулиране на свободни и изпълнени с 
въображение игри. Основното достойнство на тази перспектива е 
заемането на екологична ориентация към феномена, която да покаже 
развиващото му значение в един променен свят. 

Съвременните теории покриват широк диапазон от изследователски 
проблеми и са значим принос за разбиране същността на играта. За 
разлика от класическите, те се базират на солидни експериментални 
данни. Въпреки това все още са валидни думите на Д. Елконин, който през 
1978 година стига до заключението, че до момента опитите да се създаде 
обща теория на играта са „неутешителни”. До подобно заключение стига и 
Томас Пауър (2000), правейки обзор на съществуващите в западната 
литература концепции: 

Въпреки многобройните книги и статии, които са написани за играта, много 
важни въпроси остават без отговор. Значителен брой автори са насочвали своето 
внимание към феномена, но изследването му все още се намира в своето ранно 
детство. Няма съгласие по базови въпроси и отчасти като резултат от това объркване, 
интересът към него през последните две десетилетия изглежда е спаднал. Въпреки че 
група автори продължават да адресират важни въпроси, повечето от значителните 
изследвания върху детската игра са проведени до 1980 година. Това не означава, че тя 
не продължава да бъде предмет на интерес за някои изследователи на детското 
развитие. Обаче ударението е повече върху разбиране генезиса на мисленето, 
отколкото върху изследване на играта сама по себе си (T. Power, 2000). 

А. Пелегрини (2006) също изтъква, че като оставим настрана няколко 
скорошни публикации, включващи дискусии за играта, тя не е била 
централен проблем в литературата за човешкото развитие през 
последните 20 години. Като една от вероятните причини авторът сочи 
скорошните изследвания, проведени от биолози, които за психолозите 
„миришат” на биологически детерминизъм. Според него това може да е 
обезсърчило интереса към когнитивните и психологически корени на 
играта, които в по-ранните стандарти на работа са били важен елемент. 

Много изследователи смятат, че постигането на една завършена 
теория за играта е непостижимо за човешкото познание. Пол Фентън 
(2009) намира успокоение за това в предположението, че и други 
комплексни човешки поведения (езикът и религията) вероятно никога 
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няма да се обяснят напълно. Според други автори (Р. Хайнд, по: Д. 
Елконин, 1984) си струват усилията за разкриване основите на игровото 
поведение, тъй като това ще допринесе за осветляване регулацията на 
много други видове дейност. К. Фабри (1982) изтъква, че разработката на 
този необичайно сложен проблем без съмнение има голямо значение и за 
решаване на редица насъщни практически задачи на педагогиката. 

 

 2. Играта във възпитателната теория и практика 

 Играта и възпитанието на децата са вървели ръка за ръка от дълбока 
древност. Обобщавайки здравия смисъл на хората, А. Спиваковская 
посочва, че „ако детето е здраво, то, естествено, играе” (1981, с. 5). Този 
факт отдавна е бил забелязан от човека, за което свидетелстват 
майсторски изработените играчки от древни времена, намерени при 
археологически разкопки. Потвърждение за интуитивното познание на 
хората относно възпитателната стойност на игровия феномен са и 
народните игри, предавани в продължение на векове от поколение на 
поколение; те са били изобретени от възрастните с цел придобиване на 
умения, необходими за живота. Затова не е пресилено да се каже, че 
педагогическата перспектива към играта има дълга история. Това обаче се 
отнася повече за възпитателните практики. Теорията на играта се 
разработва след обособяването на педагогиката и най-вече на 
психологията като науки. Въпреки че до края на ХІХ век мислителите не са 
си поставяли за задача да създадат цялостна концепция за играта, нейните 
основи се полагат още през древността с появата на първите писмени 
свидетелства за научен интерес към възпитателните функции на 
феномена. 

 Игрите са неразделна част от живота на хората още от зората на 
човечеството. Те заемат важно място в битието на примитивните народи и 
в културата на цивилизациите от античността. Това се отнася както за 
дейността на децата, така също и на възрастните. Например в древна 
Гърция и древен Рим играта и състезанието са прониквали във всички 
аспекти от обществения живот: митологични вярвания, празници и обичаи, 
спорт, театър, обучение и възпитание. Игровото начало е асоциирано с 
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представите за чест, смелост, мъжество, щедрост, красота. Затова не е 
учудващо, че ярки представители на античната теоретична мисъл са 
насочвали своето внимание към играта и нейната роля за развитието и 
обучението на подрастващите. Високият статут на играта като феномен на 
културата обуславя и положителното отношение към нейното използване 
при възпитанието на децата. 

Първата известна дискусия за играта и нейното отношение към 
възпитанието се появява в работата на древногръцките философи Платон 
(427-348 г. пр. Хр.) и Аристотел (384-322 г. пр. Хр.). Платон смята, че 
децата имат естествена склонност към игра и затова е целесъобразно тя да 
се използва за целите на възпитанието и обучението. Авторът обаче се 
опасява, че нерегулираните от възрастните игри могат да оказват 
негативно влияние върху личността. Според него е задължително децата 
да играят, като се придържат стриктно към установените правила; ако те 
променят правилата на своите игри, съществува рискът когато пораснат да 
се опитат да променят законите, а това е недопустимо и пагубно за 
държавата. Така още с първия апел към педагозите да използват 
възпитателните резерви на играта се прокарва и многократно 
възвръщащата се в историята идея за необходимостта от контрол върху 
детската игрова дейност от страна на възпитателите. Аристотел е 
първият, който отбелязва практическата значимост на феномена за 
психическото развитие на детето. Според него редица игри (най-вече 
словесни и каламбури) имат роля за подема в интелектуалната сфера. 
Може да се каже, че най-ранното интерпретиране на играта третира 
аспекти от нейната проблематика, които не са загубили своята актуалност 
и продължават да са дискусионни: естествената склонност към игра, 
нейния развиващ потенциал, играта като метод на обучение, 
необходимостта от педагогическо ръководство на игровата дейност. 

За съжаление, отбелязва Г. Иванова, статутът, който има играта в 
живота на древните общества, не се запазва през следващите исторически 
периоди и особено през ранното Средновековие, когато феноменът се 
третира като отклонение от обществено приетото поведение и затова 
често бил забраняван от господстващата религия (Г. Иванова, 2004). Това 
се отразява както върху теорията, така и върху образователната и 
възпитателната практика, въпреки че хората не престават да играят. 
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Негативното отношение към играта прави почти невъзможно 
насочването на теоретичната мисъл към изследване на тази „безполезна”и 
„разточителна” човешка дейност. Играта се счита за празно развлечение и 
„сатанинска съблазън”. По утвърждение на схоластиците „момичето не 
трябва никога да играе: то трябва много да плаче и да размишлява за 
своите грехове” (по: Е. Леванова, А. Волошина и др., 2011, с. 9). Едва 
хуманистите в края на Средновековието се обръщат отново към радостта 
от играта, характерна за Античността, и я включват в своите образователни 
концепции (Л. Спиридонова, 2013). Видни представители на хуманизма 
(Франсоа Рабле, 1493 — 1553; Мишел дьо Монтен, 1533 — 1592и др.) 
творят в областта на философията и педагогиката, където обвързват 
възпитателните си схващания с идеята за хармоничното развитие на 
детето. Те възкресяват кристализиралите в Античността възгледи за 
приятно, занимателно обучение и естествено стигат до идеята за 
въвеждане на игри и игрови методи при обучението на децата. Дори и 
църквата променя отношението си към играта, като утвърждава някои 
игри, придавайки им религиозен смисъл и значение (Г. Иванова, 2004). За 
играта се застъпват автори като Томас Мор (1478 — 1535), Томазо 
Кампанела (1568 — 1639), Ян Амос Коменски (1592 — 167). Постепенно се 
осъзнава, че за децата е по-пълноценно, ако обучението е приятно и се 
отхвърли строгата дисциплина и наизустяването (Г. Иванова, 2004). Тази 
тенденция се усилва в периода на Просвещението, когато редица 
изследователи започват отново да говорят за действителното практическо 
значение на играта за човека. Значимостта на играта е „реабилитирана” в 
трудовете на Джон Лок (1632 — 1704), Жан-Жак Русо (1712 — 1778) и 
Имануел Кант (1724 — 1804). Според тях игровата дейност не е загуба на 
време или пък безделие, а е начин, по който децата могат да учат. 

Повратен момент в изграждането на възпитателната перспектива 
към играта настъпва през ХVІІІ век, когато Фридрих Фрьобел (1782 — 1852) 
не просто признава значението на феномена за детското развитие и 
апелира за използването му от възпитателите, а създава първата 
педагогическа система за предучилищно възпитание, основана изцяло 
върху игровата форма на дейността. Фрьобел разработва игрови 
предмети, които нарича „дарове” (топки, кубове, цилиндри и др.), и 
предлага система от дидактични игри с тях, построени на принципа на 
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постепенното усложняване. Голяма част от игрите са придружени с песни, 
стихове и приказки с оглед усилване обучаващото им въздействие. С. 
Козлова и Т. Куликова посочват, че системата на Фрьобел е критикувана от 
педагози като К. Ушински, П. Лесгафт, Л. Толстой и Е. Тихеева както заради 
строгата регламентация на детската дейност и усвояването на знания в 
ущърб на занимателността, така и заради методиката на провеждане на 
игрите, основана на подражание на действия от страна на децата (С. 
Козлова, Т. Куликова, 2009). 

През ХІХ век игрите все по-често присъстват в трудовете по 
педагогика –разглеждат ги К. Ушински (1824 — 1870), Л. Толстой (1828 — 
1910), Дж. Дюи (1859 — 1952). Постепенно се оформят два 
противоположни възгледа за мястото на възпитателя в игровата дейност. 
Според първия играта се развива само, ако е ръководена от възрастния. 
Част от привържениците на този подход признават значението на игровата 
дейност единствено в случай, че е подчинена на дидактични цели. Второто 
виждане утвърждава самоценността на играта като самостоятелна и 
свободна детска дейност. Ролята на възрастния се изчерпва с 
осигуряването на благоприятстваща играенето среда (време, 
пространство, материали). 

През ХХ век с развитието на детската психология и осъществяването 
на редица експериментални изследвания в областта на играта тя 
окончателно се утвърждава като дейност с изключително голям принос за 
пълноценното израстване на детето. Голяма роля за това имат 
концепциите на Ж. Пиаже (1896 — 1980), Л. Виготски (1896 — 1934), Д. 
Елконин (1904 — 1984), Дж. Брунер (1915). В този период продължава да 
се задълбочава противоречието между възгледите „За” и „Против” 
регламентацията на детските игри от страна на педагога. След 1945 година 
страните в този спор се разделят на регионален принцип – обособяват се 
западна (Западна Европа и САЩ) и източна (държавите от бившия 
соцлагер) зони на педагогическата перспектива към играта. Източните 
теории и практики се стремят да разработят и приложат прецизни 
методики за целенасочено развитие на игровата дейност. Западните 
концепции се въздържат от стриктни предписания към възпитателните 
въздействия на учителя. Те поставят акцент върху идентифициране на 
благоприятстващите играта условия и оттук детерминират необходимите 



17 

за възникването и разгръщането й параметри на средата, в която се 
реализира педагогическата дейност. Общите моменти между източната и 
западната перспективи са три основни: 1) деклариране, че играта е от 
решаващо значение за пълноценното развитие; 2) определянето на играта 
като основна форма на педагогическо взаимодействие в предучилищна 
възраст и стремежът към построяване на своеобразния процес на 
обучение в детската градина върху игрова основа; 3) в противоречие с 
предходните две точки – дидактизирането на детската игра, 
подчиняването й на образователните цели и оттук ограничаването на 
свободата, импровизацията и спонтанността в полза на обучението. 

 В продължение на десетилетия педагогическите теория и практика у 
нас се основават на тезата, че играта е водеща дейност в предучилищната 
възраст. Тази постановка произтича от дейностната концепция, 
разработена от руските психолози С. Рубинщайн, А. Леонтиев и др. 
Съгласно дейностния подход за всеки възрастов период съществува 
определен тип дейност, която е от решаващо значение за развитието. 
Приема се, че вън от тази дейност не могат да се формират 
психологическите новообразувания2 и в този смисъл тя се определя като 
водеща. След като възникнат и укрепнат във водещата дейност, 
новообразуванията проникват в другите пластове на психиката и по този 
начин съставляват предпоставките за успешен преход към следващия етап 
на развитие. 

 Според дейностния подход през първата година от живота водещо е 
непосредствено-емоционалното общуване с майката (и другите близки хора). Тази 
дейност обезпечава емоционалното благополучие на детето, чрез нея то учи езика, 
придобива куража да изследва своето обкръжение; насърчавано и подкрепяно от най-
близките, започва да ходи и т.н. Когато наблюдаваме децата, лишени от родителски 
грижи, които растат в домове за изоставени, можем да се убедим, че емоционалното 
общуване с майката е от решаващо значение през периода на бебето. Децата са 
пасивни, започват да ходят и говорят много по-късно в сравнение с тези, които живеят 

                                                             
2 С термина новообразувания се обозначават нови качества, които се формират бързо и ефективно през 
даден възрастов период. Извън съответния сензитивен период някои новообразувания (езикът 
например) стават невъзможни (Б. Минчев, 2008, с. 14). Според Д. Елконин новообразуванията, 
формирани в играта, са: развитие на мотивационно-потребностната сфера, формиране на умствените 
действия, развитие на произволното поведение, преодоляване на познавателния егоцентризъм (Д. 
Елконин, 1984). 
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в семейна среда. Според привържениците на дейностния подход това забавяне в 
развитието е резултат от ограничено емоционално общуване. 

 Смяната на водещите дейности в онтогенезиса следва последователността: 

• бебешка възраст – непосредствено-емоционално общуване; 

• ранна възраст – предметно-манипулативна дейност; 

• предучилищна възраст – сюжетно-ролева игра; 

• начална училищна възраст – учебна дейност; 

• юношество – интимно-личностно общуване; 

• ранна младост – професионално-учебна дейност. 

Дейностната теория постулира, че дефицитът във водещата дейност 
се отразява негативно върху онтогенетичните промени. Оттук следва, че по 
отношение на предучилищния период от изключително важно значение е 
разгръщането на сюжетно-ролевата игра, защото в противен случай се 
затормозява психическото развитие на детето. 

С натрупването на познания в областта на психологията редица 
постановки на дейностния подход са подложени на съмнение и ревизия. 
Така например Б. Минчев изказва предположението, че главната роля на 
училището вероятно не се отнася за съвременния мултимедиен свят. 
Авторът се позовава на данни, съгласно които във възрастовия период 
между 6 и 12 години водещо е формирането на социални умения и мотиви 
и именно те изтеглят учебната дейност след себе си (Б. Минчев, 2008 а). А. 
Петровский, без да отрича важното значение на играта в онтогенезиса, 
твърди, че развитието през даден възрастов период не може да се 
определи само от една „водеща дейност”. Психологът изтъква и липсата 
на каквито и да било експериментални доказателства в подкрепа на тезата 
за наличието на водеща дейност за всеки етап от живота (А. Петровский, 
1987). 

 Понастоящем възпитателната работа в детските градини в България 
значително се отклонява от постановките на дейностната теория. Причина 
за това е не само тяхното научнообосновано преосмисляне, но и 
желанието за скъсване с тоталитарното минало. С настъпването на 
обществено-политическите промени (след 1989 г.) всяка утвърждавана от 
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комунистическата педагогика концепция (в т. ч. и дейностната), е 
неглижирана. 

Независимо от липсата на обща теория на играта и наличието на 
противоположни схващания относно нейната същност и произход, през 
втората половина на ХХ век у нас, както и в Русия (бившия СССР) е натрупан 
огромен (като количество) и добър (като качество) педагогически опит по 
организирането на богати и разнообразни игри в детската градина. 
Благодарение на многобройните успешни практики проблемите на 
игровата теория не са се налагали с особена неотложност и острота. Това 
положение вече се промени. 

 

 3. Нови предизвикателства пред педагогиката на играта 

Главоломните промени, настъпили в българското общество през 
последните 20 години, оказват влияние и върху детските игри, след като 
довеждат до редица изменения в мощни техни детерминанти, а именно: 
отразяваната реалност (света), семейството, игровите материали, 
организацията на детското ежедневие, структурата на детските игрови 
обединения по местоживеене и не на последно място – самите деца. Без 
разбиране за новите измерения на детската игра, за промените у 
съвременното дете и неговата акселерация, не е възможно да ги 
формираме педагогически. Затова е важно да знаем как изглеждат днес 
детските игрови светове. 

През последните години в световната литература се увеличава броят 
на публикациите, чиито автори предупреждават за редуциране на 
игровите умения у децата (E. Hyun, 1998; Е. Кравцова, 2004). Български 
автори също съобщават, че съвременните деца играят малко и 
примитивно, че равнището на отразяване на действителността не винаги 
съответства на възможностите им и игрите са далеч от изискванията за 
сложност и разнообразие (Д. Димитров, 1989; И. Миленски, 1995). До 
подобни изводи довежда и анализът на резултатите от емпирично 
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изследване върху съвременните измерения на детската игра в градски 
условия, осъществено през 2009 г.3 

 Най-новото изследване върху съвременното състояние на детската 
игра у нас е проведено от Иван Миленски (2012). Авторът анализира 
предпочитанията на децата към различните видове игри, тяхната тематика 
и равнището на развитието на игровата дейност чрез определяне на 
отношението към игровото правило (при 5-7-годишни деца). Получените 
данни сочат, че сюжетно-ролевата игра, която само преди две 
десетилетия заема основно място в игровата практика на децата, сега е в 
процес на редуциране и упадък. Основните сюжети са „семейство”, „Барби 
и Кен”, а също и претворяването на герои от комикси, анимационни и 
игрални филми („Клуб Уинкс”, „Супермен”, „Бакуган” и пр.). Типичните 
сюжети като „магазин”, „лекарски кабинет”, „готвачи”, „фризьори”, 
„учител” са избирани рядко. Сред желаните нови роли от момичетата са 
„манекенка” и „фолкпевица”. Момчетата разиграват най-вече сюжети, 
свързани със защита и нападение: „полицаи и бандити”, „нападение от 
извънземни”, „на лов за духове”, гонене на престъпници. Популярни са и 
игрите с автомобили (И. Миленски, 2012). 

И. Миленски констатира, че сюжетите от комиксите и филмите са 
ограничени в рамките на преследване и битки между „добрите” и 
„лошите”. Отношенията между персонажите са примитивни и се изчерпват 
с поредица от елементарни действия и фрази, което позволява подобни 
сюжети да се използват в игри с минимално ниво на развитие. По 
отношение на компютърните игри авторът стига до извода, че подборът 
и използването им се извършва на случаен принцип, а тематиката и 
съдържанието на повечето от тях са неподходящи за децата и ги подтиква 
към жестокост и насилие. Театрализираните игри почти не се избират от 
групата. Те заемат последното място в предпочитанията с голяма разлика 
от останалите разновидности на играта. Друга негативна констатация е, че 
голяма част от децата не умеят да формулират правилата на играта и 
смятат, че могат да бъдат нарушавани (И. Миленски, 2012). 

                                                             
3 Изследването е проведено в рамките на дипломен проект на тема „Съвременни измерения на детската 
игра”, разработен през 2009 г. към катедра ППИ, факултет ФПНО, Русенски университет „Ангел Кънчев”от 
Ивелина Димитрова под научното ръководство на гл. ас. д-р А. Велева. 
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От приведените данни може да се направи заключение за 
редуциране игровите умения на съвременните деца. В подкрепа на това 
говорят: тематиката и ограниченото съдържание на игрите; подмяната на 
обобщеното название на замисъла с назоваване на конкретна 
професия/роля („фризьори” – вместо „фризьорски салон”; „учител” — 
вместо „училище” и др.), неглижирането на сюжетно-ролевата игра в 
детските предпочитания (която е основната форма в предучилищна 
възраст), неумението за формулиране на игровите правила и осъзнаване 
на тяхното конституиращо значение, „отмирането” на театрализираната 
игра като форма на детската самодейност и творчество. 

 Причините за съвременните измерения на детската игра са 
комплексни. Ето как могат да се обобщят посочваните от отделни автори 
фактори, влияещи върху детските игрови светове. 

На първо място голямото в близкото минало семейство в днешно 
време се свива – в него често има по едно дете, а съжителството на повече 
поколения се превръща в рядкост. Това означава по-малки възможности 
за игрови интеракции и обмяна на игров опит в собственото семейство (E. 
Hyun, 1998). Към това се добавя и фактът, че родителите, загрижени за 
сигурността на децата си, ограничават или дори ги лишават от достъп до 
самостоятелни или с други деца игри на открито. Оттук произтича липсата 
на съседски и игрови обединения за спонтанна групова активност. Това е 
загуба на детската общност, която води след себе си друго негативно 
следствие. Защото обединението с разновъзрастов състав, където 
игровите умения се предават по стихиен, непреднамерен начин, по думите 
на В. Гюрова (2000), представлява естествения механизъм за предаване на 
игрова култура. Почти винаги се наблюдава разлика в игровия опит на 
децата и така се осигурява приемственост при овладяването на игрова 
култура и нейното съхраняване. Тъй като съвместната игра се осъществява 
все по-рядко, липсват условия за овладяване и натрупване на игрова 
култура. Това обяснява защо, дори и да са налице подходящи условия, 
съвременните деца рядко реализират игри и най-често се ангажират с 
електронни медии, когато са с приятели. 

Прекарването на по-голямата част от времето за игра в гледане на 
телевизия, компютри и видеоигри допълнително затормозява 
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изграждането на игровите умения. Тези занимания „запълват” липсата на 
възможности за приятелства и дори изместват интеракциите между 
фамилните членове. В много семейства телевизионните програми 
определят ритъма на ежедневието: „Кога ще е телевизионното 
предаване? Кога започва сериалът?”. По думите на Х. Цьопфл семейният 
кръг се трансформира в един полукръг пред телевизионния екран (H. 
Zoepfl, 2002). 

Авторът посочва, че преобладаването на индивидуални занимания 
на закрито естествено води до изолация. Живите приятелства стават 
рядкост. Много деца обозначават като „най-добър приятел” някакъв герой 
от филмов сериал или комикс. Това не е нещо ново, но преди няколко 
поколения тези „приятелства” ставаха повод за изиграване с истински 
партньори от „плът и кръв”. Докато в близкото минало телевизионните 
сюжети бяха стимул за собствена активност и подражаване действията на 
героите, за съвременното дете те си остават само мечти. Със загубата на 
живото приятелство е свързана и загубата на отговорността – 
анимационният герой не се нуждае нито от нашата лична ангажираност, 
нито от нашата готовност за помощ. 

Друга последица от прекомерните занимания с компютри и 
телевизия е намаляването на възможностите за преживявания и 
натрупване на личен опит. Често децата се запознават с едно или друго 
понятие най-напред от екрана, за да могат след това да възкликнат в 
реалния живот: „Това е точно като в телевизията!”. Има много филмчета, 
направени специално за деца, които използват алибито, че чрез тях 
малките отрано научават много за живота. Но тук става въпрос по-скоро за 
разширяване на речниковия запас. Обаче от плоската телевизионна 
картина децата никога не научават и не разбират нещо наистина, а 
способностите им реално да опитат, вкусят, почувстват и пресъздадат 
нещо са редуцирани (H. Zoepfl, 2002). 

Достъпът до игрово пространство също е ограничен. Технологиите, 
трафикът и урбанистичната употреба на земята променят завинаги 
естествената игрова територия на детството. Броят на детските площадки 
непрекъснато намалява и за значителна част от децата в големите градове 
е малко вероятно да имат достъп до пространства за игра навън, в 
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естествено обкръжение. Загрижените за безопасността на децата си 
родители широко използват грижливо конструирани площадки и 
територии за игра, които ограничават предизвикателствата в името на 
сигурността (www.ccl-cca.ca). 

Друг фактор, влияещ върху играта на децата, е промяна в условията 
и начините на труд, а също и в доминиращите ценности на 
постиндустриалното, консуматорско общество. И. Миленски привежда 
данни, че съвременните професии като юрист, банков служител, 
икономист, мениджър, дизайнер не са източник за ролево претворяване. 
Според автора вероятната причина е, че децата са все по-отдалечени 
(отчуждени) от възрастните, не виждат и не разбират тяхната 
професионална ангажираност. Затова те предпочитат да претворяват 
сюжети, които са заимствани от телевизионни, анимационни и игрални 
филми (И. Миленски, 2012). Наред с това вероятно има и друга причина за 
отсъствието на трудовата дейност на възрастните в игрите – това са 
промените в доминиращите ценностни ориентации. Позовавайки се на 
съвременни изследвания, С. Бастен посочва, че детската топ аспирация 
днес е да си богат; тя е по-привлекателна перспектива, отколкото да си 
добър спортист, знаменитост или да си наистина умен – целите на 
предходните поколения (by: S. Basten, 2009). Затова битовите и 
професионални сюжети са изместени от такива, утвърждаващи 
консуматорството или свързани с индустрията на свободното време. 

Наред с това сме свидетели на комерсиализиране на детската 
играчка. Там, където има условия за игри навън, често могат да се видят 
площадки, екипирани с маркови материали на големи компании. 
Постоянно навлизат комерсиализирани продукти за игри на открито и 
закрито. Те не само, че са по-скъпи, но и не осигуряват разнообразни 
възможности за игрови действия. Като последствие децата не получават 
достатъчно стимулация за тяхното всестранно развитие (O. Tee, 2004). 

Друга основна характеристика на нашето време, влияеща върху 
играта на децата, е нетърпението. То намира израз в стремежа на 
възпитателите отрано да подготвят подрастващите за „по-късно”, стигащ 
понякога до опити с насилие да се създаде зрялост, нещо повече 
посредством усилия изкуствено се форсира естественото развитие, за да 



24 

не пропуснат нашите деца бъдещи възможности (H. Zoepfl, 2002). Затова 
нарастващ брой деца прекарват съществена част от времето си в 
занимания, фокусирани върху структурирани образователни активности. 
Според едно изследване канадските родители считат, че играта е по-важна 
от организираните уроци за децата в предучилищна възраст. Обаче все 
повече родители записват своите много малки деца за уроци и други 
организирани от възрастни занимания (by: www.ccl-cca). Оттук следва и 
липсата на достатъчно време за игра. Както вече стана въпрос 
разбирането за водещата роля на играта в предучилищния период днес е 
изместено на заден план от широко разпространеното схващане за 
ускореното интелектуално развитие на съвременните деца. Във връзка с 
това започна да се утвърждава предположението, че играта може и трябва 
по-рано в онтогенезиса да отстъпи място на обучението. В парадоксално 
противоречие с виждането за по-високото когнитивно равнище на 
съвременното дете влиза засилващата се тенденция все повече 
първокласници да постъпват в училище без нужната психологическа 
готовност, да се адаптират все по-трудно към новите изисквания и 
произтичащите от това множество негативни последствия4. Тези тревожни 
факти стават причина за удължаване периода на задължителна подготовка 
за училище, което на практика означава снемане на обучението в още по-
ранна възраст и следователно — отнемане от времето за игра. В такъв 
контекст Х. Цьопфл сполучливо забелязва, че днес много родители и 
педагози изпитват угризения, когато оставят детето „просто” да живее „тук 
и сега” и разрешават играта само, ако виждат в нея подготовка за учене и 
труд в сериозния живот. Игровото потъване в настоящето все повече 
девалвира, обезценява се, както в семейното възпитание, така и в 
педагогиката, където има „дидактична игра”, благодарение на която 
времето не се пропилява, а игрово се учи за по-късно (H. Zoepfl, 2002). 

В най-новите програми и програмни системи за предучилищно 
възпитание и подготовка се декларира голямото значение на играта и 

                                                             
4Способността за волева регулация на поведението —един от най-важните компоненти на училищната 
готовност, е значително по-ниска у съвременните деца, спрямо данните от преди половин век, както 
сочи изследването на Е. Смирнова и О. Гударева (2006). Тъй като тази способност се формира в игровата 
дейност, авторите стигат до извода, че ниското равнище на саморегулация е следствие от упадъка на 
играта. 
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правото на децата да играят, но на практика няма време за това. А и за 
педагозите не е лесно да стимулират свободните игри, понеже интересите 
на днешните деца са съвсем различни от тези в близкото минало. 
Изглежда все пак подмяната на играта с обучение официално ще вземе 
превес, тъй като и без това вече не е лесно да се поощряват творческите 
игри – самите деца не се ангажират с тях. 

Тези нови реалности правят досегашната теория и практика на 
педагогическото игрово взаимодействие проблематични като поставят 
въпроса: Трябва ли да се полагат усилия за „възраждането” на 
детските игри или начинът на живот на съвременните деца ги 
подготвя по-адекватно за бъдещата им реализация? 

 Търсенето на решение поражда още проблеми. На първо място 
трябва да сме наясно Какви са последствията от промените в играта 
върху развитието? Това от своя страна, поставя въпросите: Какви са 
промените у съвременните деца? Кои от тях са свързани с играта? 
Как? Отговорите за това са оскъдни – различни автори говорят за 
особеностите на игрите и/или съвременните деца, но без да проучват 
специално каузалните връзки между двете области на изследване. 

По-нататък, дори и да разполагаме с емпирични данни за промените 
у игрите и у децата, не можем да ги свържем, ако не сме наясно с въпроса 
Какво е значението на играта за психическото развитие? Изясняването 
на ролята на играта в онтогенезиса всъщност е изследване на произхода й 
– Защо в еволюцията е възникнала играта и се е съхранила у нашия 
биологичен вид? В същото време трябва да се изясни: Каква е 
спецификата на детската игра?, тъй като човешкото поведение се 
отличава от това на животните. 

Може да се обобщи, че новите реалности възраждат интереса към 
фундаментални въпроси от проблемния кръг на играта и отново поставят 
на дневен ред необходимостта от създаването на една обща теория. 
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4. Основи на общата теория на играта 

 Още през 1985 година Д. Димитров изтъква нуждата от създаване на 
обща теория на играта чрез привеждане и анализиране на различни 
мнения и становища в тази насока. Авторът посочва, че към 80-те години 
на ХХ век разработваните концепции (в психологията и педагогиката за 
детската игра, в културологията – за играта на възрастните и в етологията – 
наука за поведението на животните) притежават по-ниска степен на обхват 
и не могат твърдо и определено да разграничат неигровите явления от 
играта. Общата теория „възпризвеждайки обекта като цяло”, т.е. в 
многообразието на неговите реални форми и взаимодействия и 
разкривайки връзката между различните видове игри (ако съществува 
такава), би помогнала да задълбочим разбирането си за всяка една от тях. 
А това означава по-голяма възможност за целенасочено управление и 
ръководство. Само в контекста на общата теория могат по-точно да се 
оценят различните възгледи за играта и опитите за класификация на 
нейните разновидности (Д. Димитров, 1985). 

 Общоприето е мнението, че поради своето обективно многообразие 
играта може да бъде разбрана само, ако различните подходи към нея се 
използват заедно, т.е. ако се приеме интеграционен подход. Така 
например И. Миленски посочва, че създаването на завършена теория на 
играта е невъзможно без обединяване усилията на широк кръг от 
специалисти: етолози, зоопсихолози, биолози, психолози, педагози и др. 
Съвременното научно знание за играта изисква стиковане на 
постиженията в различни професионални области и клонове на науката (И. 
Миленски, 1997). Д. Димитров също е на мнение, че общата теория за 
играта трябва да има за предмет онези абстракции, до които са достигнали 
детската психология, предучилищната педагогика, културологията и 
етологията, философията, включително математическата теория на игрите 
и изследванията върху компютърните игри, т.е. необходим е усилен 
интернаучен обмен (Д. Димитров, 1985). От друга страна, всеизвестен е 
научният принцип, че не може да се обхване необятното – съществува 
огромно множество от подходи на изследване, концепции и възгледи за 
играта, чието обединяване може би удобно ще покрие по-широк 
параметър от проблеми, но в същото време ще доведе до една 
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фрагментарна, еклектична и следователно дефективна теоретична 
конструкция. Ето защо като основа на общата теория на играта следва да 
се определят онези изследователски перспективи, които са в отношения 
на взаимно допълване и са фокусирани върху фундаменталните въпроси 
относно същността, значението и произхода на играта. 

 Натрупаното до момента познание за игровия феномен позволява да 
се направи предположението, че за създаването на една обща теория би 
било ползотворно последователното приемане на три изследователски 
направления с оглед на тяхното взаимно допълване и обогатяване: 
еволюционно, социокултурно и екологично. 

Еволюционна перспектива. Тъй като играта се среща и в 
животинския свят и то дълго преди първият мислещ човек да се опита да 
играе, тя е много по-стара и изначална от човешката култура (А. Oezen, 
2006). Ето защо игровото поведение на животните е от централен интерес 
за много от изследователите на детската игра. Но въпросът дали теорията 
на играта трябва да води своето начало от дискусията за играта на 
животните е предмет на разгорещени спорове. 

От едната страна са привържениците на еволюционните теории, 
търсещи произхода на играта в отговор на въпроса дали тя е поведение, 
което е било адаптивно за животните. При еволюционния подход на 
играта се гледа като на резултат от естествен подбор. Според Тинберген 
(by: А. Pellegrini, D. Dupuis, P. Smith, 2007), разглеждането на еволюцията 
на играта трябва да даде яснота относно предшестващите я условия и 
възможните й функции. 

От друга страна, както Д. Елконин предупреждава, е грешка да се 
пренася биологическият смисъл на игрите на животните върху човека. При 
прехода към homo sapiens принципно се изменят законите и механизмите 
на приспособяване и в частност — на придобиване на индивидуален опит; 
принципно се променя процесът на индивидуално развитие (Д. Елконин, 
1984). Поради това авторът не търси връзка и взаимна приемственост 
между игровото поведение на животните и появата и генезиса на играта у 
човека. Според него човешката игра е социална по своя произход и не 
може да бъде изведена от играта в животинския свят. 
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Действително човешкото поведение (включително играта) се 
отличава от това на животните и между тях не може да се поставя знак на 
равенство. Несъобразяването с това е вероятната причина за изтъкнатия от 
Г. Чик (1998) факт, че въпреки големия брой еволюционни концепции за 
играта, обясненията, които те дават, са неудовлетворителни. Не мога да не 
се съглася с К. Фабри (1982), че поведението на човека, наред със 
социално обусловените включва и биологически, унаследени от нашите 
предци — животните компоненти и признаци. Затова, както твърди 
авторът, сравнение между играта на човека и на животните е не само 
възможно, но е и необходимо. Изследването на еволюцията на игровото 
поведение ще позволи да се идентифицират вродените предпоставки на 
човешката игра. Това е от изключително важно значение не само за 
създаването на обща теория, но и за възпитателната практика – теза, 
защитавана от У. Крейн. 

 Уилям Крейн се позовава на наблюденията над деца в спешните 
отделения на хосписите, които играели дори и когато са тежко болни. Това 
го навежда на въпроса дали нуждата от игра е вродена, инстинктивна. 
Според автора търсенето на отговор става неотложно днес, когато дейците 
на образованието се държат така, сякаш играта е незначителна и като че 
ли не е необходимо да се осигуряват време и условия за нея. Крейн 
изтъква, че ако се окаже, че играта в действителност е вродена 
потребност, ние не можем просто да депривираме децата от възможности 
за играене. Така все едно да ги лишаваме от вода или сън. Ако това стане, 
ще има сериозни последствия (W. Crain, 2010). Еволюционната 
перспектива ще ни осигури познание за вродените компоненти на играта 
на детето и за нейните адаптивни функции, които трябва да се вземат под 
внимание при възпитанието и образованието на подрастващите. 

Социокултурна перспектива. Изучаването на висшите форми на 
поведение не може да не се основава на предхождащите ги предпоставки. 
Оттук произтича значението на еволюционния подход към играта, 
разкриващ нейните биологични корени. По-нататъшното изследване 
трябва да установи какви са спецификата и значението на човешката игра 
във връзка с промяната в психиката и поведението на homo sapiens. При 
това трябва да се отчита формулираната от Л. Виготски постановка, че 
поведението на съвременния културен човек е резултат на два различни 
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процеса на психичното развитие. От една страна, е процесът на 
биологичната еволюция на животинските видове, довел до възникване на 
вида homo sapiens; от друга – процесът на историческото развитие, по пътя 
на който първобитният човек се е превърнал в културен. Затова, според 
автора, във всички области на детското развитие трябва да се различават 
природното и културното, естественото от историческото, биологичното от 
социалното, да се установят законите на тяхното преплитане (Л. Виготски, 
2005), т.е. да се приеме културно-исторически подход на изследване. По 
отношение на детската игра това означава да се изясни как културата 
видоизменя и трансформира нейните универсални, вродени компоненти. 

Има достатъчно много данни, че играта е променлива – в някои 
култури тя е основна форма на детското битие, докато децата на други 
народи играят малко. Обаче, след като се среща у нашите животински 
предшественици, това означава, че все пак част от играта е с унаследена от 
тях природа. Въпросът е: Каква (или коя) част? И още: По какъв начин 
културата модифицира вроденото предразположение към игра? Какъв е 
ефектът от това върху детското развитие? 

 И така, в термините на културно-историческия подход, реалността на 
играта е изградена от два различни реда. Първият включва нейните 
универсални, биологични компоненти, вторият е резултат от сливането и 
свързването им с културното развитие. Вторият ред се простира отвъд 
индивидуалното човешко съзнание и трябва да се изучава чрез методите 
на социокултурната психология. 

Социокултурният подход ще ни осигури познание относно 
историческата промяна у игровата дейност на човека, нейните особености 
и културно детерминираните й траектории в онтогенезиса, а също така ще 
ни позволи да прогнозираме какво е специфичното значение на детската 
игра съобразно вариациите в условията на живот. 

Екологична перспектива. Много изследователи и практици вярват, 
че тяхната линия на разбиране за детската игра е универсално приемлива, 
което може да не е така. Редица изследвания са установили, че играта се 
различава сред културите и зависи от социоикономическия статус. (E. 
Hyun, 1998) Така например Е. Хюн посочва, че в западната култура 
игровите умения за споделяне, заемане, редуване и организация на 
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кооперативна игра се приемат като показател за напреднал етап от 
развитие на играта, който се достига в края на предучилищна възраст и по-
късно. Но много деца от източната култура притежават посочените умения 
още от най-ранна възраст, благодарение на живота в многолюдно 
семейство и общуването с хора на различна възраст. Следователно 
периодизацията в игровото развитие е силно обусловена от условията на 
живот. Впрочем това важи и за други съществени аспекти на игровата 
проблематика. Ето защо концепциите за играта и основаващите се на тях 
педагогически подходи винаги се съотнасят към конкретна историческа 
епоха и култура. 

Психологията и педагогиката на играта, от една страна, признават 
екстремните промени в игровите реалности, а от друга, приемат като 
смислова рамка за оценка на детските игри изведените от М. Партън в 
началото на ХХ век етапи, които, както е установено, не са общовалидни. 
Теорията на играта, която не взема под внимание съвременните 
измерения на игровата реалност, съдържа огромен риск от дефективност – 
тя е исторически демодирана, вън от времето е. А играта, макар да 
протича в настоящето и да отразява миналото, е ориентирана към 
бъдещето. Всъщност подготовката за бъдещето чрез проиграване на 
съдържащите се в него многообразни възможности се разглежда като най-
важната функция на игровия феномен, заради която той се е съхранил у 
човека като еволюционно достижение. Ето защо, когато условията на 
живот се променят, неизменно се променят и детските игри, 
подпомагайки по този начин адаптивното поведение и креативността. В 
съответствие с тези промени трябва да се модифицират и 
психологическите теории, и педагогическите практики. От С. Хокинг е 
известно, че „една теория е добра, ако удовлетворява две изисквания: тя 
трябва точно да описва голям клас наблюдения на базата на модел, 
съдържащ само няколко произволни елемента, и да може да прави 
определени предсказвания за резултатите от бъдещи наблюдения” (С. 
Хокинг, 1999, с. 18). Ясно е, че концепция, която не отчита динамиката на 
изследваното от нея явление, нито го описва адекватно, нито може да го 
прогнозира. Оттук произтича и необходимостта да се преразгледа от 
съвременни позиции теорията на играта с оглед разкриване на 
развиващия потенциал и значението на феномена в един драстично 
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променен свят. Екологичната перспектива е призвана да осигури 
адекватна на съвременността педагогическа ориентация към игровото 
взаимодействие. 

Посочените три перспективи като основа на общата теория на играта 
не си противоречат, а просто приемат различен фокус. Интегрирането им 
би осигурило стабилна основа за създаването на една обща теория за 
играта, осигуряваща широк поглед върху нейната многообразна 
проблематика. 

 Д. Димитров твърди, че въпросът за създаване на обща теория на 
играта е поставян и по-рано. Впечатляващо е, казва той, че категорично 
преобладава отрицателният отговор. Във връзка с това авторът задава 
въпроса: „Това, че тези теории [т.е. съществуващите до момента: б.м. — 
А.В.] не могат да претендират за общи теории на играта, означава ли, че 
ако се преодолеят техните недостатъци, не може да се търси решение на 
проблема?” (Д. Димитров, 1985, с. 46). Г. Иванова също посочва, че 
проблемът за мястото и ролята на играта в живота на хората и досега не 
може да се счита за решен, дори и в неговия най-общ вид. Той е накъсан 
на различни аспекти и детайли, поради което е трудно да се схване 
неговата цялостност и специфична същност. Но все пак времето, през 
което се изследва играта и трудовете, посветени на нея, не са малко на 
брой, което е достатъчно основание да проблематизираме въпроса и да се 
опитаме да получим една по-цялостна картина за играта като проблем на 
човешкото битие и на науката (Г. Иванова, 2004). Така въпреки 
преобладаващите песимистични прогнози относно възможността за 
създаване на обща теория на играта, приемам умерения оптимизъм на 
цитираните по-горе автори. Във връзка с това предмет на настоящата 
монография е изследване на произхода, значението и спецификата на 
играта (на животните и човека) като предпоставка за създаване на обща 
теория. Както стана въпрос, това е изключително трудоемко начинание, 
изискващо задълбочени познания от множество научни направления. И 
тук се присъединявам към позицията на Й. Хьойзинха, който казва: „Като 
представям моята работа на обществена оценка, обзема ме опасението, 
че ще я сметнат за непълноценно документирана импровизация, 
независимо от усилената работа, вложена в нея. Но такава е съдбата на 
всеки, който се занимава с проблемите на културата. Той трябва да прояви 
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смелост и да засегне много области, които не владее напълно… В един 
момент трябваше да реша: да пиша или да не пиша. За нещо, което много 
ме вълнуваше. И написах” (Й. Хьойзинха, 2000, с. 27). 
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ГЛАВА ІІ 

ЕВОЛЮЦИЯ НА ИГРОВОТО ПОВЕДЕНИЕ 

 

 1. Еволюционни предпоставки на играта5 

Еволюционният подход към играта би позволил да се установят 
конституиращите характеристики на феномена, благодарение на които той 
се е диференцирал и съхранил като достижение на еволюцията. Това ще 
има отрезвителен ефект върху педагогическата перспектива към игровата 
дейност, позволявайки ясно и недвусмислено да се определят както 
нейното значение за развитието на детето, така и разграничаването й от 
другите форми за натрупване на индивидуален опит. 

Еволюционните концепции за играта се основават на адаптивни и 
функционални обяснения, т.е. те приемат, че играта е възникнала поради 
някаква „добра” причина. Има много опити за еволюционно обосноваване 
на играта, но както изтъква Г. Чик, успехът им в отговор на въпроса „За 
какво служи тя?” е ограничен (G. Chick, 1998). Трудностите при 
реконструиране еволюцията на играта произтичат от нейната специфика, 
състояща се в това, че тя не преследва утилитарни резултати, дори много 
автори я считат за „безцелна”. Очевидно е, че игровото поведение не е 
детерминирано от подтик за хранене, самозащита и т.н. първични 
потребности. Как тогава да се обясни фиксирането в генетичния фонд на 
програма за извършване на игрови действия, когато не могат да се 
разкрият нуждите, към чието удовлетворяване са насочени те. 

Продуктивен начин да се идентифицира адаптивният резон за 
възникването на играта е да се приемат две допускания. Първото е 
твърдението на В. Вилюнас, че отделен източник за формиране на нови 
потребности стават самите механизми за тяхното удовлетворяване, които 
по мярата на развитието и усъвършенстването си започват да се нуждаят 
                                                             
5 Проблемът за еволюционните предпоставки на играта е детайлно разработен в едноименната ми 
студия, публикувана в сп. „Педагогически новости”, 2012, № 1, с. 27-52. Материалът е достъпен онлайн 
на адрес: http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/ Въз основа на направените в студията хипотези и заключения 
по-долу е доразвита концепцията за еволюцията на игровото поведение на животните. 
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от специални приготовления или условия, необходими за своята успешна 
проява. По такъв начин можем да говорим за потребности, производни от 
други потребности. Тези вторични, третични и т.н. потребности вече не е 
задължително да съответстват на някаква отделна нужда. Освен това 
дадено поведение е възможно да бъде полифункционално, като обслужва 
различни потребности: например териториалното поведение може да 
обезпечава достатъчно храна, да е производно на потребността от 
възпроизводство, да е механизъм, подпомагащ разселването на вида и др. 
(В. Вилюнас, 1986). Вероятно играта е именно полифункционално 
поведение, т.е. механизъм, който служи на няколко потребности. 
Основание за това допускане дават множество частни изследвания, 
доказващи разнообразни ползи от феномена, които не се изключват 
взаимно, т.е. може би тук става въпрос за комплексно удовлетворяване на 
потребностите. До подобно заключение стига и П. Бейтсън. Според него 
играта почти сигурно има повече от една биологична функция, дори в 
рамките на един животински вид. Авторът защитава тезата, че някои 
аспекти на игровото поведение вероятно са свързани с развитието на 
нервната система и мускулатурата. Други аспекти – със спечелването и 
разбирането на бъдещи социални конкурентни и формирането на бойни 
умения, необходими за справяне с тях. Трети форми на игра трябва да са 
включени в усъвършенстването на хищническите умения, необходими за 
улавяне на плячка, без животното да бъде наранено, а четвърти – за 
развитие на ефективни движения в познато обкръжение и за избягване от 
хищници и съперници (P. Bateson, 2005). В подкрепа на допускането, че 
играта е потребност, производна на друга потребност (т.е. не съответства 
на една-единствена отделна нужда), са и многобройните свидетелства, че 
външни фактори като температура, достъп до храна, заплаха от хищник и 
др. оказват негативен ефект върху демонстрираната игра (K. Lewis, 2005). 
Това ще рече, че ако в даден момент се появи жизненоважната потребност 
от храна например, тя ще вземе превес над играта, тъй като, както посочва 
Б. Минчев (2008 б), само една потребност може да поеме контрол върху 
поведението в даден момент. 

Второто допускане е тезата на К. Фабри, че в хода на еволюцията 
новите видове поведение не възникват в „готов”, завършен вид, а техните 
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елементи се появяват на по-ранно филогенетично равнище6 (К. Фабри, 
1999). В подкрепа на това са споровете около свидетелства за елементи на 
игра у риби, жаби, саламандри и дори амфибии7, както и подчертаният от 
П. Фентън факт, че повечето активности, които учените могат да съгласуват 
с феномена, се появяват при бозайниците (P. Fenton, 2009). Изглежда това 
е свързано с обстоятелството, че на по-ранни еволюционни равнища могат 
да се наблюдават някои белези на играта, но това не е достатъчно, за да 
бъде поведението безусловно разпознато като игрово. Ето защо най-
напред трябва да се проучи при какви условия и в каква последователност 
са се появили зачатъците на игровото поведение, как са еволюирали, 
докато се стигне до неговите най-висши (може да се каже завършени, 
същински) форми. В този генетичен порядък вече може да се проследи 
последователността, в която механизмите на играта постепенно са 
привлечени към удовлетворяването на различни потребности. 

Казаното по-горе навежда на идеята, че елементарните 
разновидности на играта са еволюционно по-ранни форми, от които са се 
диференцирали по-комплексните видове игри. Така например Байерс 
допуска, че социалната игра не е ранна форма на игрово поведение, тъй 
като социалността не е първично условие в еволюцията на бозайниците. 
Според автора игрови модели, които наподобяват сериозни поведенчески 
компоненти като бягство, е по-вероятно да са еволюирали първоначално. 
Като пример — възможно е самостоятелното локомоторно игрово 
поведение да е репрезентация на най-ранната форма на игра, следвана от 
игра, имитираща възрастното агонистично поведение. К. Луис също е на 
мнение, че еволюцията на социалната игра е дивергенция от по-
                                                             
6 Така например К. Фабри (1999) проследява зачатъците на общуването като потвърждение на 
правилото, че висшите форми на поведение се зараждат още на по-нисшите стадии на развитие на 
психическата дейност. 

7 П. Фентън (2009) посочва, че и в най-малко играещо семейство – амфибиите, и дори при някои 
безгръбначни, са документирани поведения, които могат да бъдат описани като игрови. Според него те 
трябва да бъдат наречени „игроподобни”. Позовавайки се на Бургхардт, авторът твърди, че играта (или 
поне игроподобното поведение) е била документирана при жаби, саламандри, риби, много малко 
рептилии, всички съществуващи бозайници. Други автори приемат, че филогенетично игровото 
поведение се установява за първи път при рибите и птиците. При хищните риби например се 
наблюдавали ловни игри. При птиците – игри на бягство и лов. Но все пак се приема, че най-широко 
място играта заема при бозайниците, чиито малки играят често и до насита. 
(http://psychologyjournalbg.com) 
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примитивни игрови условия (by: K. Lewis, 2005). Подобна хипотеза много 
добре се съгласува с предположението за полифункционалност на 
игровото поведение. Така, както посочва П. Бейтсън, някои адаптивни 
функции на играта може да не са централни за нейната еволюция, но вече, 
след като игровото поведение се е появило, всяка допълнителна полза е 
била бонус (P. Bateson, 2005). Следователно трябва да се установи 
генетичния порядък в появата и развитието на компонентите на играта, 
обуславящи спецификата на нейните разновидности. 

Първата предпоставка за обособяването на играта вероятно се крие 
в системата за активиране на инстинктивните поведенчески актове, която 
се задейства не само от вътрешни фактори (например животното е 
гладно), но и от външни (до животното има храна). Вроденото 
разпознаване на биологически значимите обекти, които пускат в ход 
инстинктивното поведение, разбира се, не би могло да стане, като 
генетически се фиксират всички техни признаци. Еволюцията на 
животните, обяснява К. Фабри, върви само по пътя на подбора на колкото 
се може по-прости, но и най-постоянни ориентири, които се обозначават с 
термина „ключови стимули”. Ръководейки се от тях, организмите успешно 
осъществяват най-важните жизнени функции, без да се отвличат от 
изменчиви белези. Но поради това, че ключовите стимули са само отделни 
признаци, животното получава непълна, „едностранна” информация за 
някои – и то несъществени – външни особености на обектите на 
инстинктивни действия. К. Фабри посочва, че това обяснява много от 
„загадъчните” моменти в поведението на животните, например птицата, 
която изхвърля своето яйце, за да се опита да измъти дървен макет с 
гигантски размери, притежаващ супероптимални признаци на ключовия 
стимул (К. Фабри, 1999). Има основания да се допусне, че тук се включват и 
предпоставките за поява на играта — възможността животното да 
реализира дадено типично за вида поведение в резултат от 
възприемането на определени ключови стимули, без наличието на 
индивидуален опит. Тъй като реакцията се предизвиква не от самия 
предмет на потребностите, а от негов признак, вродените движения 
потенциално могат да се активират от всеки обект, който притежава 
ключовия белег. Ако той не е биологически значим, се задействат 
съответните поведенчески актове, но без да се стига до потребление 
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елементите на средата. Това положение разбира се, не означава, че в 
случая е налице игра; то показва каква може да е първичната подбуда за 
действия, които не дават непосредствен биологически значим резултат. 

От съществено значение за теорията на играта е законът на 
сумацията, на който се подчинява действието на ключовите стимули: с 
увеличаване на параметрите им пропорционално се усилва 
инстинктивната реакция. Това може да предизвика супероптимален 
отговор, когато животното реагира „преувеличено” — по-силно, отколкото 
в нормални условия, и дори да доведе до биологически абсурдно 
поведение (К. Фабри, 1999). В отношението между величината на 
ключовия стимул и интензивността на реакцията можем да видим и 
появата на преувеличението, така характерно за играта: ако игровият 
обект се характеризира с подчертана изразеност на ключовия стимул, то и 
предизвиканите от него действия ще бъдат такива. Възможно е в играта 
животното да търси и се ориентира именно към обекти, у които пусковите 
признаци са усилени и затова се получава впечатлението за 
преувеличение в игровите действия. 

Оттук следва да се изясни въпросът защо и как от механизма на 
пусковата ситуация се е обособило игровото поведение. Хипотетичният 
отговор е, че в хода на еволюцията взаимоотношенията на организмите с 
обкръжаващия свят все повече се усложнявали. Към колкото по-
променливи условия трябвало да се приспособява животното, толкова по-
малко можело да разчита, че стереотипните, фиксирани реакции ще му 
осигурят адекватно поведение. Появилата се пластичност се оказала 
особено адаптивна за натрупване на индивидуален опит. Обособила се 
подготвителната фаза на поведенческия акт. Колкото по-вариативно било 
поведението на даден животински вид и — съответно, колкото по-голям 
дял в него имали придобитите компоненти, толкова по-дълъг бил 
периодът на формирането му. Така при появата си на света децата на тези 
животни били неспособни да реализират видово типичното поведение на 
възрастен индивид. По тази причина постепенно еволюирала 
родителската грижа — малките били защитавани и обгрижвани, докато 
станат способни на самостоятелно съществуване. 
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Удовлетворяването на основните потребности от родителите не 
отменяло необходимостта незрелият индивид да развие своите умения, 
да натрупа опит. Тук трябва да се крие причината в генетичния фонд да се 
фиксира ориентацията към онези пускови стимули (биологически значими 
за дадения вид признаци на средата), които активирали нуждаещи се от 
проиграване поведенчески компоненти. Макар че не водели до 
непосредствен биологически значим резултат, тези пускови механизми 
активирали регулировката на двигателното поведение и поради това се 
оказали адаптивни за настоящото и бъдещото съществуване на животното. 

Спецификата на ключовите стимули, които били въведени във 
вродената предиспозиция към непродуктивни (потенциално игрови) 
действия, се обуславя от факта, че конструирането на разнообразни 
отговори към нестабилни условия се осъществява в променящи се, 
вариативни ситуации, а също и от механизма за формиране на нови 
навици. К. Фабри посочва, че за навиците са характерни стереотипност и 
автоматизирани двигателни реакции, но на първите етапи от тяхното 
образуване се проявява значителна пластичност и активно отношение на 
животното към въздействащите фактори на средата. Всеки двигателен 
навик се формира по пътя на преодоляването на „прегради” и 
съдържанието му се определя от характера на самата преграда. Понятието 
преграда се разбира не само във физически смисъл като преграждане пътя 
пред животното. Преграда е всяко препятствие пред достигането на 
подбуждащия обект, „целта” при решението на задачата. Животното 
анализира ситуацията и избира това направление на движението, което 
съответства на статуса на положената „цел”. В резултат от многократно 
изпълнение движенията му стават все по-адекватни на ситуацията, в която 
е дадена задачата, появяват се нови, генетически не фиксирани движения, 
т.е. индивидът се научава да прави нещо по нов начин (К. Фабри, 1999). 
Оттук следва, че за да се формират нови навици в резултат от 
непродуктивните (игрови) действия, те трябва да са насочени към 
решаването на двигателни задачи. 

Подобни задачи възникват не само в контекста на оцеляването, но 
могат да бъдат генерирани и в имитационни условия благодарение на 
съдържащите се в средата на дадения животински вид източници на 
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случайност и неопределеност. Тези източници могат да се обобщят 
условно в три направления. 

Първото включва условията на средата в случай, че те съдържат 
преграда, чието преодоляване предполага придобиване на нови 
двигателни координации. Поради своето несъвършенство движенията на 
животното всеки път имат различна траектория и са в различна степен 
успешни. Следователно по мярата на прецизирането на движенията ще 
намалява непредвидимостта, а с това — и възможностите за поддържане 
на игровата ситуация. Ако самите средови условия варират, играта може 
да се съхрани значително по-дълго време. А. Пелегрини и др. дават 
интересен пример в областта на локомоторната игра за ролята на 
непостоянната среда в еволюцията на поведенческата подвижност. 
Авторите представят хипотезата, че подвижността е резултат от сблъскване 
на животното с нестабилни условия, сред които трябва да се движи. В 
подкрепа привеждат данни за двигателния репертоар на дългоопашатите 
макаци спрямо този на орангутаните. Последните са физически по-едри, 
така че нишата им е относително непредвидима. Поради по-голямото си 
тегло те се движат по клони и лиани, които са доста нестабилни, защото се 
извиват екстремно и биха могли да се счупят. С оглед на локомоторния 
успех в тази област орангутаните трябва да развият много подвижен 
поведенчески репертоар, така че да се нагодят към своето непостоянно 
обкръжение. В контраст макаците са много по-малки, тяхното тегло не 
смущава придвижването им и като следствие локомоторният им 
репертоар в това отношение е много по-предвидим и стереотипен 
(Povinelli and Cant, by: А. Pellegrini, D. Dupuis, P. Smith, 2007). При този тип 
имитационна ситуация двигателната задача се изразява в постигане на 
контрол над средата и тя е в основата на появата на локомоторната игра. 

Вторият източник на случайност и неопределеност е заложен в 
онези предмети от обкръжението, които имат потенциала да се променят 
и трансформират в процеса на действията на животното с тях. 
Възможностите за случайни и непредвидими изменения в обекта 
подбуждат отново и отново ориентировката спрямо преградата, избора и 
осъществяването на нуждаещи се от упражнение двигателни 
координации. Подобни предмети поставят двигателната задача за 
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управление и контрол на тяхното положение и състояние. Това е 
първоизточникът на двигателните и манипулативните игри. 

Трето, възможности за вариативно проиграване на житейски 
ситуации има при социалните животни, където източник на случайност и 
неопределеност са самите индивиди. Тъй като поведението на животните 
е принципно непредвидимо, действията на партньора са неизчерпаем 
генератор на нестабилност и вариативност в ситуацията. Тук двигателната 
задача е свързана с контрол над и/или (също изискващо усилия и вещина) 
съгласуване на действията със съиграча — тя лежи в основата на 
съвместните игри. 

Разгледано в този контекст, игровото поведение може да се опише в 
термините, които К. Фабри използва по отношение на механизма за 
формиране на нови двигателни навици. Преградата, благодарение на 
чието преодоляване се формира навикът, кореспондира с противника в 
играта (игровия партньор, а също и в по-широк смисъл — игровия обект, 
или условията на средата) и поставя игрови задачи: постигането на 
контрол върху (или съгласуването с) обкръжението, „играчката”, съиграча. 
Именно наличието на преграда прави възможни подбора и подкрепата на 
успешните движения, защото, както Д. Елконин основателно твърди, ако 
се играе само за удоволствие, биха се подкрепяли всички движения – 
както успешни, така и неуспешни (Д. Елконин, 1984). Решаващата роля на 
преградата се откроява особено ясно в случаите, когато животното 
извършва преувеличено и нефункционално (потенциално „игрово”) 
действие, повтаря го няколко пъти, но активността му приключва дотам. 
Пример за това е кучето, което подскача игриво около стопанина си и 
закачливо замахва с лапа, но след като няма съответна реакция, 
прекратява действията си. В дадената ситуация е заявена готовност за 
играене, която не прераства в игра, защото не среща преграда (игрова 
задача за улавяне на пръчка и пр.). 

Ориентирането на двигателното поведение съобразно преградите, 
генерирани от вариативната среда, може да обясни изтъквания от редица 
изследователи факт, че играта е качествено различна от подобни 
поведения на възрастните: например според А. Пелегрини и др. игровото 
поведение е сравнимо с по-сериозни и функционални възрастни варианти 
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(хранене, бягство, борба) и заимства елементи от тях, но е типично 
преувеличено. Компонентите на функционалните поведенчески практики 
често са пренаредени в него (А. Pellegrini, D. Dupuis, P. Smith, 2007; А. 
Oezen, 2006). Тъй като в играта двигателните актове са насочвани не от 
предметна потребност, а от ориентация спрямо динамично променящите 
се прегради, заложени в пусковите ситуации, това създава впечатлението, 
че компонентите на възрастното поведение се появяват в играта в 
пренареден вид. 

От казаното по-горе може да се направи предположението, че 
съдържащите се в екологичната ниша възможности за генериране на 
двигателни задачи стават източник за обособяване на ключови стимули, 
които активират имитационно, игрово поведение. Тези стимули са 
специфични за различните животински видове, но общото между тях е, че 
са индикатор за наличието на случайност и неопределеност в средата. 
Следователно играта е възникнала като механизъм, обезпечаващ 
придобиването на опит в двигателната сфера. Действително и в 
различните класификации на потребностите (В. Вилюнас, 1986; Б. Минчев, 
2008 б), и при анализите на адаптивното значение на играта тя се 
причислява към групата на функционалните потребности. Докато 
предметните потребности имат изразена финална насоченост — достигане 
до определен резултат, функционалните подбуждат към извършването на 
някаква активност, която не преследва явна крайна цел (В. Вилюнас, 
1986). С появата на съвместни игри при социалните животни играта 
започва да обслужва и потребността от общуване със себеподобните. 
Значението й за развитие на социалното поведение е документирано в 
множества изследвания (напр. P. Bateson, 2005), свидетелстващи за 
дефицити в половото поведение и общуването със себеподобни при 
депривация на играта през ювенилния период. 

Лансираните до момента тези, че (1.) първата предпоставка за 
възникването на играта са вродените пускови механизми – възможността 
животното да реализира определена типична за вида форма на поведение 
в резултат от възприемането на дадени ключови стимули, без наличието 
на индивидуален опит; (2.) еволюционният резон на генетически 
фиксираните признаци, пускащи в ход играта, е активизирането на 
поведения, нуждаещи се от развитие, упражнение, научаване, и (3.) 
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натрупването на уникален индивидуален опит и формирането на навици в 
играта е възможно, благодарение на задачата, конституирана от средовите 
източници на случайност и неопределеност, навеждат на заключението, че 
генетически първите два компонента на играта са игровата задача (да се 
постигне контрол над или синхрон със средата, обекта, партньора) и 
игровите действия, посредством които се решава тя – нуждаещите се от 
упражнение двигателни координации. Наличието на игрова задача и 
нейното значение имплицитно се потвърждава от авторите (К. Фабри, Д. 
Елконин), защитаващи тезата, че не всички обекти са пригодни за игра, а 
само тези, притежаващи определени признаци, най-важният от които е 
елементът на новост, или в по-широк смисъл възможността за неговата 
промяна по някакъв начин. В съответствие с това е декларираното от Д. 
Елконин значение на играта: в нея животното, манипулирайки с обекта, 
създава със своите движения неповторими и неподдаващи се на 
предвиждане вариации на неговото положение и непрекъснато действа с 
него, като се ориентира спрямо особеностите на тези бързо променящи се 
ситуации. По този начин у малкото се развива и усъвършенства 
необходимата организация на цялата по-нататъшната дейност (Д. Елконин, 
1984). 

Действията на животното по посока на игровата задача се открояват 
ясно в описаните от немския етолог Г. Фредрих игри. 

Четиримесечни домашни свине провели оживена съвместна игра с монета: 
прасенцата я душели и бутали с муцуни, избутвали я, хващали я със зъби и я повдигали 
нагоре, рязко мятайки глава. В тази игра участвали едновременно няколко малки, като 
всяко от тях се стараело да овладее монетата и само да поиграе с нея по описания 
начин. Фредрих наблюдавал също така съвместни игри на млади глигани с парче плат. 
Подобно на кученца, те едновременно хващали със зъби плата и го мятали на различни 
страни. „Победителят” или избягвал с трофея, или продължавал да играе 
самостоятелно с него (по К. Фабри, 1999). 

Доколкото игровите действия се извършват със заместители на 
биологически значими обекти и не преследват удовлетворяване на 
първичните потребности, то ситуацията, в която протичат, е нереална, 
условна ситуация (при човека тя преминава във въображаем план, става 
въображаема ситуация). 
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Играта най-общо включва поведенчески модели, адаптирани към 
обичайните контексти на дейност за дадения животински вид. 
Поведенията, представени в играта на животните изглежда да са широко 
взети от контекст, свързан с оцеляването – борба, хранене и намиране на 
партньори (G. Chick, 1998). Всъщност съдържанието на играта, отнесено 
към дадена поведенческа сфера, кореспондира с определена тематика. 

С еволюиране на различните форми на поведение се усложнява и 
структурата на играта. Появяват се съвместни игри, където действията на 
партньорите са съгласувани и се взаимодопълват. Такива действия носят в 
зародиш игрови роли и правила. В играта всеки от участниците заема 
дадена позиция (респ. роля), която диктува и параметрите, определящи 
действията му. С промяна на позицията се променят и начините на 
действие, както си личи от следния пример: 

Една от най-разпространените игри при враните е тази на преследване, когато едната 
птица, хващайки с клюна си някакъв неголям предмет, е гонена от друга. След като гонещата 
настигне първата, тя взема предмета в своя клюн, на което ограбената птица не оказва 
съпротива (Н. Мешкова, Е. Федорович, 1996). 

В ролите също така може да се види и предвестникът на действията 
„наужким” – малките се преструват на сърдити, „плашат” противника. 
Освен това, ролите не се изчерпват с определени, съответстващи им 
действия. К. Фабри констатира, че отношенията между партньорите често 
приемат йерархически характер (К. Фабри, 1999), т.е. в играта са въплътени 
и взаимоотношенията, които съответстват на ролите. 

Многократното повторение на взаимодопълващите се и донякъде 
регламентирани действия на партньорите по посока на игровата преграда 
придава на ситуацията известна устойчивост. Така в игрите на животните 
понякога можем да видим една, макар и не строго определена, схема на 
действия – схема, от която в човешките игри в процеса на развитието се 
диференцира игровият сюжет. Показателни в това отношение са думите на 
А. Ойзен за играта на котката, която се опитва да хване всичко, което поне 
малко пасва на „мишата схема”, и намира все нови обекти за игра (по А. 
Oezen, 2006). Подобно на това Н. Мешкова и Е. Федорович, описвайки 
поведението на малките плъхове, говорят за „игри на гоненица” (1996, с. 
146). Основните сюжети на играта на животните са очевидни и в 
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таксономиите, предлагани от различни изследователи. Например И. 
Миленски посочва следните разновидности: ловни игри (преследване, 
изчакване, нападение, игрова борба), трофейни игри, игри на криене (И. 
Миленски, 1997). 

 От перспективно значение за изследване играта у човека са 
свидетелствата, че игровите схеми имат вроден характер. Анализирайки 
играта на гоненица при децата и животните, Франсис Стийн и Стефани 
Оуенс демонстрират, че базовите им черти показват висока степен на 
структурно подобие. Всъщност този вид игра е документиран сред много 
бозайници. Междувидовият континуитет предполага, че поведението е 
устойчиво и е резултат от милиони години еволюция. Авторите посочват, 
че базисната структура на играта на гоненица (както и на други форми като 
игровия бой например) е в естественото обкръжение. В играта се създава 
симулиран сценарий, основаващ се на схемата „хищник—жертва” (F. 
Steen, S. Owens, 2001). В общия случай този сценарий включва задача за 
постигане на контрол, като действията за решаване на задачата 
предполагат циклично редуване на ролите, повторяемост на действията и 
тяхното съгласуване между партньорите. 

Произтичащите от игровата позиция параметри определят не само 
възможните действия на всеки участник, но имат и дисциплиниращ 
характер — например задръжката да не разкъсваш ухото на противника. 
Разбира се, напомня К. Фабри, животните не са способни да осъзнават 
правила, но изискванията към поведението в играта са генетически 
фиксирани в игровата сигнализация, без която действията биха могли да 
доведат до сериозни наранявания. Протоправилата участват и в 
създаването на общата игрова ситуация. К. Фабри обяснява това по 
следния начин: 

Сигналите предотвратяват „сериозния” изход на игровата борба, позволяват на 
животните да отличат играта от „не-играта”. Без подобно предупреждение за това, че 
агресията „не е наистина” (за хората използваме думите „наужким” – А. В.), игровата 
борба може лесно да премине в истинска. Тези сигнали явно са родствени с позите и 
движенията за „умиротворяване” при сериозни сблъсъци на възрастни животни и те 
най-вече създават общата „игрова ситуация” (К. Фабри, 1999). 
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 Ограниченията към сигнализацията са строги: от една страна, трябва 
да са достатъчно убедителни, за да активират съответните поведенчески 
реакции; в същото време трябва да гарантират разграничението между 
игра и реалност (by: F. Steen, S. Owens, 2001). Изглежда преувеличените, 
повтарящи се и пренаредени компоненти на игровото поведение 
удовлетворяват и двете условия. 

Въз основа на казаното по-горе може да се направи 
предположението, че в хода на еволюцията играта постепенно се 
диференцирала като особен вид поведение. В този процес способностите 
за иницииране и разпознаване на игровата ситуация генетически се 
фиксирали в инстинкт за игра. Той би следвало, от една страна, да 
детерминира параметрите, благодарение на които дадена ситуация ще се 
разпознава и преживява като игрова, а от друга, да обезпечава вътрешната 
мотивация за игра. В направения до момента анализ се открояват 
следните параметри за разпознаване на игровата ситуация: (1.) липса на 
контекст на оцеляване, удовлетвореност на първичните потребности; (2.) 
наличие на условна ситуация, породена от заместител на биологически 
значим обект (притежаващ пускови признаци) или от заместител на 
реален партньор в житейска ситуация – индивид, предаващ игрова 
сигнализация (игрови маниери); (3.) наличие на преграда, конституираща 
игровата задача в широкия смисъл на думата (за постигане на контрол над 
и/или съгласуваност с обекта, партньора или средата); (4.) игрова схема – 
вариативно повтарящи се, преувеличени, взаимно допълващи се действия 
на партньорите (ако има такива). Идентифицирането на втория компонент 
на игровия инстинкт – вътрешната мотивация, предполага изследване на 
мотивационните основи и емоционалната динамика на играта. 

 

2. Мотивационни основи и емоционална динамика на 
играта 

Настоящето изследване се базира на разбирането, че енигмата на 
игровата мотивация не може да бъде разгадана, без да се отчита по-
широкият контекст на общобиологическите механизми в мотивацията на 
поведението въобще. В качеството на подобна по-обхватна обяснителна 
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рамка изложението по-долу се опира на концепцията на В. Вилюнас. 
Основание за това е както признатата й от много автори значимост, така и 
методологическата й съвместимост с лансираната тук концепция за 
еволюционните предпоставки на играта. 

И така проблемът за игровата мотивация е най-тясно свързан с 
потребностите, чието удовлетворяване се осъществява посредством 
игровото поведение, и с емоциите, съпътстващи игровия процес. В. 
Вилюнас посочва, че актуализацията на потребността трябва да се 
отразява в психиката не така, както другите събития, доколкото за субекта 
тя следва да стане не едно от многото, а централно всепоглъщащо 
събитие, приковаващо вниманието, мобилизиращо приспособителните 
ресурси и т.н. Според автора процесите на мотивацията на равнище 
субективен образ се презентират от емоционални преживявания, 
насочени към потребностно значими предмети и въздействия и които 
откриват тази значимост на субекта. Това е необходимо, защото 
обективните свойства на вещите, отразявани от субекта във вид на 
възможни действия с тях, не съдържат указание за своята необходимост за 
организма в даден момент. Затова в построяването на психическия образ 
трябва да има нещо, което да репрезентира състоянието на потребностите 
на организма, отделяйки сред елементите на средата потребностно 
значимите предмети в качеството на цел и подбуждайки индивида към 
нейното достигане. С други думи, за да може психическият образ като 
поле на потенциални действия да служи за основа на възникване и 
регулация на дейността, той по необходимост трябва да бъде „снабден” 
със специален механизъм, който би нарушил равновесието между еднакво 
възможните действия и би направлявал индивида към избор и 
предпочитание на някои от тях. Именно емоционално преживяване 
представлява този език, чрез който природата, дала на организма 
способности за гъвкаво приспособяване, го управлява, като указва в какво 
направление и за решаване на какви задачи трябва да използва тези 
способности за удовлетворяване на своите нужди. Така според автора 
наследствеността обуславя не само узнаването на ключовия дразнител, но 
и емоционалното отношение към него (В. Вилюнас, 1986). Следователно 
по отношение на играта наред с генетически фиксираните ключови 
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признаци наследствено закрепена е и самата емоционална реакция към 
тях. 

От значение за теорията на играта е отчитането на двата посочени от 
В. Вилюнас способа за актуализация на потребностите. Първият способ е 
„ендогенен” и е свързан със спонтанното изостряне на потребностите, 
когато те получават непосредствено „вътрешно” отражение, 
непроекцирано върху образ от външния свят. „Предмет” на такива 
преживявания често са определени интероцептивни усещания, които 
обикновено са слабо диференцируеми. Функционалното предназначение 
на подобно дифузно, необективизирано отражение на потребностите 
служи за привличане към тях на активността на субекта. Доколкото заради 
отсъствието на предмет такава активност не може да бъде обектно 
насочена, тя се състои в зависещи от ситуацията търсещи проби. Това 
сравнително „неподредено” поведение понякога се изразява само в 
бдителност. Вторият, „екзогенен” способ за актуализация на 
потребностите, се обуславя от възприемането на предметите. Двата 
способа не се противопоставят един на друг — независимо от това 
преживява ли се или не обостряне на потребността в отсъствие на 
необходимия за нейното удовлетворяване предмет, може да се отделят 
две основни фази в нейната актуализация: (1.) подготвителна — изразява 
се в готовност на механизмите на потребността да обезпечат емоционална 
реакция в отговор появата на предмет, който й съответства, и (2.) 
завършваща — когато такъв предмет се появи и към него възниква 
емоционално отношение. За терминологично обозначаване на 
състоянието „потенциална готовност за емоционална реакция спрямо 
потребностно значимите предмети” като най-подходящо В. Вилюнас 
използва понятието установка. С него авторът нарича готовността за 
емоционално възприемане на предмет, който го няма. Появата на този 
предмет означава преход от установката в емоция (В. Вилюнас, 1986). 

Трудно е да се идентифицират емоциите, съпътстващи играта на 
човека, а още по-проблематично – при животните. Все пак можем до 
известна степен да съдим за тях, отчитайки участието на различните 
емоционални преживявания в мотивационните процеси. 
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Съгласно В. Вилюнас емоционалните явления могат да се обособят в 
две фундаментални групи според своето взаимоотношение и специфични 
функции в процеса на удовлетворяване на потребностите. 

 Първата група емоционални явления включва преживяванията, 
които възникват при активирането на някоя потребност и оцветяват 
отражението на отговарящия й предмет. Явявайки се непосредствен 
субективен корелат на потребността, обективизирайки я в предметната 
действителност, тези преживявания предшестват съответстващата 
дейност, подбуждат към нея и определят общата й насоченост. Те в 
значителна степен детерминират и насочеността на другите емоции. 
Подчертавайки това, В. Вилюнас ги назовава водещи емоционални 
преживявания. 

 Към втората група емоционални явления се отнасят ситуативните 
(производни) емоции, пораждани от универсалните механизми на 
мотивацията и насочени към обстоятелствата, опосредстващи 
удовлетворяването на потребностите. Те възникват вече при наличие на 
водещи емоции, т.е. в процеса на дейността (вътрешна или външна) и 
изразяват мотивационната значимост на условията, които благоприятстват 
или затрудняват нейното осъществяване (страх, гняв), конкретните 
достижения в нея (радост, огорчение), съществуващите или възможни 
ситуации и др. В качеството на една от специфичните черти на 
производните (ситуативните) емоции У. Макдаугъл указва тяхната 
универсалност и независимост от спецификата на дейността, в която 
възникват. Преживявания като надежда, тревога, радост, гняв, възторг по 
принцип могат да възникнат при удовлетворението на всяка потребност. 
Това означава, че механизмите, обезпечаващи възникването на 
ситуативните емоции, са общи за всички потребности, които ги привличат 
към процеса на своето удовлетворяване (В. Вилюнас, 1986). 

Съгласно терминологията на В. Вилюнас наследствено закрепеното 
емоционално отношение към игровите предмети/обекти се изразява в 
интерес и желание за взаимодействие с тях (притежаване, контрол, 
съгласуване) и изпълнява ролята на водеща емоция в игровия процес, 
негова непосредствена подбуда. Доколкото у много животински видове е 
налице социална потребност, възможностите, които играенето предоставя 
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за общуване със себеподобните, вероятно също е водеща подбуда за 
иницииране и участие в игра. 

Ярката емоционалност, с която най-често се асоциира играта, може 
да се обясни с възникващите в хода на активността ситуативни емоции. 
Положителните емоции в играта трябва да са свързани с разкриващите се 
възможности, благоприятстващи решаването на игровата задача и 
конкретните достижения в този процес. Това безспорно е така, що се 
отнася до човешката игра – радост от появилия се шанс, възторг от 
победата. Може да се предположи, че и животните преживяват 
положителни емоции във връзка с постигнатото в играта. От друга страна е 
очевидно, че играещите същества не действат само заради крайния 
резултат, а видимо изпитват удоволствие от самия процес. Освен това не 
би могло да се твърди, че когато финалът не е в полза на индивида, той не 
е изпитвал удоволствие от играенето. Ето защо положителните емоции, 
произтичащи от успешността на активността, не изчерпват съдържанието 
на ситуативните емоции в играта. 

Въпросът за интензивността на емоциите в игровия процес може да 
се изясни, ако се вземе под внимание напрежението, което възниква в 
хода на преследването на игровата цел и решаването на възникващите 
игрови задачи. Съгласно Л. Куликов напрежението се определя като общо 
чувство за нарушаване на равновесието и готовност да се измени 
поведението. Съществуват няколко вида напрежение съобразно 
психическите функции, които преимуществено са въвлечени в активността: 
физическо, сензорно, интелектуално, емоционално напрежение, 
напрежение на очакване, монотония и политония (предизвикваща 
необходимост от често превключване на вниманието). Независимо за кой 
вид напрежение става въпрос неговото повишаване води до нарастване 
силата на емоционалните реакции и дълбочината на преживяванията. 
Напрежение, което да е достатъчно изразено, но едновременно с това 
„беземоционално”, е трудно да си представим (по: Л. Куликов, 2000). 
Самото протичане на емоциите е фазово в зависимост от нарастването на 
напрежението и неговото разрешаване (Е. Ильин, 2001). Оттук следва, че 
интензивността на емоциите в играта произтича от динамиката на 
игровата ситуация. Последната се обуславя от заложените в нея 
случайност и неопределеност, от продължителното действие на ключовия 
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стимул и от незавършеността на игровите действия, които могат да се 
повтарят циклично, при това без да се финализира поведението. Тези три 
фактора правят играта изключително динамична – напрежението нараства 
и се разрешава циклично при всяка смяна на следващите една след друга 
игрови задачи, които възникват пред играещите. В психологията на 
емоциите се приема, че нарастването на напрежението е свързано с 
негативни емоции (несигурност, страх), а неговото разрешаване – с 
положителни (облекчение, удоволствие). В редица случаи обаче – в 
частност при играта – удоволствие носи не само разрешаването, а цялата 
верига от циклично нарастване и спадане на напрежението. 

Аргументи в полза на тезата, че източник на удоволствие в играта е 
нарастването и разрешаването на напрежението се съдържат в 
концепцията на Б. Додонов за т. нар. от него „потребност от емоционално 
насищане”. Авторът твърди, че нашите емоции са „продукт” на особен 
нервен апарат. Той – подобно на всички други органи и системи – се 
нуждае от регулярно функциониране. Посочвайки потребностите на 
организма от функциониране на неговия емоционален апарат, Додонов 
подчертава, че има предвид регулярната работа на системите, свързани не 
само с продуцирането на положителните, но и на отрицателните емоции. 
Необходимостта от функциониране на емоционалния апарат авторът 
подкрепя с резултати от изследвания, разкриващи, че у животните, които 
са израснали в условия на изолация и следователно на емоционално 
гладуване, разстройството на емоционалната сфера достигало такова 
равнище, че те преставали да реагират дори и на болкови дразнители. 
Други изследвания свидетелстват, че от значение за благополучието на 
организма е не само преживяването на положителни емоции, но също и 
систематическото подлагане на стресови въздействия със средна сила. 
Додонов стига до заключението, че за организма е важно не съхранението 
на еднообразни положителни емоционални състояния, а постоянната им 
динамика в рамките на определена, оптимална за дадения индивид 
интензивност. Ако това е така, то означава, че емоционалното насищане е 
важна вродена и пожизнено развиваща се потребност. В този контекст 
положителната емоция често се оказва, така да се каже, два пъти приета – 
и заради своя знак, и във връзка с удовлетворяване потребността от 
емоционално насищане. 
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По-различно стоят нещата при отрицателните емоции. От една 
страна, те отблъскват, но от друга, потребността от емоционално насищане 
им придава парадоксално положителен оттенък. Съотношението 
приятен/неприятен оттенък на отрицателната емоция зависи от нейната 
интензивност. Слабата отрицателна емоция не много интензивно 
сигнализира за заплаха за организма и достатъчно добре го насища 
емоционално; силната емоция с този знак интензивно сигнализира за 
заплаха и се преживява като неудоволствие (Б. Додонов, 1978). 
Благодарение на своите особености играта се оказва изключително 
подходяща за удовлетворяване на потребността от емоционално 
насищане. Първо, защото напрежението циклично нараства и се 
разрешава; второ, защото отрицателните емоции, изпитвани в този 
процес, не са прекалено интензивни, тъй като съществата се намират не в 
ситуация на оцеляване, а в условна ситуация, което усещат благодарение 
на вродената игрова сигнализация. Според Й. Хьойзинха в напрегнатостта 
на играта се крие „способността й да подлудява” (Й. Хьойзинха, 2000, с. 
29). Всичко това може да обясни и случаите на колапс на игровата 
ситуация (игровият бой преминава в реална агресия) — това става, при 
повишаване интензивността на негативните емоции, което нарушава 
баланса, оптимален за дадения индивид. 

Редуването на игрови задачи, вариативното повторение на 
действията и произтичащите от това цикли на напрежение и разрешаване 
придават на игровата структура характер на периодичност. Така се създава 
усещане за определен двигателен, емоционален и смислов ритъм. 
Доколкото жизнедейността на организмите се подчинява на ритъм и 
изобщо цикличността е фундаментално свойство на целия материален 
свят, сама по себе си вариативната повторяемост на играта може да бъде 
отделен източник на удоволствие. 

 Посочените генератори на удоволствие от играенето, от своя страна, 
могат да се свържат с феномена емоционална памет, дискутиран за първи 
път от Т. Рибо. Авторът посочва два способа за възпроизвеждане на 
емоциите: афективното състояние се предизвиква или посредством 
интелектуални състояния (спомняне на ситуацията/обекта, с които в 
миналото е била свързана емоцията) или при непосредственото 
въздействие на стимула, вследствие на което в паметта се актуализира 
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свързаната с емоциите ситуация. Както отбелязва В. Вилюнас, е трудно да 
се определи кой от тези варианти се среща във всеки конкретен случай 
(по: Е. Ильин, 2001). Общоприето е схващането, че емоционалната памет 
позволява да се регулира поведението в съответствие с преди 
преживените чувства. Тя представлява съхраняване и възпроизвеждане на 
емоции, които встъпват като подбудителни сили или за извършването на 
или за отказа от дадено действие в зависимост от миналите 
преживявания. Логично е да се допусне, че положителният емоционален 
фон, с който се асоциира играта, също встъпва в ролята на подбуда за 
играене. 

 И така емоционалната динамика на играта се обуславя от водещи и 
ситуативни емоции. Водещите включват: (1.) вроденото емоционално 
отношение към ключовите стимули – интерес, желание за взаимодействие 
(притежаване, контролиране, съгласуване); (2.) влечение към 
удоволствено преживяване, резултат от емоционалното научаване; (3). 
желанието за общуване. Ситуативните емоции биват: (1.) положителни и 
отрицателни емоции, отразяващи успеха в хода на активността и крайния й 
резултат; (2.) положителни преживявания, които произтичат от 
динамиката на емоциите съобразно нарастването и разрешаването на 
напрежението; (3.) сугестивното влияние на ритмично повтарящата 
цикличност в играта. Наличието на посочения комплекс от потенциални 
източници на позитивна емоционалност в играта навежда на 
заключението, че удоволствието, с което така често се асоциира 
феноменът, не е монистично по своята природа. Неговите конкретни 
измерения във всяка игрова ситуация представляват уникална 
констелация от различни по своите вид, знак и интензивност водещи и 
ситуативни емоции. 

След изказаните съображения относно еволюционните 
предпоставки, мотивационните основи и емоционалната динамика на 
играта следва да се установи какво е мястото на игровото поведение в 
контекста на онтогенетичното развитие. 
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3. Играта в онтогенезиса на животните 

 К. Фабри разглежда три етапа в онтогенетичното развитие: 
пренатален (ембрионален), ранен постнатален (след раждането) и 
ювенилен (игров). Играта е основно съдържание на поведението през 
ювенилния период. Той е присъщ само за малките на животински видове с 
пластично поведение, за чието изграждане е необходимо по-дълго време. 

 В концепцията на Д. Елконин играта на животните се разглежда най-
вече във връзка с регулацията на поведението, докато при К. Фабри – с 
усъвършенстване на двигателните координации. Доколкото елементите на 
научаване се включват както на подготвителния (търсенето и 
ориентировката спрямо ключови признаци), така и на завършващия 
(осъществяване на серия двигателни актове) етап на поведенческия акт, то 
би трябвало играта да има значение за развитие и на регулацията, и на 
двигателните координации. 

Ето как Д. Елконин вижда връзката на играта с процесите на 
развитие. При малките на висшите животни психическата регулация на 
поведението им не е оформена. Развитието на процесите, които са нейна 
основа, се осъществява именно в играта. Елементите на новост в 
предметите, от една страна, поддържат ориентировъчната дейност, а от 
друга, в хода на манипулациите те се променят непрекъснато, като 
изискват психическа регулация на поведението. Така в играта активността 
на животните се развива от дейност с максимално разгърната 
ориентировъчна част и незавършена, потисната изпълнителна част, в 
дейност с максимално концентрирана, мигновена и точна ориентировъчна 
част (Д. Елконин, 1984). Ще добавя уточнението, че според защитаваната 
тук концепция е потисната само най-ригидната, завършваща фаза, 
довеждаща поведението до потребление елементите на средата. 

 К. Фабри изяснява какво ново привнася игровата активност в 
поведението на животното. Развитието на поведението се осъществява в 
двигателната дейност. Тя бива локомоторна (преместване на тялото в 
пространството) и манипулационна (активно действие с предметите с 
помощта на крайниците или други хватателни органи като опашка, хобот, 
челюстен апарат и др.). Манипулирането е водещ фактор за развитието 
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поради това, че именно чрез него животното встъпва в най-активен 
контакт с предметните компоненти на средата и получава най-добри 
възможности за запознаване с тях, а също така и за многообразно 
въздействие върху тях. Едновременно се осъществява развитие и 
усъвършенстване (по пътя на тренировката) на ефекторните системи. 
Всичко това прави манипулационната активност форма на 
ориентировъчно-изследователска дейност на животните. 

Авторът демонстрира, че през ранния постнатален период 
манипулационната активност е бедна по форми и съдържание. Появата на 
играта води до съществен скок в развитието на моторната сфера, като 
рязко се увеличава броят на формите и обектите на манипулиране. 

 Според К. Фабри новите форми на манипулиране се строят 
преимуществено на основата на първоначалните, доигрови форми и в 
резултат от съзряване на техните моторни и сензорни компоненти. 
Първичните форми на дейност се модифицират в игровите действия чрез 
разширяване, усилване и смяна на функциите. 

Така например при преноса на двигателните елементи за поемането на 
майчината гърда върху голям брой разнокачествени предмети, функциите на устния 
апарат се разширяват, усилват и сменят (от функция за хранене в хващане). 
Първоначално главната (хранителната) функция на устния апарат е представена от 
сукането. Скоро след проглеждането лисичетата започват да облизват хранителни 
(както и нехранителни) обекти, а след това ядат твърда храна. Съответстващите 
движения на челюстния апарат вземат своето начало от неговите първични сукателни 
движения. Като способ за приемане на течна храна се появява лоченето, но е 
характерно, че първоначалните лочещи движения много напомнят първичните 
сукателни: езикът се сгъва на тръбичка, чрез която се всмуква течността. Постепенно 
тези движения се превръщат в същинско лочене (К. Фабри, 1999). 

Като цяло в игровата активност се завършва дългият и изключително 
сложен процес на формиране на елементи на поведението, вземащи 
своето начало от ембрионалните координации, и водещ, чрез 
постнаталното съзряване на вродените двигателни координации и 
натрупване на ранен опит, към формирането и усъвършенстването на 
двигателните координации на по-висше равнище. Този последен етап на 
развитие на двигателната активност представлява играта. В нейния ход се 
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развиват и усъвършенстват не цели поведенчески актове, а 
съставляващите ги сензомоторни компоненти (К. Фабри, 1999). 

При психологическия анализ на играта К. Фабри отдава голямо 
значение на явлението субституция (заместване обекта на въздействие). 
Според автора психическото съдържание на игровата активност в 
ювенилния период се определя от установяване от младото животно на 
различни субституционални отношения и връзки с компонентите на 
средата. Те могат да се определят като „преадаптивно компенсаторни” 
връзки, които заместват, изпреварват и имитират жизнени ситуации и 
взаимоотношения на възрастните животни. В този смисъл цялата игрова 
активност представлява преадаптивна субституция на възрастно 
поведение. На игровия етап от онтогенезиса най-важно за развиващото се 
животно е да се научи да установява връзки, да „отработи” тези навици и 
едва след това да „уточни” окончателните (биологически значими) обекти 
на въздействие и да ги въвлече в сферата на своята (сега вече насочена) 
двигателна активност. Играейки, младото животно се научава да 
установява разнообразни връзки с максимален биологически ефект, но с 
намаляване загубата на сили и време, при това в постоянно променящи се 
външни условия и в условия на постоянно възникване на ситуация на 
новост. В това и се заключава значението на играта за младите животни (К. 
Фабри, 1982). 

Когато става въпрос за ползата от играта, често се спори дали тя 
трябва да се разглежда като подготовка за бъдещето. Доколкото играта 
способства развитието и обогатяването на ситуационния репертоар, не 
може да се отрече, че ефектът от нея е дългосрочен. Това обаче не 
означава, че ползите от игровото поведение са отложени. Ще се съглася с 
А. Пелегрини, че естественият подбор действа на всички периоди от 
живота. За да достигне зрялост и да се репродуцира, организмът трябва да 
оцелее през ранна възраст и ювенилния период. Играта може да е един 
начин, по който животните учат и развиват навици с различна сложност, 
помагащи им да оцелеят през детството. Поведението през ювенилния 
период трябва да даде резултат във вид на ползи, които са извлечени 
незабавно, защото през тази възраст оцеляването е изложено на 
относително висок риск (А. Pellegrini, D. Dupuis, P. Smith, 2007). 
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Друга значима тема на дискусии е свързана със значението на 
играта. Очевидно тя е възникнала по повод развитие на ориентацията и 
движенията; като цяло играта кореспондира с поведенческата 
пластичност. Но подобно на физиологията, и в поведенческата сфера 
определени адаптации могат да се разпрострат и отвъд функциите, заради 
които са еволюирали8. Така например е несъмнено, че играта има огромен 
потенциал за развитието в познавателната сфера, доколкото чрез 
манипулирането животното се запознава с разнообразни свойства на 
обектите от обкръжението, техния строеж и ефектите от действието с тях. 
Също така често се изтъква значението на играта в социален аспект и това 
произтича от факта, че прекарването на голяма част от времето в 
съвместни игри няма как да не повлияе върху уменията за общуване и 
интегрирането в групата. По този начин играта се е оказала полезна за 
области на развитие, за които не е била селектирана. Нещо повече – 
ползите от нея ще нарастват прогресивно с повишаване на психическото 
равнище на животинския вид, тъй като тя е генетически свързана с 
пластичността, иновациите и научаването. 

Оттук може да се направи допускане за биологическите 
предпоставки на човешката игра. Много пъти обаче извеждането на 
следствия за дейността на homo sapiens, направени въз основа 
изучаването на животинската игра, е ставало предмет на остра критика, 
тъй като между тях не бива да се поставя знак за равенство. Ето защо 
преди да пристъпя към дискусия относно вродените компоненти на играта 
у човека, ще се спра на разновидностите на игровото поведение при 
животните. Това би осигурило по-надеждни ориентири за общото и 
различното в игровата активност на homo sapiens и неговите 
предшественици. 

 

 

 

                                                             
8 Г. Чик посочва, че петте пръста на ръката са подходящи за свирене на пиано, но еволюцията сигурно не 
ги е създала за тази активност (G. Chick, 1998). 
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 4. Игрите, които животните играят 

 К. Фабри (1982) изхожда от разбирането за играта като психическа 
дейност. Той класифицира формите й у животните въз основа на характера 
на установяваните от индивидите връзки с компонентите на средата. При 
описанието на различните категории игри авторът използва следните 
условни обозначения: 

И — индивид; 

И(И) — индивид, заместващ естествен игров партньор; 

О — биологически значим обект; 

О(О) — обект, заместващ биологически значим обект; 

О(И) — обект, заместващ игров партньор; 

С — субстрат на игровата активност. 

Със стрелки Фабри обозначава активно установяваните от животните връзки. 

І група: индивидуални игри 

Неманипулационни игри 

Категория 1. Игри от типа И→С 

Локомоционни игри; установяват се само непосредствени връзки на индивида 
със субстрата на игровата активност. 

Манипулационни игри 

Категория 2. Игри от типа И→О 

Манипулационни игри с храна, гнездостроителни материали и подобни 
биологически значими обекти; установяват се непосредствени връзки на индивида с 
обекта на играта. 

Категория 3. Игри от типа И→О(О) 

Установяват се връзки, аналогични на връзките в категория 2. 

Категория 4. Игри от типа И→О(И) 

Установяват се връзки, аналогични на връзките в категории 2. и 3., но понякога 
се срещат също така елементи на имитация на обратни връзки. 
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ІІ група: съвместни игри 

Неманипулационни игри 

Категория 5. Игри от типа И↔И 

Установяват се непосредствени двустранни връзки между игровите партньори. 

Категория 6. Игри от типа И↔И(И) 

Със заместващ игров партньор – животно или човек – установяват се връзки, 
аналогични на връзките в категория 5. 

Категория 7. Игри от типа И→О←И 

Съответстват на игрите от категория 2., но с обекта установяват връзки 
едновременно двама или повече партньори. 

Категория 8. Игри от типа И↔О↔И 

Манипулационни игри, при които предметът не замества биологически значим 
обект или игров партньор, а служи като средство за общуване между партньорите; 
между последните при това се установяват сложни, опосредствани от предмета 
двустранни връзки (К. Фабри, 1982). 

 И. Миленски посочва, че характерните особености в онтогенетичното 
развитие на психиката на животните са съпроводени от следните игри, 
присъщи на всички етапи: субституционни игри (смяна в развитие на 
функциите в процеса на играта и преход от един ефекторен орган към 
друг) и персистентни игри (запазване на елементи от по-ранно игрово 
поведение, макар и в своеобразен вид, в по-късното игрово поведение). 
Субституционните игри имат различни разновидности: компенсаторни, 
имитационни, транспозиционни, ритуални игри. Персистентните игри 
намират ярка изява в игрите на възрастните животни, където новите 
функции на игрова активност рязко се отличават от тези в ювенилния 
период. Възрастните животни играят най-често със своите деца или пък 
техните игри имат компенсаторен характер в случай, че са лишени от 
естествени възможности (в природата) да упражняват двигателните си 
способности (И. Миленски, 1997). 

 Посочените разновидности на играта имат своето специфично 
проявление и у дейността на homo sapiens. Това означава, че те следва да 
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бъдат взети под внимание при изследване на въпросите за фило- и 
онтогенетичното развитие на човешката игра. При проучването на 
произхода и развитието на игровата дейност у хората в руската и в 
българската изследователски традиции обикновено не се проявява 
интерес към игрови прояви като манипулационни и ритуализирани игри и 
игрова борба, а от изложението се вижда, че те имат еволюционен резон. 
Следователно пренебрегването им неминуемо ще снижи обективността на 
съответната теоретична конструкция. 

 От важно значение за изследването на произхода и развитието на 
игровата дейност у homo sapiens са данните за игрите на човекоподобните 
маймуни, тъй като те са нашите най-близки родственици. В книгата 
„Същността на играта: човекоподобните маймуни и хората” („The Nature of 
Play: Great Apes and Humans”, 2005) под редакцията на Антъни Пелегрини 
и Питър Смит има богати сведения за игрите на приматите. Част от тях са 
представени по-долу. Авторите на книгата разглеждат следните 
разновидности в играта на човекоподобните маймуни: социална игра, 
обектна игра и фантазна9 игра. 

 Социална игра 

 Социалната игра е изследвана от Кери Луис. Най-напред авторката се 
спира на игровата сигнализация, благодарение на която приматите 
различават сериозните от несериозните поведенчески модели. Това им 
позволява да реагират подходящо в отговор действията на другия 
индивид. Игровите сигнали може да имат своята поведенческа основа в 
други функционални категории на поведението като бой или брачно 
поведение, но те обикновено са преувеличени и с това — уникални за 
играта. Особено характерен игров сигнал при приматите е игровото лице: 
спокойно, отпуснато изражение с отворена уста. Много животни 
вокализират по време на играене. При шимпанзетата игровото лице много 
пъти се съпровожда от вокализация, която се приближава, но и се 
различава от човешкия смях, а павианите често издават игрово кискане. 
Смехът е игров сигнал, служещ за демонстриране на партньорите, че това, 
                                                             
9 В англоезичната литература словосъчетанията fantasy play, imaginative play, pretend play, make-believe 
play, symbolic play се използват като синоними. За обозначаване на тази игрова разновидност в България 
и Русия е прието названието ролева игра. 
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което се случва, е игрово, а не агресивно. Игровите сигнали не са 
задължителни за появата на играта. 

Игровото поведение се появява рано в постнаталния живот. При 
човекоподобните маймуни и човека социалната игра може би е най-ранна 
по проява и възниква благодарение на игровите интеракции на майката с 
детето. Тази разновидност бързо става доминантна форма на игрово 
поведение. Социалната игра без съмнение е най-общата категория на 
игрово поведение сред приматите – преобладава над самостоятелната и 
обектна игра. 

 Играта е сензитивна към ограниченията на средата. Изглежда, че 
социалното обкръжение осигурява изключително важна основа за проява 
на социалната игра. Например социално изолираните животни типично не 
успяват да покажат значими белези на игривост. Изследванията показват, 
че качеството на социалната група по време на ювенилния период влияе 
много на социалното поведение. Шимпанзета, отраснали в групи от 
връстници, демонстрират по-ниски нива на нормално сексуално 
диференцирано поведение в тяхната социална игра, по-ниско равнище на 
доминантност и дори на обща активност, но по-висока степен на 
стереотипно поведение в сравнение с шимпанзетата, отраснали в по-
обширни и по-разнородни социални групи. 

Индивидуалният капацитет на приматите за игра варира по възраст и 
пол. Възрастните играят и с възрастни, и с потомството – свое или на 
другите. Играят и майките, и бащите. Това дава възможност на родителите 
да оценят малките. Ако някое от тях играе твърде грубо, рискът привлича 
вниманието на майката и тя може да прекъсне игровата интеракция. 
Приматите предпочитат да избират игрови партньори на същата възраст от 
същия пол и ранг. Ювенилите играят повече от възрастните, мъжките — 
по-често и по-грубо от женските (които съзряват по-рано). Играта подготвя 
женските за майчинство. Липсата на такъв опит повишава вероятността 
животното да стане агресивна майка. Социалната игра встъпва в трансфера 
на културни умения като използването на оръдия (K. Lewis, 2005). 
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 Обектна игра 

 Особеностите на обектната игра у приматите са представени от 
Жаклин Рамзи и Уилям МакГрю. Авторите изтъкват, че играят много, ако не 
всички висши бозайници, както и някои птици и рептилии. В контраст само 
малко видове животни използват оръдия, а сред тях приматите го правят 
най-често. Обектната игра може да бъде объркана с изследователското 
поведение и с използването на оръдия (всички те са субкатегории на 
манипулацията с обекти). Типични характеристики на обектната игра са: 
иновацията, повторението и фрагментацията или субституцията. Ж. Рамзи 
и У. МакГрю привеждат конкретни примери за обектна игра: 

• 8-годишно женско шимпанзе, живеещо в естествена среда, носи 
малък дънер (50 см дължина и 10 см диаметър), прегръща го и го 
люлее сякаш е кукла (както правят местните момичета в Гвинея). 
Маймунката загрижено третира пъна както майка й е постъпвала с 
по-малката й сестра, когато тя била болна. 

• Горилата Коко, която живее в плен, играе с кукла като човешко дете: 
извършва действията хранене, люлеене, обличане. Коко сърба и 
мляска, като се преструва, че яде и пие от празни чаша и чиния. 

• У диво родени маймуни (на възраст 2,5 — 3 години), живеещи в 
мадридската зоологическа градина, спонтанно са наблюдавани 
признаци на ролевата игра като: субституция на обект, контекстна 
субституция, въображаеми свойства, влизане в роля. При това 
маймуните не демонстрират игрови лица. Женска от групата играе 
високо структурирана игра (с правила — game) на улавяне с тенис 
топка. След няколко месеца повтаря същото, но с ябълка. 

• Освободени орангутани в Борнео играят на закриване на очи със или 
без използване на обекти. Например двама възрастни – мъжки и 
женски – инкорпорират риза в своята социална игра. Те се редуват в 
поставяне на ризата върху главата и очите на партньора. Виждащият 
играч бори „слепия”. Двамата продължават да се борят, докато 
„слепият” навлече ризата на главата на другия. Тази игра 
продължава повече от 15 минути (J. Ramsey, W. McGrew, 2005). 
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Фантазна игра 

 Фантазната игра е предмет на изследване у Жан-Карлос Гомес и 
Беатриз Мартин-Андраде. Авторите правят преглед на наблюденията 
върху поведението на приматите и стигат до заключението, че най-
убедителни (или поне най-човекоподобни) примери за фантазна игра има 
при маймуните, обучавани да използват символи, макар че този тип 
поведение не е непременно продукт на директен тренинг, а по-скоро е 
страничен продукт от процеса. 

 Решаващ критерий за идентифицирането на един акт като пример за 
въображаема игра е съществуването на символично намерение, 
насложено върху буквално действие. Това е трудно за установяване 
особено у невербалните организми. В литературата се предлагат следните 
критерии за идентифициране на „небуквалните” действия (у човека): 
подобни активности се извършват без необходимите обекти или 
материали или пък извън техния обичаен контекст (например хранене без 
истинска храна или прибори); действията може да не са завършени до 
постигане на техния обичаен резултат (чаша с истинска вода е поднесена 
близо до устните, при което се издават съответните звуци, но водата не е 
консумирана); неодушевени обекти са третирани като одушевени; един 
обект е използван вместо друг; субектът „представя” друга личност или 
обект (например действа все едно, че е пожарникар или влак). Ж. Гомес и 
Б. Мартин-Андраде смятат, че черти на символичната игра могат да 
присъстват у приматите. 

 Спрямо маймуните, които живеят в естествена среда, има съвсем 
малко сведения за поведение, представляващо някакво подобие на 
въображаема игра. През 1986 година Гудал докладва за бебе шимпанзе, 
което изпълнява „във вакуум” поведение на спускане на клонка надолу, 
след като видяло майка си да се ангажира в истински лов на термити. 
Авторката споменава също, че бебетата шимпанзета може да се занимават 
с частични нефункционални манипулации с клонка, докато или след като 
техните майки ловуват термити. Тя допуска, че подобни частични 
имитации може да представляват фаза в развитието на навиците за лов на 
термити. Нещо подобно е описано през 1999 година от Мацузава. Авторът 
разказва за шимпанзета, които се учат да чупят ядки с камъни. Обаче и 
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двамата цитирани изследователи не идентифицират описаните поведения 
като примери за символична игра. Те по-скоро ги представят като етап в 
придобиването на навици за осигуряване на прехрана – шимпанзетата 
манипулират със същите обекти като възрастните в сериозен контекст. Ако 
тук е включена някаква игра, тя не е въображаема, а по-скоро 
манипулационна. 

 Наяки (1985) докладва впечатленията си, че младо шимпанзе играе, 
като се боричка с клони по същия начин (включително игрово пъхтене), по 
който шимпанзетата се борят с индивидите от своя вид. Ранграм (1985) 
наблюдава 8-годишно шимпанзе да играе с дънер в продължение на 4 
часа: то го носи на гърба си, на корема си, в скута си, на раменете – всичко 
това са модели от грижите за бебето сред майките примати. Шимпанзето 
носи дънера със себе си през цялото време, дори и когато си почива. Нещо 
повече – по времето за отдих то прави допълнително гнездо, в което 
поставя дървото. З месеца по-късно индивидът повтаря същата 
последователност от действия. 

 Описани са и други подобни примери, които предполагат една 
примитивна форма на „игра на кукли” сред дивите шимпанзета. 
Действията се прилагат към неодушевени предмети. Проблемът е, че това 
поведение се среща рядко. То изглежда не е част от обичайния репертоар 
на дадена общност от шимпанзета или дори на един индивид. 

 Ж. Гомес и Б. Мартин-Андраде стигат до заключението, че 
символичната игра не е характерен модел на поведение при дивите 
шимпанзета, а маргинално събитие по изключение. 

 Друг интересен пример за поведение, близко до човешката 
символична игра, е записан в колония от шимпанзета в плен. Двама млади 
индивиди подражават на смешния начин на ходене (причинен от 
перманентни деформации или временни наранявания) на възрастен. В 
примера младите преднамерено имитират необичайни модели на 
придвижване. Няма сведения дали са показвали игрово лице и е трудно да 
се реши дали тези имитации са прости примери за символична игра. 

 „Лингвистичните” и енкултурирани маймуни са източник на най-
системни и богати описания на примери за фантазна игра: 
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• Игра с въображаема играчка за дърпане (pull-toy); 

• Използване на предмети, за да се правят имитации – чистене на 
мебели, миене на съдове, пране на дрехи; 

• Къпане на кукла; 

• Криеница с плюшена играчка; 

• Демонстриране на игрово лице към плюшената играчка; 

• Субституция на обекти – обуване на кесийка, сресване с четка за 
зъби; 

• Ядене на въображаема храна; 

• Вземане на етикет от празна бутилка, който се поставя на главата и 
сигнализиране – „шапка”; 

• Игра на „Страхуване от несъществуваща котка” и др. 

Популярна игра сред много маймуни се състои в ходене и бягане 
насам-натам със затворени или закрити по друг начин очи. Докато правят 
това, някои примати извършват преувеличени движения, типични за 
моторната игра и подават игрови сигнали като игрово лице и вокализация. 
Други индивиди играят на същата игра, но тихо, без игрови сигнали (J. 
Gomez, B. Martin-Andrade, 2005). 

Посочените примери показват, че човешката ролева игра има своите 
предпоставки у нашите животински предшественици. От друга страна, 
качественото различие между „фантазната игра” на приматите и 
останалите разновидности на животинската игра предполага, че 
символичната игра не е просто едно от разклоненията на игровото 
поведение, а по всяка вероятност е еволюирала като комбинация от 
предшестващи поведения и способности. Ж. Гомес и Б. Мартин-Андраде 
смятат, че в основата на фантазната игра е развитието на редица 
специфични адаптации за символизация: 1) имитация; 2) известна 
способност да се отделят схемите на действие от контекста, в който са 
придобити, дори от типичните обекти, с които са изпълнявани; 3) известна 
способност да се разпознават подобия между обекти и физически 



65 

репрезентации на реални обекти (J. Gomez, B. Martin-Andrade, 2005). За 
това свидетелства и установеният от авторите факт, че „лингвистичните” и 
енкултурирани маймуни са източник на най-системни и богати описания 
на примери за фантазна игра. И при символичната, както и при останалите 
видове игри, в основата на игровата ситуация е залегнало заместването 
(т.е. имаме условна ситуация); и тук има продуциране на схеми на 
поведение, заимствани от обичайния контекст на жизнена дейност на 
индивида. Това, което е специфично за символичната игра, е, че 
действията не са устремени към решаване на задача за постигане на 
контрол над или синхрон със средата, обекта, партньора. Символичната 
игра у човекоподобните маймуни е преимуществено индивидуална и е 
насочена към имитация, възпроизвеждане на модели на поведение. 

В параграф 1 „Еволюционни предпоставки на играта” беше показано, 
че игровата задача е първият обособил се в хода на еволюцията 
компонент на играта. Неговото отсъствие у символичната игра говори, че 
тя трябва да има генетичен източник, различен от този на останалите 
индивидуални и съвместни игри на животните. В подкрепа на това е и 
докладваната липса на игрова сигнализация в описанията на фантазните 
игри на приматите. Вероятно източникът на символичната игра е свързан с 
еволюцията на символичната репрезентация – индивидите спонтанно 
продуцират схеми на действие извън контекста, в който са придобити. Не е 
ясно до каква степен животните, ангажирани с фантазна игра, чувстват 
активността си като игрова. Възможно е те да преживяват своите 
символични действия като игрови поради общите им черти с всички 
останали видове игри. Тези общи черти произтичат от условността и на 
игровата, и на символичната ситуация и са следните: липса на прагматична 
цел, вариативност, повторяемост, незавършеност на действията. Вероятно 
колкото повече от тези белези притежават символичните действия, 
толкова повече се приближават до прототипа на играта и съответно се 
преживяват от субекта като игрови. Ако приемем, че символичната игра 
има различен генетичен източник от останалите видове игри, то можем да 
си обясним защо въпреки дългогодишните усилия на множество 
изследователи до момента няма общоприета дефиниция за понятието 
игра – с термина се обозначават два макар и сходни в редица отношения, 
но качествено различни феномена. Следователно би било по-
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перспективно да се използва теорията за прототипите. Тя представлява 
метод за степенувана категоризация, където някои членове на категорията 
са по-представителни от други. За целта е необходимо да се формулират 
основните белези на прототипа. По отношение на игровото поведение 
това означава да се установят неговите универсални белези, чието 
присъствие или липса ще показва степента на близост на дадено 
поведение до прототипа игра. Оттук следва въпросът кои черти да се 
определят като съществени. Би следвало това да са онези особености на 
феномена, които са се обособили по-рано в хода на еволюцията (а не 
специфичните за символичната игра), понеже именно те са задавали 
параметрите на игровото поведение при обособяването на инстинкта за 
игра. Защото, независимо че хората считат символичните игрови действия 
за по-съвършени, разпознаването им като игрови става по вроден начин. И 
колкото повече притежават от рано диференциралите се признаци на 
игровото поведение, толкова по-автентично ще пораждат чувството, че 
„Това е игра”. 

 

 5. Универсални белези на играта 

В настоящата разработка се изхожда от разбирането, че с термина 
игра се обозначават две сходни, но различни по своя източник явления. 
Първият феномен включва всички форми на игра, базирани на 
инстинктивната предразположеност за ангажиране с условна ситуация, 
поставяща игрова задача за постигане на контрол над или синхрон със 
средата, обекта или партньора. Животните инициират и разпознават 
подобни форми на активност като игри по вроден начин, благодарение на 
своя игров инстинкт. Второто явление е т. нар. символична игра 
(характерна само за приматите: в зачатъчен вид — у маймуните и в 
разгърнат — при човека), която е резултат от спонтанната способност за 
имитация и отделяне на схемите на действие от контекста, в който са 
придобити, и от обичайните обекти, с които се изпълняват. Няма данни, че 
в хода на еволюцията си този тип поведение е бил снабден с механизъм за 
вроденото му узнаване като игра. Но вероятно символичните действия се 
възприемат от субектите като игрови по мярата на това доколко са им 
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присъщи белезите на еволюционно по-ранните форми на игра, чиито 
параметри са въведени в генетичния фонд. 

Редица автори привеждат дълги списъци с характерни черти, 
атрибути, особености и т.н. на играта. Така например Фаген (1981) 
изброява близо 60 признака, посочвани от различни учени (by: А. Pellegrini, 
D. Dupuis, P. Smith, 2007). По този начин изследователите, работещи по 
проблемите на играта, често компенсират липсата на общоприето 
определение за нея. Както бе посочено по-горе, трудно е, ако не и 
невъзможно, да се даде дефиниция, обхващаща едновременно две 
различни по произхода си явления. Но би могло да се идентифицират 
параметрите, въз основа на които да се определи доколко дадено 
поведение се доближава до прототипа за игра. По-долу са изброени онези 
белези на играта, които не само, че са приети от много автори, но и за 
които има еволюционен резон (и следователно с голяма вероятност се 
разпознават като игрови по вроден начин). 

Играта е условна ситуация на заместване. Заместването е един от 
конституиращите признаци на играта: то е залегнало още в пусковите 
механизми на игровата ситуация: вместо биологически значим, обект на 
действията е „играчката”; игровата задача подменя житейската, а реалната 
ситуация е заместена с имитационна. Реални обаче са извършваните 
действия и донякъде — общият контекст, в който протичат, и който се 
основава на обичайната жизнедейност на дадения животински вид. 
Затова, както посочва Й. Хьойзинха (2000), играта не е „обикновения” или 
„действителен” живот, макар да го наподобява. На мястото на реалната 
ситуация се разгръща имитационна (игрова), където всичко може да бъде 
заменено с всичко. 

 Малките вълчета се борят помежду си така, сякаш са хищник и жертва; котето 
тича след топката, както би гонило мишката. В детската игра „пейката става космически 
кораб, детската площадка може да се трансформира в далечна планета, а приятелят да 
се превърне в страшно извънземно чудовище” (F. Steen, S. Owens, 2001). 

Играта не е подчинена на утилитарна цел. Тя не преследва 
постигането на външни спрямо нея, утилитарни цели. Това се обяснява с 
генетическата склонност към ориентация към заместители и с 
посочените от К. Фабри случаи на непълно протичане на инстинктивния 
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акт, когато действията на животното не достигат завършваща фаза. 
Авторът обяснява, че у животните с най-развита психика промеждутъчните 
етапи на търсещото поведение, т.е. само по себе си търсенето на стимули, 
може да стане самоцел на тяхното поведение (К. Фабри, 1999). С оглед на 
това обстоятелство незаинтересоваността от крайния резултат в играта 
може да се интерпретира като проява на търсенето на стимули и 
удоволствен ефект като самоцел. Самият еволюционен дизайн на игровото 
поведение не предполага то да обслужва предметни потребности, имащи 
изразена финална насоченост. Съществуват достатъчно много основания 
да се приеме, че играта обслужва функционална потребност от активност и 
затова не преследва явна крайна цел. 

Във връзка с това много автори изтъкват, че играта очевидно е 
„несериозен” вариант на функционално поведение. Тя го наподобява, но 
участниците в нея са ангажирани повече със самия процес, отколкото с 
функциите („завършека”) на поведението. Например игривото сбиване при 
животните, въпреки че по някакъв начин напомня на сериозното, е 
несериозно и играещите като цяло не целят да се наранят един другиго. 
Разменят се удари, но те са преувеличени и леки, а не са силни, като 
партньорите типично си сменят ролите, редуващи се между игров агресор 
и игрова жертва (А. Pellegrini, D. Dupuis, P. Smith, 2007). Играта има 
предимство пред другите човешки дейности, чиито цели са външни 
спрямо тях (както например трудът е средство за припечелване и 
поддържане на съществуването). Тя съдържа своята цел – удоволствието – 
в самата себе си и не преследва практически резултат. 

 Трябва да се отбележи, че човешките форми на игра могат да придобият 
характер на продуктивна дейност. Например в играта-драматизация това е стремежът 
да се въздейства на публиката, в игрите с конструктор – да се получи някаква 
постройка, която е материална и т.н. Независимо от това, водещият мотив е в процеса, 
а не в резултата. Детето играе „просто така”, за удоволствие, защото му е приятно. 

Играта носи удоволствие. Ползата от игровото поведение не може 
да бъде непосредствено почувствана от индивида, тъй като то не 
преследва утилитарна цел, а обслужва функционална потребност. Ето 
защо за иницииране и поддържане на играта е привлечена удоволствената 
мотивация. Тя не е монистична, а е уникална за всяка игрова ситуация и 
представлява съчетание от различни по своите вид, знак и интензивност 
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водещи и ситуативни емоции: вродено емоционално отношение към 
ключовите стимули – интерес, желание за взаимодействие (притежаване, 
контролиране, съгласуване); стремеж към удоволствено преживяване, 
резултат от емоционалното научаване; желание за общуване; 
положителни и отрицателни емоции, отразяващи успеха в хода на 
активността и крайния й резултат; положителни преживявания, които 
произтичат от динамиката на емоциите съобразно нарастването и 
разрешаването на напрежението в игровата ситуация; сугестивното 
влияние на ритмично повтарящата цикличност в играта. 

От казаното следва изводът, че удоволствието е двигателят на 
играта. Тя се характеризира с позитивна емоционалност, която външно се 
проявява в желанието и удоволствието на животното от участието му в 
игровия процес (И. Миленски, 1997). Човешката игра е самоценна и 
самоудовлетворяваща се дейност (Д. Димитров, 1989). 

 Тя доставя толкова голямо удоволствие и може така да увлече децата, че да 
доведе до изтощение както при изморителен труд. 

 Играта е пластична, лабилна, вариативна и уникална. 
Неповторимостта на всяка игрова ситуация се генерира от заложените в 
нея случайност и неопределеност, генерирани от три основни източника: 
средата, игровите обекти и/или игровите партньори. Играта без съмнение 
представлява най-лабилното, което изобщо съществува в поведението на 
животните. Тук почти всичко може да се заменя, цялата активност на 
животното се строи върху компенсацията, транспозицията, 
опосредствеността на въздействията и други субституционални 
проявления (К. Фабри, 1982). При хората тази характеристика намира 
израз и в огромното разнообразие от игри, предавани от поколение на 
поколение, а също и във факта, че макар принципно играта да може да 
бъде повторена, всяко следващо изиграване е уникално и неповторимо. 

 Значението на тази характеристика може да се види в случаите, когато изходът 
от играта на карти вече не е под съмнение. Тогава играта се прекратява и играчите 
свалят картите си на масата. В дадения пример играта е загубила възможността за 
промяна и с това е станала безинтересна. 

Игровият процес включва комуникацията „Това е игра”. 
Съгласуваността в действията на игровите партньори се основава на 
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особена вродена сигнализация: пози, мимики, жестове, лицеви експресии, 
звукове. Всички те информират другия за готовността за игра и го „канят” 
да вземе участие в нея (К. Фабри, 1999). 

За малките от семейството на кучетата „поканата” за игра се осъществява с 
помощта на особени („игрови”) маниери – приближаване към партньора със 
специфично накланяне на главата на една страна, после — на друга, привеждане 
надолу на предната част на тялото, съпроводено с малки скокове настрани, вдигане на 
предната лапа и т.н. (К. Фабри, 1999). 

Очевидно за животните е важно да правят разграничение например 
между игровия бой и истинския, доколкото последният може да доведе до 
нараняване и дори до смърт (G. Chick, 1998). Макар че това не винаги се 
осъзнава от играещите, игровата сигнализация се проявява и при хората. 

Когато децата играят на гоненица, голям брой очевидно противоречиви сигнали 
регулират сценария. Бягащите типично се усмихват, кикотят, смеят, показвайки, че се 
забавляват и че харесват това, което техните съиграчи правят. Преследвачът 
обикновено показва стерeотипно игрово лице — усмивка с широко отворена уста и 
вдигнати вежди, сигнализирайки добри намерения. В същото време той дебне 
заплашително, надига се, ръмжи и посяга да сграбчи своите „жертви”, които, от своя 
страна, отчаяно се опитват да избягат от неговите „лапи”. Речта е също така 
амбивалентна. Иницииращата вокализация на гонещия се характеризира с висок и 
прекалено модулиран глас; думите са от типа „Ще те хвана!”. Когато преследваното 
дете вика „Хвани ме!”, неговият глас блика от вълнение, думите му нямат кохерентен 
смисъл със заеманата роля, доколкото да бъдеш гонен предполага опит да се избегне 
една нежелателна ситуация. Тези противоречиви сигнали служат да се установи 
наличието на игрово пространство, в което участниците да се чувстват сигурно (F. Steen, 
S. Owens, 2001). 

 Сред игровите сигнали у приматите са игровото лице и смехът (K. 
Lewis, 2005). 

 Играта е въпрос на собствен избор, тя е антипод на принудата. Това 
е така, защото еволюционно е заложено игровото поведение да се 
реализира в контекст на безопасност. То възниква в сигурна и позната 
обстановка. Всъщност, когато организмите са в стрес, както по време на 
недостиг на храна, или екстремна температура, нивата на игра намаляват 
или се прекратяват (А. Pellegrini, D. Dupuis, P. Smith, 2007). В същото време 
играта е израз на това, че съществото се чувства добре, в противен случай 
то не играе. Към играта принадлежат сигурността, защитеността и липсата 
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на страх (А. Oezen, 2006). Това означава, че индивидите се ангажират с 
игра, когато се чувстват освободени от грижите за съществуването. Това 
усещане се подсилва от вродената игрова сигнализация, указваща, че 
ситуацията е условна и безопасна за изпробване на различни варианти на 
поведение без риска от неблагоприятни последствия. Затова, както 
забелязва Й. Хьойзинха (2000), играта е преди всичко едно свободно 
действие. Играта по нареждане не е игра; тя не е дадена задача и се 
извършва през „свободното време”. 

Фъргюс Хю посочва, че ако децата са принуждавани да играят, те като цяло не 
смятат възложената активност за игра. Той дава за пример изследване, в което било 
установено, че ако детският учител възложи игра на децата, те се отнасят към нея като 
към работа, дори и да описват идентична активност като игра, когато им е разрешено 
да я изберат сами (F. Hughes, 2010). За да се възприема като игра, дейността трябва да 
бъде свободно и доброволно избрана. 

 Действията в играта са незавършени и повтарящи се. Специфична 
характеристика на играта е незавършеността на действията, липсата на 
изпълнително звено. Котенцето драска, но не разкъсва предмета, а 
кученцето го хапе, но не отхапва парче от него (Д. Елконин, 1984). 

Незавършеността на игровите действия се обуславя най-напред от 
факта, че мотивацията им е в самото търсене на пускови ситуации, тя не е 
свързана с утилитарна цел: малките се боричкат, но не са в реална 
конкуренция (за сексуален партньор, територия и пр.) и затова борбата им 
не цели нараняване на другия. Когато възникне истинско съперничество 
(например за храна), тогава ударите вече не носят игров характер, а стават 
напълно сериозни и са насочени към отстраняване на противника. Освен 
това самият игров обект (поради това, че не е биологически значим, а само 
носи неговите белези) не предполага действията да бъдат завършени – 
гумената топка се движи, но няма мирис и вкус на месо, за да се доведе 
поведението до ригидния му край. Когато животното играе с биологически 
значим обект, в даден момент може да финализира функционално 
поведение, както котката изяжда мишката, с която преди това си е играла. 

Липсата на заинтересованост към функционален резултат, 
продължителното действие на пусковия признак (който постоянно 
генерира случайност и неопределеност в ситуацията), незавършеността на 



72 

игровите действия и тяхната удоволствена мотивировка провокират 
многократното им вариативно повторение. 

Играта е различна от подобни поведения на възрастните. Играта е 
дейност, която не е детерминирана от подтик за хранене, бягство или 
борба, но заимства елементи от тях (А. Oezen, 2006). Така игровото 
поведение е сравнимо с по-сериозни и функционални възрастни варианти, 
но е типично преувеличено. Компонентите на функционалните 
поведенчески практики често са пренаредени в него (А. Pellegrini, D. 
Dupuis, P. Smith, 2007). 

В игровото поведение на мангустата са смесени елементи от лов и полово 
поведение, а в груповите игри на макаците – на агресивно и полово поведение. Често 
отделните движения в играта на животните се повтарят много пъти, без да водят до 
следващия елемент в последователността на реалната ситуация. Освен това 
действията, които трябва да се извършат по-късно, в играта се появяват първи, и 
обратното. Някои движения могат да бъдат преувеличени в сравнение с нормалната 
функционална ситуация, това особено се отнася за подскоците (З. Зорина, 1998). 

В ранните етапи от развитието на ролевата игра изпълняваните от детето 
действия наподобяват тези на възрастния, но не следват последователността, която е 
налице в действителност. Например момиченце държи в лявата си ръка кукла, а с 
дясната лекичко я потупва и тихо припява: „А-а-а” (приспива я), след това я хваща за 
ръчичките, подпява: „Ла-ла-ла” и я води (танцува), после изобразява ходене, след това 
се приближава с нея до кутийка и като навежда лицето й към нея, примлясква с уста 
(храни я), накрая отива на люлката и слага куклата в нея (Д. Елконин, 1984). 

Както става ясно от изложението, посочените до момента белези са 
присъщи за играта както на животните, така и на homo sapiens. Наред с 
това човешката игра се отличава със свои особености. Те са предмет на 
интерес в трета глава. Преди това обаче е необходимо да се обобщи кои 
са биологическите предпоставки на човешката игра. 

 

6. Предпоставки на човешката игра в играта на животните 

Феноменологично играта на животните може да се опише като 
немотивирани от предметни потребности (съединяване с благоприятните 
фактори на средата или избягване на неблагоприятните) движения, които 
съдържат повтарящи се и вариативни компоненти. Действията са 
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подбудени от удоволствена мотивация и са незавършени в смисъл, че не 
водят до постигане на биологически значим резултат. Те са насочени към: 
1.) преодоляване на определена преграда, изразяващо се в постигане на 
контрол над партньора или синхрон с него (да се повали; да се надбяга; да 
се установи схема на поредно взаимодействие), игровия обект (да се 
улови; да се управлява движението му) или условията на средата (да се 
прескочи препятствие например), или 2.) имитация и отделяне на схемите 
на действие от контекста, в който са придобити, и от обичайните обекти, с 
които се изпълняват (този тип игрови действия са присъщи само за 
приматите). Конституиращ признак за всяка игра, независимо от типа й, е 
нейната условност. 

Условността на игровата ситуация се дължи на заместването на 
реалната ситуация с имитационна, на житейската задача с игрова, на 
биологически значимите обекти с „играчки”. В този контекст е 
съображението на К. Фабри, че „игра може да се нарече само такава 
форма на активност, на която е присъщ признакът субституция” (К. Фабри, 
1982, с. 28). Игрите на животните се разгръщат изключително в 
двигателната сфера. За човешката игра това е само „стартовата площадка”. 
При homo sapiens по причини на знаковата функция заместването 
прониква във всички компоненти на играта и прави възможно 
извършването и на въображаеми действия, както и участието във 
фантастични сюжетни ситуации. Благодарение на това играта не само 
може да прекрачи рамките на характерната за животните чисто двигателна 
активност, но и да премине изцяло в условен план –„игра на ума”. 

Адаптивните функции на играта първоначално са свързани с 
развитие и на регулацията, и на двигателните координации. В хода на 
еволюцията обаче този тип поведение се е оказало полезно и в области, 
заради които не е било селектирано (например социалните умения). Като 
цяло феноменът кореспондира с поведенческата пластичност. Ф. Стийн и 
С. Оуенс посочват, че в играта малките използват обкръжението, за да 
изнамират „учебни ситуации” (learning situations), които са безопасни, 
достъпни и подходящи за придобиване на опит. Авторите наричат този 
резултат от естествения подбор „еволюирала педагогика” (F. Steen, S. 
Owens, 2001). В огромния потенциал на homo sapiens за лабилност и 
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поведенчески иновации се съдържат резерви играта му да бъде 
изключително важен генератор на развитие и промени. 

Играта на животните е мотивирана от функционална потребност. 
Инстинктът за игра се състои в: генетически фиксирана готовност да се 
възприемат и търсят заместители на биологически значими обекти, 
носители на важни за дадения животински вид признаци на средата; 
удоволствена мотивация на игровите действия; игрова сигнализация, 
обезпечаваща отправянето на „покана” за игра и адекватното 
възприемане на игровата ситуация; игрова схема – вариативно повтарящи 
се, преувеличени, взаимно допълващи се действия на партньорите (ако 
има такива). Оттук игровата мотивация при хората трябва да произтича от 
вродената ориентация на човешкото дете към значими за неговия 
биологичен вид признаци и отношения на средата, активиращи 
поведение, което се нуждае от развитие, упражнение, научаване. 
Доколкото човешката мотивационна сфера се отличава с изключителна 
сложност и социална обусловеност, то над първичната потребност от 
движение и упражнение се наслояват социалните мотиви, формирани в 
процеса на културно развитие. Заедно с това се диференцират и 
нюансират емоционално-удоволствените преживявания в играта. 

 Изследването на еволюцията на игровото поведение позволява да се 
обясни една отдавна забелязана загадъчна особеност на детската игра, 
формулирана от Ф. Стийн и С. Оуенс по следния начин: от една страна, 
детето се преструва, че е някой, който не е, че върши нещо, което не прави 
наистина, че е на място, където реално не се намира и използва предмети, 
с които всъщност не разполага в момента; от друга страна, то запазва 
съзнанието за това кой е всъщност, къде се намира и какво прави в 
действителност (F. Steen, S. Owens, 2001). Това вероятно е възможно 
благодарение на вродената способност за разпознаване и иницииране на 
игрова ситуация, фиксирана в игровата сигнализация: в играта 
отраженията на функционалните действия са преувеличени и 
пренаредени по такъв начин, че едновременно са и достатъчно 
убедителни (за да активират релевантно поведение), и нереалистични (за 
да подпомогнат разграничаването от реалната ситуация). Ето защо е 
възможно едновременното поддържане и на условния смисъл в играта, и 
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на съзнанието за реалността. Нарушаването на този баланс води до колапс 
на игровата ситуация. 

 Нерядко се случва малчуганите да се разтревожат и уплашат по време на играта, 
особено ако тя е продължителна и незатихваща. Прекалено интензивната или 
реалистична стимулация може да предизвика много силни емоции, непреодолими за 
едно малко дете. Тогава то изведнъж губи увереност в безопасността на игровото 
пространство и иска възстановяване на успокояващата обикновена реалност. Децата, 
които първоначално са плашливи, често развиват находчиви стратегии, за да увеличат 
комфорта си — например чрез настояване да бъдат вдигани от възрастния, когато ги 
гонят, чрез определяне на „къща”, където преследвачът няма право на достъп до нея, 
или чрез държане ръката на по-голямо дете (F. Steen, S. Owens, 2001). Виждаме, че 
втората стратегия подсилва усещането за „само игра”, а първата и последната дават 
опора в реалността. 

 Наличието на вродена игрова сигнализация е продуктивен начин да 
си обясним и факта, че децата чувстват една активност като игра 
единствено тогава, когато тя е свободно и доброволно избрана. 
Поставяйки изискването „да се изиграе” определена игра, възрастният 
задава цел, която само потенциално е игрова. Тя действително ще се 
превърне в игра тогава и само тогава, когато е съпроводена от 
комуникацията „Това е игра”. Тя сигнализира на детето, че се намира в 
контекст на безопасност, където е свободно да действа съобразно 
актуалните си потребности и интереси, а възрастният е в позицията на 
равноправен партньор и съиграч. Игровата комуникация е призвана да 
покаже, че действията напускат границите на „обикновения живот” и 
преминават в един условен, нереален, въображаем свят. Липсва ли тази 
комуникация, отпада заместването, а със загубата на конституиращия й 
признак, играта угасва. Осъзнаването на това е от огромно значение за 
предучилищната педагогика, която все още рядко се съобразява със 
закономерността, че многообразието, уникалността и творческата 
импровизация в играта се раждат единствено там, където отпадат 
функционалните ограничения и регламентации. 

 Данните за играта на човекоподобните маймуни показват, че при 
приматите наред с биологичните предпоставки върху поведението все по-
голямо влияние придобиват средовите фактори: възрастните играят с 
потомството и се намесват в неговите игри, социалното обкръжение 
определя особеностите на игровото поведение и постиженията в 



76 

развитието; играта навлиза в трансфера на културни умения като 
използването на оръдия. Посочената тенденция се усилва при homo 
sapiens, у чиято игрова дейност над вродените компоненти доминират 
индивидуалният опит и културните традиции. За установяване 
механизмите на този процес е необходимо специално изследване, 
базиращо се на културно-исторически подход към историческото развитие 
на игровата дейност. 
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ГЛАВА ІІІ 

ПРОИЗХОД И РАЗВИТИЕ НА ИГРОВАТА ДЕЙНОСТ 

 

 1. Био-социална природа на човешката игра 

Множество изследвания (M. Bornstein et al., 1999; D. Fry, 2005; L. 
Cote, M. Bornstein, 2005) показват, че децата във всички култури играят. 
Този факт дава основание на А. Флитнер да направи заключението, че 
подбудата за игра очевидно е заложена дълбоко в био-психологическата 
организация на homo sapiens (A.Flitner, 1974). Според У. Крейн човешкият 
порив за игра не се е развил в уникалната еволюционна и културна 
история на нашия вид, едва след като сме се разклонили от другите 
видове. По-скоро импулсът за игра се корени в прадедите, които 
споделяме с другите животни (W. Crain, 2010). Фактът, че у човешките 
прояви можем да разпознаем игрите, характерни за животните – 
локомоторна, манипулационна, трофейна, социална, ритуална, 
имитационна (символична); игрова борба, преследване и др., предполага, 
че те са резултат от еволюцията. Според защитаваното тук становище 
унаследените компоненти на човешката игра включват: (1.) генетически 
фиксирана готовност да се възприемат и търсят заместители на 
биологически значими обекти, носители на важни за вида признаци на 
средата; (2.) удоволствена мотивация на игровите действия; (3.) наличие 
на условна ситуация, породена от заместител на биологически значим 
обект (притежаващ пускови признаци) или от заместител на реален 
партньор в житейска ситуация – индивид, предаващ игрова сигнализация 
(игрови маниери); (4.) игрова сигнализация, обезпечаваща отправянето на 
„покана” за игра и адекватното възприемане на условната игрова 
ситуация; (5.) наличие на преграда, конституираща игровата задача в 
широкия смисъл на думата (за постигане на контрол над и/или 
съгласуваност с обекта, партньора или средата); (6.) игрова схема – 
вариативно повтарящи се, преувеличени действия, които са взаимно 
допълващи се в случай, че има партньори. Можем да открием посочените 
компоненти в детското поведение още през първите месеци от живота. 
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 Манипулативните игри през периода на бебето се съотнасят с тези 
на малките при животните – те се появяват независимо от влиянията на 
средата. Възникването им е свързано с присъствието на възрастните само 
дотолкова, доколкото последните поставят играчки в близост до детето. 
Бебето извършва разнообразни действия с достъпните предмети (и части 
на тялото) – лапа ги, разклаща ги, удря с тях и т.н. и по този начин опознава 
осезаемите им физически свойства (вкус, цвят и т.н.), както и възможните 
ефекти от тези действия (привеждане в движение, издаване на звук и др.). 
Постепенно детето започва да изпълнява все по-разнообразни действия 
във верижна последователност, която прилага към различни обекти. В 
това поведение се разкриват природните компоненти на играта: 
вродената ориентация към биологически значими признаци на средата, 
предизвикващи многократна ориентировка и вариативно изпълнение на 
двигателните актове по посока на двигателната задача без да се реализира 
завършващата фаза на поведението, а също и преносът на действията от 
един обект върху друг, т.е. заместването на предмета на действието. 

 Тези прояви, аналогични на манипулативните игри на животните, се 
обогатяват и усложняват благодарение на взаимодействието с близките, 
което често придобива характер на съвместна игра. Така например още на 
6-месечна възраст бебето, което се е научило да закрива очите си с 
одеялце, прави това с всеки друг попаднал му предмет (книжка, кукла и 
т.н.) и очаква, когато се покаже, партньорът да му отвърне с „Ку-ку”, „Бау” 
или друг подобен сигнал, който двамата си изработват. Тези действия се 
повтарят многократно. В определен момент възрастният започва да се 
крие, а бебето – да приветства появата му. Всичко това е съпроводено с 
напрегнато очакване на ответното действие на партньора, което се 
посреща с радостни възгласи и смях (игрова сигнализация). Извършваните 
движения и реакциите, демонстриращи изненада и уплаха, са 
преувеличени. Това е един вид сценарий, който подобно на сюжета, 
изпълнява функциите на организираща взаимодействието структура. Всеки 
е поел определена роля – на криещ се или на търсещ, и съответно 
съблюдава произтичащите от това правила на поведение: единият трябва 
да закрие лицето си, а другият — да извика при появата му. В това е и 
задачата – в съгласуваното изпълнение/спазване на ролята-правило. Ако 
единият от играчите я наруши, играта свършва или се преобразува в друга 



79 

игра. В посочения пример, както и в други подобни схеми на 
взаимодействие, има също и редуване (в действията и поетите роли), 
заместване, т.е. пренос на действието от един предмет върху друг 
(скриването става с различни предмети и в различни условия) или от един 
игров партньор върху друг (по същия начин се играе с мама, татко, батко). 
В случая няма пренос на значение, няма действие „наужким”, но могат да 
се видят зачатъците на игровата ситуация, очертана от ролите, правилата и 
задачата, която е тяхното съблюдаване. 

Оттук е видно, че културното влияние върху играта започва от 
раждането нататък, когато наследствено обусловените манипулативни 
действия се свързват със схемата на вариативно повтарящи се ситуации на 
взаимодействие с възрастния. Редица изследвания (M. Bornstein et al., 
1999; M. Zupančič, 1999; L. Cote, M. Bornstein, 2005; P. Smith, 2005) 
установяват, че начинът, по който възрастните (най-често родителите) 
играят със своите деца, значително се различава сред културите и това 
оказва влияние както върху генезиса на игровата дейност, така и на 
детското развитие. Следователно игровият инстинкт се надгражда с 
умения и навици. 

 Както стана въпрос в предишната глава, за приматите е характерна и 
втора разновидност на игровия феномен (символична игра), при която 
действията са насочени не към преодоляването на преграда, а към 
имитация и пренос на схеми на действие в контекст, с предмети и върху 
обекти, различаващи се от тези в изходните условия. Самият факт, че в 
основата на тази игра лежи подражанието, означава, че игровите действия 
са детерминирани от условията на живот: така например ролевите игри на 
децата от околностите на пустинята Калахари са различни от тези на 
подрастващите от Крайния Север. 

 От еволюцията на игровото поведение е известно, че още играта на 
животните е сензитивна към условията на средата, а при човекоподобните 
маймуни значително влияние върху нея оказват възрастните и 
връстниците (K. Lewis, 2005). Това важи с още по-голяма сила за човешката 
дейност. М. Цупанчич посочва, че влиянието на обкръжението върху 
детската игра включва три широки интерактивни фактора: физическите и 
социални аспекти на детското непосредствено обкръжение; историческото 
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влияние; културните и идеологическите вярвания на възрастните по 
отношение смисъла на играта (M. Zupančič, 1999). 

 Приемайки, че еволюционната история има влияние върху играта, А. 
Пелегрини и П. Смит изтъкват необходимостта от изясняване на 
моделиращата роля на контекста. Според авторите развитието на играта е 
резултат от динамичното взаимодействие между гените, средата и 
поведението (A. Pellegrini, P. Smith, 2005). Това означава, че след 
идентифициране на вродените предпоставки на човешката игра е 
необходимо да се проследи влиянието на културата на обществото върху 
нея. Преди това е необходимо да се направи обзор на най-важните 
постановки на културно-историческата психология, които ще послужат 
като теоретична рамка за изследване на социокултурните измерения на 
детската игра. 

 

 2. Социокултурно разбиране за човека 

 Привържениците на социокултурната психология поставят въпроса 
как ще се обясни процесът на промяна на примитивните култури до 
съвременната високо технологична цивилизация, как например жителите 
на варварските (спрямо древните гърци) европейски страни са се 
трансформирали в хода на историята до връхната точка на човечеството. 
Според тях отговорът е в разбирането, че обществата са претърпели 
процес на социокултурно развитие с фундаментални последствия за 
психическото функциониране. Социокултурната психология поставя 
културата на едно равнище с биологията при изучаването на човешката 
природа. Идеята за културно-историческата психология е приложима към 
мислителите от много национални традиции, но най-често се свързва с 
руските учени Алексей Леонтиев, Александър Лурия и Лев Виготски. 
Техните постановки са доразвити от Майкъл Коул — един от най-
авторитетните съвременни привърженици на социокултурната психология. 
Въз основа на неговия и на Л. Виготски труд по-долу са обобщени 
основните положения на културно-историческия подход. 

Културогенезата е обусловена от две специфични само за човека 
качествени характеристики: 
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• Способността да създава оръдия/артефакти; 
• Способността да предава натрупания опит от поколение на 

поколение. 

Използването на оръдия от човека разширява сферата на 
поведението му и променя психическото функциониране, а способността 
му да предава опита си акумулира културен капитал. Развитието (и на 
социума и на индивида) се осъществява в исторически развиващата се, 
културноопосредствана дейност. 

Л. Виготски изтъква значението на способността да се създават и 
използват оръдия, позовавайки се на въведеното от Г. Дженкинс понятие 
система на активност. С този термин се обозначава фактът, че начините 
и формите на поведение (активността), с които разполага всяко животно, 
са система, обусловена от органите и организацията на животното. 
Например амебата не може да плува като инфузорията, а инфузорията 
няма орган за придвижване чрез летене. Човекът, отбелязва Л. Виготски, 
не прави изключение от общия закон на Дженкинкс. Човекът също има 
своя система на активност, която поддържа границите и начините на 
поведението му. Но той превъзхожда всички животни с това, че 
посредством оръдията разширява неограничено радиуса на своята 
активност. Мозъкът и ръката му са направили неограничено широка 
системата на неговата активност, т.е. областта на достъпните и възможни 
форми на поведение, (Л. Виготски, 2005). 

Оръдията играят огромна роля за генезиса на психиката. Културно-
историческите психолози (А. Лурия, Л. Виготски, М. Коул) защитават тезата, 
че използвайки, или изменяйки обектите, дадени от природата, човекът не 
само променя и овладява средата, но и въздейства върху себе си, защото 
оръдията причиняват промяна у психическото му функциониране. 
Механизмът е следният: външната дейност се интериоризира и 
съхранявайки най-важните си черти, служи като първоначален източник на 
психическата дейност. Доколкото на външната дейност е присъща 
оръдийност, то трябва да съществува и вътрешно оръдие, характерно за 
вътрешната дейност. Такова оръдие е знакът, имащ значение. Така както 
между субекта и целта се вклинява оръдието, опосредстващо дейността, 
така и знакът опосредства собственото поведение на индивида (например 
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между дадения материал за съхранение в паметта и естествената функция 
за запомняне се вклиняват подсещащи пиктограми). Знакът е такава 
форма на опосредстване, чрез която човек овладява собственото си 
поведение (в горния случай от непосредствена, натурална памет, към 
културно опосредствана, мнемотехника). В качеството на знаци встъпват 
езикът, числата и т.н. Така според М. Коул възниква качествено нова 
форма на опосредстване – артефактът, в който се обединяват оръдието и 
знакът. 

 Традиционно артефактът се разглежда в неговия материален аспект 
– като предмет, създаден от човека. Неговата форма е определена от 
целенасоченото човешко действие, в което е бил включен. Но артефактът 
притежава и идеален (концептуален аспект) поради това, че след като е 
бил произведен и използван, той е придобил значимост. 

От значение за нашето изследване е предложената от М. Вартофски 
йерархия от най-малко три равнища артефакти. 

Първичните артефакти са материални вещи, които се използват за 
получаване на практически ефект, за достигане до целта; те представляват 
ресурси за дейността, които се прилагат директно в производството. Към 
това равнище се отнасят лопати, ножици, лъжици и т.н. инструменти; М. 
Коул дава като примери също думите, инструментите за писане, 
телекомуникационните мрежи и митичните културни персонажи. 

Използването на артефактите от първото равнище предполага 
наличието на някакви норми (нравствени, технически и др.), определящи 
способите за действие с тях. Тези норми образуват равнището на 
вторичните артефакти, представляващи репрезентации на първичните 
и модели на действие с тях. Към вторичните артефакти се отнасят 
предписания, обичаи, рецепти, традиционни вярвания, норми, 
конституции и др. Тяхната роля е да съхраняват и предават представи, 
убеждения и способи за действие с първичните артефакти. 

Третото равнище е образувано от артефактите, които условно се 
назовават „автономни въображаеми светове”. Това са например 
произведенията на изкуството, продуктите от научното творчество, 
религията и митологията. Те се получават от това, че нормите и 
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конвенциите от второто равнище получават някакъв нов практически 
смисъл, който се обективира в едни или други осезаеми символични 
форми. Подобни третични артефакти имат особено място в структурата на 
опосредстване. Според М. Вартофски те „украсяват” начина, по който 
виждаме „реалния” свят, създавайки възможности за изменение на 
текущите практики. М. Коул добавя, че способите на поведение, 
придобити във взаимодействието с третичните артефакти, могат да се 
разпространят зад пределите на непосредствения контекст на тяхното 
използване. 

Според В. Начев (1998) значението на третичните артефакти в 
структурата на опосредстването се определя от тяхната способност да 
конституират цялостни рамки на възприемане на действителността, 
придаващи смисъл на отделните артефакти от по-ниските равнища като 
елементи на единна система на взаимодействие на човека и света (или 
негови отделни аспекти). Холизмът на „въображаемите светове” ги прави 
по-широки от всяка актуално опосредстваща съвкупност от артефакти. 
Дейността на въображението в перспектива създава възможност за 
интеграция в системата на социалната дейност на нови видове норми и 
ресурси или трансформация на старите. 

Моделът на М. Вартофски позволява посредсвом трите равнища на 
артефакти да се характеризира съществена част от културното 
опосредстване, лежащо в основата на културогенезата. Артефактът 
представлява дейността на човека в обективирана и изкристализирала 
форма. Чрез него материалният свят бива надарен с нов клас свойства, 
които макар че дължат произхода си на нас, придобиват стабилно 
присъствие в обективната реалност и започват да съществуват независимо 
от човешките индивиди (по М. Коул, 2000). Според М. Коул посредством 
историческото натрупване на артефакти и тяхното вливане в дейността се 
осъществява културното развитие, защото именно в дейността хората 
преживяват идеалните/материалните продукти от дейността на 
предишните поколения. 

Благодарение на това, че човешките същества не само произвеждат 
и използват оръдия, но и се грижат за преоткриването на създадените 
артефакти във всяко следващо поколение, в онтогенезата се осъществява 
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фундаментална структурна промяна: „организмът, който живее в културна 
среда, но не може да я използва, става организъм, за който 
опосредстването на действието чрез културата се превръща във „втора 
природа”. (М. Коул, 2000, с. 219). Така двата аспекта – „да станеш културно 
същество и да се погрижиш другите да станат културни същества, са тясно 
свързани части на един процес, наречен енкултурация” (пак там, с. 141). За 
да разберем механизма на енкултурацията, обръща внимание М. Коул, е 
нужно да се установи как се организират процесите в живота на децата — 
всекидневните социокултурно-организирани практики. 

 Според автора първият фактор, обуславящ приноса на културата в 
развитието на индивида, е фактът, че веднага, щом навлязат в света, 
новородените вече са обекти на културно-обусловена интерпретация на 
възрастните. 

 Показателни в това отношение са наблюденията на педиатъра Е. Макфарлейн, 
който записва разговори между акушери и родители по време на раждане. Той 
установява, че родителите почти незабавно започват да говорят за и на детето. Нещата, 
които казват, възникват отчасти от филогенетично определени характеристики 
(анатомични разлики между мъжете и жените) и отчасти от културни характеристики, 
на които са се натъкнали в своя живот (какво е типично за момчетата и момичетата). За 
момиче типчният коментар е: „Ще съм притеснена до смърт, когато тя стане на 18” или 
„Няма да може да играе ръгби”. От тези забележки виждаме, че възрастните 
интерпретират филогенетично-биологичните характеристики на детето от гледна точка 
на собствения си минал (културен) опит. Използвайки тази информация, извлечена от 
културното им минало, и приемайки културната приемственост (че светът до голяма 
степен ще е такъв за дъщеря им, какъвто е бил за тях), родителите проектират 
вероятното бъдеще за детето си. 

 М. Коул идентифицира основният детерминант, определящ начина, 
по който възрастните подреждат средата за детето: родителите 
възпроизвеждат своето културно минало, проектират го в представите си 
за бъдещето на детето и след това „връщат” това концептуално бъдеще в 
настоящето, за да създадат социокултурна среда за новодошлия. По този 
начин идеалният аспект на културата е трансформиран в материална 
форма, когато майката и другите възрастни структурират опита на детето, 
така че да съответства на бъдещата му идентичност по начина, по който те 
си я представят (М. Коул, 2000). 
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 Тук трябва да се добави и значението на „образите на детето и 
детството” – социокултурната представа за възможностите на детето и за 
това какво трябва да стане, защото именно те определят възпитателния 
стил. Във всяка култура в дадено време функционират няколко 
алтернативни образа за детството. Б. Минчев представя 7 метафори за 
детето, сред които са: „Малък възрастен” (детето и възрастният имат 
еднакви способности, детето има задължения и отговорности наравно с 
възрастните), „Романтично и креативно същество, което възрастните 
опорочават” (нуждае се от закрила и грижи, за да не загуби детските си 
качества и да оцелее), „Чиста дъска” (не е нито ангел, нито звяр, а такова 
същество, каквото го направи културата) и т.н. (Б. Минчев, 2008 а). 

 Съгласно представите си какъв ще е светът в бъдеще и за 
възможностите на детето (образът на детството), възрастните организират 
всекидневния му живот. Предопределящо значение за развитието имат 
културно-организираните дейности, в които са включени децата. Това е 
така, защото, по думите на М. Коул, хората развиват културно 
детерминирани оръдия и свързаните с тях когнитивни умения, в областите 
на живота, в които такива оръдия и умения имат централно значение. По 
друг начин казано дейността, в която е включено детето предопределя 
развитието. Основна теза на културно-историческата школа е, че 
структурата и развитието на човешките психични процеси се появяват чрез 
културно опосредствана, исторически развиваща се, практическа дейност. 

 Системата, съставена от физическата и социалната среда, в която 
децата живеят, включваща културно регулираните обичаи на полагането 
на грижи за новородените и теориите на родителите за тях, е прието да се 
обозначава като „ниша на развитие”. С увеличение на физическите 
способности и натрупващия се опит на децата нишата на развитието, 
организирана за тях от възрастните, се променя. Детето от скута или на 
гърба (1 — 2 ½ години) живее в ограниченото пространство, центрирано 
върху емоционалното и физическо присъствие на полагащите грижите за 
него. Детето на коленете (2½ — 3½ години) се движи наоколо 
самостоятелно, но в ограничена област, в която изкъсо е наблюдавано от 
възрастните. На детето от двора (3½ — 5½ години) е позволено да има 
достъп до цялата област вътре и около дома и започва да попада под 
контрола на възрастни извън непосредственото семейство. Децата от 
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общността, или учениците, се ангажират в дейности, които ги 
отдалечават от дома и освен това попадат извън непосредственото 
наглеждане от възрастните. (по М. Коул, 2000, с. 227-233) 

 От особена важност са думите на М. Коул, че макар възрастните 
могат да инициират създаването на ниши на развитието и благодарение 
на властта си да налагат ограничения върху организацията на развитието в 
тях, събитията, които стават в културно организираните дейности, са 
съвместни постижения. Както детето, така и социокултурната среда са 
активни действащи сили в процеса на развитието. Всъщност една от 
основните постановки на социокултурната психология е, че хората са 
активни действащи сили в собственото си развитие, но не действат в 
среда, която е изцяло по техен избор. 

Разгледаните основни положения на социокултурната психология, 
обединени с познанието за еволюционата природа на игровото 
поведение, ще ни послужат като отправна точка за дискутиране културната 
специфика на детската игра. 

 

 3. Играта в зората на човечеството 

 Има редица основания да се смята, че игровата дейност на homo 
sapiens води началото си от поведението на неговите животински 
предшественици. По-горе бяха изтъкнати аргументи в полза на тезата, че с 
термина игра се обозначават два сходни, но различни по своя източник 
феномена. Първият от тях включва всички форми на игра, базирани на 
инстинктивната предразположеност за ангажиране с условна ситуация, 
поставяща игрова задача за постигане на контрол над или синхрон със 
средата, обекта или партньора. Действията са преувеличени, взаимно 
повтарящи се и (ако е играта е съвместна) взаимно допълващи се. Към 
този феномен се отнасят следните разновидности на игровото поведение: 
локомоторна, манипулационна, трофейна, социална и ритуална игри, 
игрова борба, преследване и др. Вторият феномен, характерен за 
приматите, е т. нар. символична игра, в чиято основа е еволюцията на 
специфични адаптации за символизация: 1.) имитация; 2.) способност да 
се отделят схемите на действие от контекста, в който са придобити, дори 
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от типичните обекти, с които са изпълнявани; 3.) способност да се 
разпознават подобия между обекти и физически репрезентации на реални 
обекти. Символичната игра представлява възпроизвеждане на модели на 
поведение в условна ситуация. 

 Ако посочените две разновидности на игровото поведение на 
животните действително лежат в основата на човешката игра, би трябвало 
да съществуват връзки между тях и формите на игра, които се наблюдават 
в дейността на съвременните деца, а именно: 

• манипулативна игра: боравене с предмети за откриване на техните 
свойства и на възможните ефекти от действията; 

• ритуализирана игра: извършване на повтарящи се 
взаимодопълващи се действия от двама партньори; действията на 
единия субект влияят на тези на другия, като двамата се редуват и се 
стремят да се контролират един другиго; 

• ролева игра: претворяване на епизоди от човешката дейност (най-
често битова и трудова) и взаимоотношения; 

• строително-конструктивна игра: възпроизвеждане на 
заобикалящата действителност в разнообразни постройки, 
изграждани от строителни материали; 

• игра с правила: не се измисля от играещите, а има готово 
съдържание – правила, които регламентират поведението на 
участниците; тези игри обикновено включват две или повече страни, 
съревнование и съгласувани критерии за определяне на победител; 
те биват подвижни или интелектуални. 

Мостовете, свързващи игровото поведение на животните с играта на 
съвременните деца, следва да се търсят в зората на човечеството. За целта 
ще се опра на труда на Ю. Госо и др. (2005), които систематизират 
резултатите от най-значимите изследвания върху играта на подрастващите 
в примитивните общества. 

 Ю. Госо и др. (2005) посочват, че начинът на живот, познат като 
ловуване—събирачество, е средата на човешката адаптивност, 



88 

преобладаваща през повече от 90% от времето на съществуване на homo 
sapiens на земята. Нашият биологичен вид се появява преди около 150 000 
– 200 000 години. Дълго преди това, може би 2 млн. години, 
предшествениците на модерните хора са се занимавали с ловуване и 
събирачество. Според авторите сравнително скорошната поява на 
земеделието и отглеждането на животни не може да са играли голяма 
роля в оформянето на генотипа на съвременния човек. Етолозите и 
еволюционните психолози смятат, че базисните психологически 
механизми на homo sapiens са били формирани в контекста на начина на 
живот, основан на ловуване—събирачество, за да решат специфични 
проблеми на адаптацията. Днешните общества на ловци и събирачи, 
разбира се, не са точен еквивалент на нашите предшественици, но 
изследването им (според Ю. Госо и др.), е привилегирована възможност за 
достигане до прозрения за човешката природа. Авторите разглеждат 
играта сред децата на две групи запазени примитивни общества: 
бразилски индианци (пакана, ауве-ксаванте, ксоко, гуаки, каинганг, 
камаиура, мехинаки и др.) и африканци (кунг, ко, хазда гви) (Y. Gosso et al., 
2005). По-долу са представени видовете игри, наблюдавани в посочените 
общества, които са описани от Ю. Госо и др. След представянето на всяка 
разновидност съм потърсила отношението й към игровото поведение на 
животните, resp. към вродените предпоставки на човешката игра. 

 Игра-упражнение (exercise play) 

Тази разновидност се определя като обхватни локомоторни 
движения (например бягане, скачане, пързаляне, катерене). Децата в 
обществата на ловци и събирачи се ангажират в енергични локомоторни 
движения основно в социален контекст на игра. Тяхното собствено тяло е 
източник на игра. Нумес (1999) описва ауве-ксаванте деца да бягат около 
селото не защото бързат, а защото техните тела „искат” движение. Те 
скачат на един крак и го сменят, когато се изморят; въртят се на пети с 
разперени ръце. Две деца може да се хванат за ръце и да се въртят 
заедно, докато паднат на земята, замаяни и смеейки се от сърце. 

 Подобно на това Ваненбург (1979) разказва как кунг децата 
кръстосват своите десни крака и започват да танцуват в кръг, пляскайки и 
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пеейки, докато някое от тях изгуби равновесие. Тази традиционна игра е 
взела името си от вид бодливо дърво. 

 Индианските деца често се катерят по дървета — очевидно без 
определена цел, защото им е забавно. Докато правят това, понякога си 
откъсват плод, изяждат го и продължават активността си. Тази игра често 
се наблюдава сред малки групи деца, качени на едно и също дърво. 
Отвисоко те наблюдават какво се случва долу. 

 Сред мехинаки и камаира е разпространено стоенето на ръце и 
образуването на човешки пирамиди, в които децата се качват едно върху 
друго, за да пазят равновесие. Във вариант на играта едно дете ляга на 
земята, а другите – върху него, образувайки камара от тела, докато някой 
загуби равновесие и събори останалите. 

 Децата мбути пюгми в Конго играят на няколко ярда от основния 
лагер на място, наречено ворт. Шест или повече малки едновременно се 
качват на върха на младо дърво. Ако някой е по-бавен от останалите, той 
бива запратен във въздуха, докато дървото се връща в изходна позиция. 
Това е повод за подигравки и смях от страна на връстниците. 

 Механаки и паракана децата често използват дървета и дънери като 
трамплин за скачане в реката. Дори малките извършват тази активност без 
помощта или надзора на възрастен. Групи от до 30 деца ауве-ксаванте 
играят на „скачане в реката”. Най-малките понякога се опитват да участват, 
но през повечето време очаровано гледат по-големите, които откриват 
много алтернативни начини за скачане във водата. Локвите също 
допринасят за игра: по време на дъждовния сезон кайнганг и ауве-
ксаванте децата щастливо се хлъзгат в калта (Y. Gosso et al., 2005). 

Описаните активности кореспондират с локомоторните и социалните 
игри на животните, които представляват повтарящи се действия за 
преодоляване на преграда (двигателна задача). Последната се съдържа в 
условията на средата или е породена от действията на партньорите. 
Активностите понякога са съпроводени с игрова сигнализация (смях). От 
етнографския материал личи една характерна особеност на човешката 
игра – циклично повтарящите се вариативни игрови действия се 
обединяват с други специфично човешки феномени, носители на ритъм – 
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песните и танците. Разказите на изследователите показват, че игрите на 
децата в обществата на ловци и събирачи не се изиграват еднократно, а са 
традиционна практика, т.е. веднъж след като са били изобретени, 
игровите схеми са се предавали от дете на дете и са придобили 
устойчивостта на игри с правила, като в този процес са получили и свои 
наименования. 

 Игра-упражнение с обекти (exercise play with objects) 

 Това е игра, която включва обхватни движения с обекти (ходене на 
кокили, мятане на предмет във въздуха). 

 Във физическите игрови активности, изискващи умения и баланс, 
често се използват обекти. Сред амазонските индиански деца много 
разпространени са кокилите. Тази играчка се използва също така за 
симулиране на отпечатъци от стъпки на птици и други животни. 

 Кунг децата играят на „зени” — самостоятелна игра, практикувана от 
момчета и момичета между 6 и 15 години. Зени е перо, привързано с 
кожен ремък (дълъг около 15 см) към тежест (камъче или ядка). Играчът 
хвърля зени, използвайки пръчка. Тежестта пада, а перото се вее след нея 
като вид парашут. Целта е играчът да достигне зени и да го удари отново, 
преди то да е докоснало земята. Всяко дете усъвършенства техниката си и 
не се стреми да победи останалите. Играещите не броят кой колко пъти е 
могъл да удари зени, без да го остави да падне. Децата играят отново и 
отново, мотивирани от удоволствието и за да подобрят своето 
представяне, без да преследват някакъв състезателен интерес. Кунг 
вярват, че ако не е имало зени, човешкият род е щял още да живее в 
тъмнина. Според легендата Писиборо (родов герой) пръв е направил зени, 
като взел перо от ливадна птица и към него привързал горещ въглен. 
Писиборо хвърлил зени два пъти в небето, но то падало обратно на 
земята. Тогава той извадил пръчка и с нея го метнал за трети път. Зени 
отлетяло толкова високо, че стигнало в небето и станало слънцето. 

 Децата от ко (Намибия) и еипо играят на топка. Сред индианците са 
много разпространени различни игри с дрънкалки и топки. Топките се 
правят от царевична шума или каучук. Игрите могат да варират от 
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елементарно хвърляне на топката или ритане от играч на играч, до по-
комплексни активности с мишени (Y. Gosso et al., 2005). 

Видно е, че в основата на някои детски подвижни игри с правила 
лежат трофейните игри на животните, където те демонстрират 
овладяването на игровия обект. Докато животните използват достъпните 
натурални предмети от обкръжението, децата ги заменят с такива, 
изработени от човека. В приведените описания се откроява и склонността 
на homo sapiens да обвързва игровата си дейност със своите религиозни 
вярвания. Интересен е фактът, че практикувайки игри-упражнения с 
обекти, децата не се стремят към превъзходство над другите. Това прави 
активността им по-близка до тази на нашите животински предшественици, 
където също няма осъзнаване на съревнователен мотив. 

 Обектна игра (object play) 

 Това е дейност, в която се извършват фини движения с оглед 
задвижване на обекти по някакъв начин (въртене на пумпал, игра с лък и 
стрели). 

 Децата камаира и уавалапити от Бразилия играят с пумпали, 
направени от техните регионални плодове. Сред обществата на ловци и 
събирачи са много разпространени игрите с прашки, лъкове и стрели. Това 
са изключително мъжки активности. 4—5-годишните гуаяра момчета 
получават от бащите си лъкове, адаптирани към техните размери. Като 
растат, им се дават по-големи и ефективни оръжия. 

 Паракана момчетата практикуват три варианта на игри с лък и 
стрели. Най-простата включва хвърляне на стрела нагоре без мишена (8-
годишни). Например момчето изхвърля стрелата, тръгва да я търси и като я 
намери, се смее. Друго момче хвърля стрела и се усмихва. След няколко 
опита улучва картоф и носи стрелата с улова на нея към къщи. 10-
годишните следват и ловуват живи животни. 

 Фактът, че бащите предоставят малки лъкове и стрели на синовете 
си, а майките —кошнички на дъщерите си, не трябва да се приема за 
преднамерено насърчаване на полови роли. Възрастните не дават никакви 
индикации, че са загрижени за бъдещето на своите деца – да станат 
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ефективни, когато пораснат. Малките по-скоро следват традиционната 
употреба на предметите по непреднамерен начин (Y. Gosso et al., 2005). 

 Разгледаните обектни игри носят белезите и на двата типа игрова 
активност на животните – подвижна (с двигателна задача и игрова 
сигнализация) и имитационна (символична). Все пак те се приближават 
повече до подражанието. В предишната глава бяха приведени примери с 
играта на човекоподобните маймуни, която започва да встъпва в 
трансфера на културни умения като използването на оръдия (например 
ловуването на термити с помощта на тънка пръчка). Очевидно при homo 
sapiens се наблюдава същото, като при това имитацията е диференцирана 
съобразно половите роли на участниците. Интересен е примерът, който 
показва, че хората не само си предават игри от поколение на поколение, 
но и ги варират съобразно възрастта на децата. 

 Конструктивна игра (constructive play) 

 Това е игра, в която се използват различни материали, като при 
комбинирането им се получава нов продукт (моделиране с пясък, правене 
на кошници). 

 Кунг децата строят малки колиби, а еипо играят игри с пясък. По 
време на дъждовния сезон ауве-ксаванте момчетата и момичетата 
прекарват часове в строене на къщурки от кал. Те използват и пръчки с 
дължина до 20 см. След като построят стените, правят вътрешно 
разпределение, за да се обособят отделения: място за спане, място за 
готвене и т.н. Децата строят до три къщи една до друга. Когато тези 
постройки бъдат изоставени от строителите си (по-големите деца), 
малките играят с тях, защото им е трудно те самите да строят (Y. Gosso et 
al., 2005). 

 Конструктивните игри са уникални за homo sapiens. Описаните 
активности най-вероятно са израз на стремежа на децата към подражание 
на света на възрастните, като го отразяват в материални обекти. За това 
свидетелства и липсата на данни за игрова сигнализация. Могат да се 
направят паралели между строенето на местообиталища от децата в 
обществата на ловци и събирачи и направата на гнезда за сън от 
човекоподобните маймуни, в които те полагат своите кукли-пънове. 
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 Социална игра с елемент на случайност (social contingency play) 

Към тази категория се отнасят игри, очевидно мотивирани и 
подсилвани от удоволствието в продуцирането на непредвидими реакции 
у другите (игра на „ку-ку”, гъделичкане, имитиране на жестове или 
вербализации). 

 В обществата на ловци и събирачи децата се ангажират в този вид 
игра още от съвсем малки, като се редуват със своите партньори. Още 
преди да навършат година ко бушмените и еипо бебетата неуморно 
разиграват диалози на даване и вземане. Няма външни награди и те 
изглежда са много развълнувани и удовлетворени от самата активност. 

 Грегор (1982) описва две игри при мехинаки, които комбинират 
социална случайност и моторно упражнение. При първата малките увиват 
парче въже около врата на едно дете и правят фалшив възел. После 
изведнъж дърпат краищата на въжето. Ако възелът е правилно направен, 
то се освобождава. Децата обичат да демонстрират тези умения пред 
публика. Втората игра изисква моторна координация и внимание; тя се 
нарича „оса”. По-големи деца поставят въже на земята и старателно го 
навиват на спирала, репрезентирайки гнездото на осата. По-малко дете се 
опитва да повтори дизайна, като го обхожда с пръст. Останалите го 
наблюдават с ръце, пълни с пясък. Ако детето не очертае точно копие на 
оригиналната линия, другите викат и хвърлят пясъка по него. 

 Камаиура децата играят на „Къде е огънят?”. Те изкопават две дупки 
в пясъка и ги свързват с тунел. Един играч пъха главата си в едната от 
дупките, а другите го покриват с пясък. Детето диша през тунела, а 
останалите го провокират с подигравки и го питат: „Къде е огънят?”. В този 
момент детето трябва да определи истинската позиция на слънцето. 
Играта завършва, когато то даде правилен отговор. 

 В много народи се играе на криеница. Вариантът на камаиура и 
сукури е следният: на пън или голям камък в езеро едно от децата — 
„рибарят”, чака своя партньор да се гмурне във водата. Тогава „рибарят” 
скача във водата и се опитва да го хване. Децата размътват тинята на 
дъното, за да направят водата по-мътна и да създадат трудности за 
„рибаря” да локализира плячката си. 
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 В криеницата на паракана индианците участват деца на различна 
възраст. По-големите помагат на по-малките да се скрият и се забавляват, 
като ги гледат. Тези, които се крият, не винаги остават на едно място. Те се 
смеят и променят скривалищата си. Детето, което търси, чака знак от 
партньорите си, за да започне издирването. Според Пелер (1971) играта на 
криеница следва различна формула в зависимост от възрастта на децата. 
Докато по-големите се стремят да демонстрират, че са по-умни от 
партньорите си, за малките е важно, че играта дава възможност да се 
сменят позициите на губещ и печелещ (Y. Gosso et al., 2005). 

 Първият описан пример за социална игра с елемент на случайност 
показва наличието на ритуализирано взаимодействие, характерно както за 
животните, така и за човешките деца от ранна възраст. Останалите 
активности по същество са игри с правила, които очевидно представляват 
условна ситуация с игрова (двигателна) задача за постигане на 
превъзходство над партньора. Дейността е съпроводена с игрова 
сигнализация. Двигателната задача се генерира от действията на 
съиграчите, които са източник на случайност и неопределеност. 

 Игрова борба (rough-and-tumble play) 

Това е социална игра с елемент на случайност. Включването на 
енергичен физически контакт, борба, преследване и избягване, 
придружени с игрови сигнали (игрово лице), я разграничават от агресията. 

 Двигателните модели, включени в тази игра, често трудно могат да 
бъдат различени от реалните агресивни действия. Обаче смехът и 
усмивката изпълняват функцията на сигнали, че интеракцията не е 
агресивна, а игрова. Ролите на атакуващ и защитаващ се се сменят 
свободно. 

Ко бушмените, химба и еипо момчетата обичат да играят на битки и 
ловуване. Кунг децата играят на гоненица и удряне на кучета, насекоми и 
други достъпни живи същества, включително хора (удрянето на хора 
предизвиква смях и не е обезкуражавано) – всичко това са съществени 
елементи на поведението по време на лов. Кунг момчетата се развличат с 
щрауси. Когато играта стане по-буйна, птицата избягва. Това, което започва 
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като игра, може да завърши с убийство; момчета са наблюдавани да 
преследват щрауси и да ги убиват с пръчки и камъни. 

 Игрите на лов и бой са чести сред децата на индианците от Южна 
Америка. Камаиура играят на борба във вода: дете застава на раменете на 
друго и се бие срещу подобна двойка. Играчите, които са отгоре, се хващат 
за ръце и се опитват да съборят своя опонент. 

 Децата от камаиура обичат да играят на „оса”. Момчета и момичета 
се разделят на две групи: едната представлява хората от селото, а другата 
строи гнездо на оси в пясъка (хълм в средата на кръг). Докато децата 
строят, имитират жуженето на оси. Първата група открива гнездото и се 
опитва да го разруши, а атакуваните „оси” се противопоставят и 
преследват селяните. 

 Ксаванте момчета играят, като образуват два отбора, боядисани в 
червено и черно (всеки със символите на своя клан на лицето). По-
големите избират по едно момче от всеки отбор — противник с който ще 
се бият един срещу друг. Децата взаимно се удрят по ръце с корените на 
твърда трева, докато едното от тях се предаде (Y. Gosso et al., 2005). 

 Игровата борба е поведение, характерно за много животински 
видове. От примерите личи склонността на homo sapiens да икнорпорира в 
универсалната игрова схема, приближаваща се до игра с правила (т.е. с 
победа), сюжетна ситуация. По този начин се получава синтез между двата 
основни игрови феномена: първия, основан на двигателна задача, а 
втория, базиран на имитация. 

 Фантазна игра (fantasy play) 

 При този вид игра на обектите се придават свойства, различни от 
тези, които те притежават в действителност. Така се създават и 
репрезентират въображаеми сцени (използване на пръчка като кану, 
симулиране на битови сцени, превъплъщаване в роли като шаман). 

 Децата от всички изследвани общества на ловци и събирачи играят 
на фантазни игри. Кунг играят на ловци, като обстрелват животни с 
въображаеми стрели. След това децата вземат листа и ги провесват на 
пръчка, преструвайки се, че това е месо. Друг път момче си прави кон и 
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ездач от топки суха тор, вдъхновено при вида на мъже, ловуващи на гърба 
на коне. 

 Ко децата играят на танци и изпадане в транс. Те пеят и танцуват. 
Момчетата се преструват, че лекуват момичетата. Децата се ангажират и 
със сексуални игри едно с друго. 

 Играта на кукли, третирани като бебета, е много разпространена 
сред обществата на ловци и събирачи. Пъпешът е субститут за бебе при 
кунг. Момичатата яномами носят бананови обелки като кукли в люлка. 
Двегодишно момиченце, самото то все още бебе, прегръща банан вместо 
кукла. При различните народи кукли се правят от дърво, глина, восък, 
кости, слама, плат и др. 

 По време на дъждовния сезон ауве-ксаванте и паракана децата с 
помощта на пръчки правят пътечки в почвата и използват различни 
предмети като превозни средства за въображаеми пътешествия. По-
големите пъхат малко дете в кутия (все едно е превозно средство) и така 
прекосяват селото. 

 Момчетата и момичетата са склонни селективно да имитират своя 
пол. 9—10-годишните гуаяки момичета получават миниатюрни кошници от 
своите майки. Те не ги използват непременно за пренасяне на неща, но 
имитират активностите на жените с тях. Момчетата играят на лов на 
гущери с лък и стрели и на строене на къщи. Ксоко индианските момичета 
играят на отглеждане на бебета; преструват се, че приготвят храна и други 
битови дейности, докато момчетата се правят, че яздят кон или карат кану. 
Каинганг момичетата играят с кукли, направени от царевични кочани, а 
момчетата използват парчета дърво като превозни средства. 

 Грегор (1982) разказва за четири фантазни игри на децата мехинаки: 
„децата на жена”, „сватба”, „вожд”, „шаман”. Тези игри репродуцират 
комплексни сценарии, пълни с ритуализирани елементи. Децата се 
отдалечават, за да не ги видят възрастните. Друга игра точно 
възпроизвежда ритуал на преход от юношество към зряла възраст. 
Забележително е богатството на детайлите, с които индианските деца 
играят ролите на възрастните от своето общество (Y. Gosso et al., 2005). 
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 Посочените примери представляват игра-подражание в чист вид, без 
игрова сигнализация и двигателна задача. Видно е, че вродената 
склонност към имитация и пренос на схеми на поведение придобива 
конкретно изражение съобразно характерните и значимите в дадената 
култура обществени дейности и начини на труд. 

Игри с правила (games with rules) 

 В тази група се включват игри, които са ръководени от експлицитни 
правила и редуване (игри на открито с топка, включващи хвърляне към цел 
на далечни дистанции). Ролите са ритуализирани и предвидими, а 
предварително определени сцени са репрезентирани в цикли от действия. 

 Канела индианските деца играят на „ястреб”. Едно от тях е ястребът, 
а другите стоят в редица, която започва с най-високия играч. Всяко дете 
държи здраво предходното. „Ястребът” вика „Гладен съм”. Първото дете в 
редицата разтваря краката си и се навежда, така че главата му да застане 
между тях. След това поглежда назад, сочейки с ръка към някого от 
другите: „Искаш ли този?”. Останалите повтарят въпроса. „Ястребът” 
отговаря „Не” на всички с изключение на последния, за когото казва „Да” и 
започва да го гони. Групата, без да разкъсва подредбата си, се опитва да 
хване в капан „ястреба”. Ако той залови детето, го води в гнездото си. 
Играта продължава, докато „ястребът” хване всички от редицата. 

 Подобна е играта „ягуар” на макукси индианците. Специфичното е, 
че „ягуарът” скача, издава характерни звуци и движи „опашката” си. 
Механики играят на „маймунка”. Тя се катери по дървета, скача по клони, 
издава звуци, докато „ловците” хвърлят пръчки по нея, опитвайки се да я 
съборят на земята. 

 Канела децата играят на „Крадецът на тикви”. Тези, които са тикви, 
клякат на едно място. „Собствениците” на полето застават малко по-
встрани, наблюдавайки „гърнетата”. Две деца играят „старейшини”, дошли 
да купуват тикви. Те са снабдени с гърбици и вървят, подпирайки се на 
пръчки. Когато „купувачите” се приближат до нивата, питат 
„собствениците” дали продават тикви. „Продавачите” казват „Не” и 
„старейшините” се преструват, че си отиват. „Собствениците” се 
отдалечават, а „старейшините” се връщат, за да откраднат тиквите. Те леко 
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ги удрят по главите, за да видят, дали са узрели, след което ги скриват. 
Когато „собствениците” се върнат и видят, че тиквите ги няма, протестират 
срещу „старейшините”. Те пък им отговарят, че не знаят къде са „тиквите”. 
Започва битка. Единият „собственик” се бие със „старейшините”, а другият 
търси и намира тиквите. „Старейшините” се ядосват и решават да 
предприемат нова кражба. Играта продължава дотогава, докато децата се 
изморят. 

Индианските деца играят хокей, игри с обръчи, дартс, стрелба с боб, 
пумпали и др. Игри с топка се практикуват между отбори от младежи и 
възрастни или между родове и села. В повечето племена целта на играта е 
да се удари мишена в края на полето. Популярни са и игри с топчета. 

 Индианците в Бразилия играят игра с игрално поле, рисувано върху 
пясъка. Един камък представлява „ягуар”, а други петнадесет – „кучета”, 
разположени в различни точки. Първият играч движи „ягуара”, за да яде 
„кучетата”; той прескача през квадратите. Опонентът движи „кучетата”, 
опитвайки се да обкръжи „ягуара” и да го спре. 

 Сред индианците в Южна Америка са намерени зарчета от дърво 
или кост с различна форма: куб, шестостенна пирамида, петостенна 
призма и др. Зарчето се хвърля от малка височина и се отчита резултат 
чрез броене на знаци. 

 Установено е, че при децата от обществата на ловци и събирачи с 
възрастта нараства честотата на игрите с правила и се редуцира фантазната 
игра (Y. Gosso et al., 2005). 

 В игрите „ястреб”, „ягуар” и „маймунка” можем да разпознаем 
условната ситуация с двигателна задача за постигане на превъзходство над 
партньора. Тук отново личи стремежът на homo sapiens да интегрира в 
игровата схема сюжетна ситуация. Друго, което е характерно, е усилването 
на елементите на подражание при изпълнение на поетите роли. Явна е и 
тенденцията за усложняване на схемите на взаимодействие (играта 
„Крадецът на тикви”). Игрите с игрално поле и зарчета свидетелстват, че 
при човека игровото единоборство преминава отвъд сферата на 
двигателната активност и се разпростира в интелектуален план. 
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4. Специфични особености на играта на homo sapiens 

Приведената класификация на игрите на децата, живеещи в 
обществата на ловци и събирачи, терминологично не съвпада нито с 
таксономиите на животинските игри, нито с приетата у нас класификация 
на детските игри. Анализът обаче показва, че всяка от разновидностите в 
игровата дейност на homo sapiens може да бъде проследена до своя 
първоизточник в поведението на животните. Намерени бяха основания да 
се допусне, че игрите с правила водят началото си от животинските игри с 
двигателна задача (локомоторна, трофейна, социална, игрова борба), а 
ролевите и конструктивни игри се базират на имитационното поведение, 
характерно за приматите. В същото време човешката игра се отличава със 
свои особености, а именно: 

• игровите схеми и на двата игрови феномена (двигателна задача и 
имитация) придобиват устойчивост във времето и получават свои 
наименования; 

• в играта натуралните предмети биват заменени с изработени от 
човека играчки; 

• схемите на игрово взаимодействие се усложняват и варират според 
възрастта; 

• усилват се елементите на подражание при изпълнение на поетите 
роли; 

• единоборството в играта се пренася в интелектуален план; 

• осъществява се синтез между играта, основана на двигателна задача 
и играта-имитация; 

• тематиката на имитационната игра се простира отвъд вродените 
поведенчески модели (напр. майчинското поведение) и трансфера 
на културни умения (използването на оръдия) и започва да отразява 
значимите обществени дейности и отношения (инициация, 
бракосъчетание); 

• стремежът към имитация се въплъщава не само в действия, но се 
материализира в постройки; 
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• играта се обвързва с религиозни вярвания и с други специфично 
човешки феномени, носители на ритъм (песни и танци). 

Изминаването на пътя от игровото поведение на животните до 
игровата дейност на homo sapiens, характеризираща се с посочените 
особености, може да се обясни с еволюцията на символичната функция и 
превръщането на играта в артефакт. 

 

 5. Играта като артефакт 

Вече беше изтъкната уникалната особеност на homo sapiens да 
предава натрупания опит от поколение на поколение. В този опит са 
включени и човешките (детските) игри. Разбира се, голяма част от тях 
отмират, изгубват се, когато тези, които ги практикуват, спрат да правят 
това. Обаче някои игри, възниквайки първоначално като взаимодействие 
между двама (или няколко) души, започват да се предават и на други. 
Думите на Й. Хьойзинха илюстрират този факт много добре: „играта 
започва и завършва в определен момент, тя се „изиграва”. Докато се 
играе, играта има динамика, непрекъсната смяна, ред, завръзка и 
развръзка... След като играта е изиграна, тя остава в паметта. Като едно 
духовно творение или ценност тя се предава от поколение на поколение и 
може да се повтори веднага или след дълго време” (Й. Хьойзинха, 2000, с. 
38-39). Идеята за играта като артефакт е начин да си представим 
културогенезата на игровата дейност. 

В началото (у бебето) са вродените механизми за 
иницииране/разпознаване на игрова ситуация – вариативно повтарящите 
се и взаимнодопълващи се действия на партньорите по посока на игровата 
задача (съгласуване или контрол), съпровождани от положителни емоции 
и игрова сигнализация. Въз основа на тях детето и възрастният генерират 
игрови схеми, които влизат в техния индивидуален репертоар. С времето 
повечето от схемите постепенно отмират, забравят се. Част от тях, които са 
с достатъчно ясна и привлекателна структура – задача, действия и правила, 
могат да придобият такава стабилност, че да се пренесат и сред 
останалите членове на общността, да започнат да се предават от 
поколение на поколение като игри с устойчиви правила. 
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 Същото важи и за имитационните игри. Ю. Госо и др. посочват, че 
сюжетът, развит от децата и първоначално осъществен с няколко други 
индивиди, има потенциал да стане традиционен, т.е. споделен от цялата 
група и да бъде транслиран до нови членове чрез онтогенетичния процес 
на трансмисия (Y. Gosso et al., 2005). 

При животните няма натрупване и предаване на опита от поколение 
на поколение. При хората възможността за пренос на игрите между 
индивиди и групи е естествена предпоставка за тяхното обогатяване и 
усложняване. Игровата реалност става резултат от колективно творчество, 
където всеки допринася по нещо, внасяйки вариации и модификации. 
Наред с това спецификата на игровата дейност на homo sapiens произтича 
от сливането на двата генетично обусловени игрови феномена: игра с 
двигателна задача и игра-имитация. Хората са доловили, че те имат 
различен източник и са отразили това в някои езици като английския, 
където двете форми се обозначават с различни думи – play и game, а 
възможността за техния синтез е фиксирана в словосъчетания от рода на 
role playing games. Й. Хьойзинха също е забелязал, че „играта е борба за 
нещо или показване и представяне на нещо. Тези два начина на проява на 
играта могат да се обединят и да се получи „представление” на борба за 
нещо или борба за най-добро представяне на нещо” (Й. Хьойзинха, 2000, с. 
44). 

Интеграцията върви по две линии: тя е плод както на особеностите 
на двата феномена – общите черти между тях, така и на специфичната 
психическа организация при човека – развитието на символната функция. 

Едната линия на сближаване на двете игрови разновидности е по 
посока движение на играта-имитация към играта с двигателна задача. 
Силата на връзката се определя според мярата на това доколко в процеса 
на подражанието се проявяват белезите на играта с двигателна задача: 
условна ситуация, липса на прагматична цел, вариативност, повторяемост, 
незавършеност на действията. Колкото по-ярко са изразени тези 
характеристики, толкова по-силно симулацията се асоциира с усещането, 
че „това е игра”. 

Втората линия, по която се осъществява синтезът на двата игрови 
феномена, е приближаване на играта с правила към ролевото 
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претворяване на действителността. Игровото поведение води началото си 
от контекста на обичайната жизнена дейност на дадения животински вид и 
е свързано с усилия за преодоляване на някаква преграда. Благодарение 
на това, а също и на развитието на символната функция, хората с лекота 
свързват игровите схеми с разнообразни сценарии от своя ситуационен 
репертоар, т.е. правят ги сюжетни. Както посочва Е. Яковлева, 
интерпретацията на понятието игра се среща навсякъде, където ходът на 
явленията зависи от борба на две или повече страни. По силата на това 
обстоятелство практическите възможности за приложение на играта се 
оказват изключително широки (Е. Яковлева, 2010). Освен това играта може 
да прекрачи рамките на характерната за животните чисто двигателна 
активност и да премине изцяло в условен план –„игра на ума”. 

Децата проявяват естествена склонност да интегрират двата игрови 
феномена. Така например Ф. Стийн и С. Оуенс отбелязват, че при 
класическата гоненица, която е преобладаваща до 3 години, играчите се 
ангажират с преследване и избягване, без да включват определено 
наративно съдържание. Този вариант на играта е най-близко продължение 
на животинското игрово поведение. В определен момент между 3- и 5- 
годишна възраст децата типично развиват подробни наративни игри на 
гоненица, където гонещият приема експлицитно ролята на чудовище или 
някакъв специфичен хищник (F. Steen, S. Owens, 2001). В подобни случаи 
игровите действия може да започнат да се отклоняват от своята 
насоченост към игровата задача и да се обърнат по посока пресъздаване 
характерните особености в поведението на деятелите, които в истинския 
живот реализират тази задача. Така подражанието започва да изпълва 
съдържанието на играта като асимилира правилата в себе си (те стават 
скрити правила) и отнема статута на победата като универсална игрова 
цел, самото подражание, ролята става самоцел. 

Възможността чрез играта да се претворяват значими сфери от 
живота, дейността и отношенията на хората, а също и удоволствието и 
удовлетворението, което тя носи, й осигуряват място в света на 
възрастните. Защото, по думите на Й. Хьойзинха, играта, която е изолирана 
от „всекидневния живот”, позволява на човека да разгърне стаения си 
стремеж към ритъм, промяна, хармония и антитетична развръзка. Това 
игрово настроение се съпътства от стремежа към почит, достойнство, 
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превъзходство и красота. Всичко мистично и магическо, всичко героично, 
всичко художествено, логично и пластично търси форма и израз в 
благородна игра. Играта става израз на обществените идеали (Й. 
Хьойзинха, 2000). По тази причина игровият феномен заема значимо място 
в живота на възрастните под формата на различни състезания и 
драматизации. Преминаването на играта в сферата на дейност на 
възрастните довежда до появата на форми, чието практикуване надхвърля 
възможностите на децата. Поради универсалната си структура тези игри 
могат да се транспонират на различни нива на сложност според равнището 
на играещите. Децата ги получават в готов вид и съобразно възможностите 
си ги овладяват като елемент на културата. Изпреварващото внедряване от 
възрастните на игри, изискващи от децата да функционират над 
актуалното си равнище на развитие, променя и самия генезис на игровата 
дейност. По този начин, предавайки се от по-възрастните на по-младите, 
играта като средство на културата вече изменя генетичния ход на игровата 
дейност в процеса на индивидуалното развитие. 

Наред с това играта се превръща в инструмент за приобщаване на 
детето към културата. Този механизъм е описан от Е. Яковлева. Според нея 
вътре в играта условно се отделят две наслагващи се едно върху друго 
пространства: „видимо” (поле на вещите, игровите предмети) и 
„невидимо, скрито” (поле на смисли). В играта става изход от видимия свят 
в света на метафорите, знаците и символите, а чрез него – в 
семиотическото културно пространство. Играта като феномен на културата 
представлява първата форма за организация на живота, закрепена в 
обществото на равнище всеобщи прототипи на социално поведение и 
действия (Е. Яковлева, 2010). В. Щедровицкий разглежда играта като 
социално зададен, наложен на детето и усвоен от него вид дейност и 
отношение към света, социално-педагогическа форма на организация на 
целия детски живот. Като особен вид дейност тя се развива и под влияние 
на условия и ситуации, специално създадени от възпитателите, и 
благодарение на случайни външни обстоятелства, и като следствие от 
самата активност на детето (Г. Щедровицкий, 1995). 

 Историческото натрупване на игри и тяхното вливане в дейността 
показва социалната природа на човешката игра. От друга страна, грижата 
на родителите за предаването на обществения опит не се ограничава до 
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игровата дейност. Нейното развитие в дадена култура зависи от мястото, 
което й се отделя, и от начините, по които възрастните подреждат средата 
на децата така, че те да се развиват според съществуващите норми. 

 

 6. Играта на различните стадии от общественото развитие 

 Като първа стъпка в изследването ще приведа предположението на 
Д. Елконин (1984) за възникването на ролевата игра в хода на 
историческото развитие на обществото. 

Авторът застъпва тезата, че в ранните етапи от развитието на 
обществото детство не е съществувало, защото децата живеели с 
възрастните общ живот. Това било възможно, тъй като формите на труд 
били елементарни, не е имало специализация и използване на сложни 
оръдия, което позволявало децата отрано да се включат в дейността на 
възрастните. Възпитанието се реализирало от всички възрастни по посока 
на основната задача – децата да станели участници в труда, като главно 
средство за това било постепенното им включване в достъпните му форми. 
На тази степен на развитие и при такова положение на детето в 
обществото е нямало никаква необходимост от възпроизвеждане на труда 
и отношенията между възрастните в особени условия, нямало е 
необходимост от ролева игра. 

 Преходът към по-развити форми на производство – земеделие и 
скотовъдство, усложняването на начините на лов и риболов, появата на 
занаятите, довели до ново разделение на труда в обществото. Много от 
начините на труд се оказали сложни и недостъпни за децата и те 
престанали да вземат непосредствено участие в тях. За малките били 
оставени само някои най-прости форми на производствената дейност и 
битовия домашен труд. По отношение на най-важните, но недостъпни за 
децата области на труда, пред тях се поставяла задачата колкото се 
можело по-рано да овладеят сложните оръдия и операции. Преди 
включването им в съвместната с възрастните, най-важна и отговорна 
трудова дейност, децата трябвало да овладеят съответните оръдия и да се 
научат да ги използват. Възрастните започнали да изработват умалени 
оръдия на труда, специално приспособени към детските възможности, с 
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които децата се упражнявали в условия, близки до реалните, но не и 
тъждествени с тях. Упражненията – самостоятелни или под ръководството 
на възрастните, постепенно приели характера на игри: спонтанни и 
състезателни (съревнования). Разбира се те могат да бъдат наречени игри 
само условно. 

По-нататъшното развитие на производството и производствените 
отношения довело до това, че възможностите за включване на децата в 
труда се усложнили още повече. Упражненията с умалените оръдия на 
труда станали безсмислени, а овладяването на по-сложните оръдия се 
оставяло за по-горна възраст. Тогава се появила символичната играчка, с 
която децата започнали да пресъздават тези сфери от всекидневния живот 
и производството, към които се стремяли, но не можели да се включат. 
Периодът на детството се удължил, като през него децата били оставени 
да се занимават самостоятелно с това, което им е интересно. Възникнали 
детски съобщества, в които децата живеели освободени от грижите за 
собственото си изхранване, но органически свързани с живота на 
обществото. В детските съобщества започнала да господства играта (Д. 
Елконин, 1984). 

 Концепцията на Д. Елконин се основава на хипотезата, че играта на 
homo sapiens се отличава от игровото поведение на животните и затова 
авторът не търси между тях отношения на родство и приемственост. Освен 
това неговата теория се отнася за ролевата игра (наричана от него 
разгърната форма на игровата дейност), а игрите с правила остават 
встрани от изследователския интерес. Положителен момент в концепцията 
на руския автор е неговото разбиране, че мястото на играта в живота на 
децата се определя от статуса на детството и от положението, което 
подрастващите заемат в обществото. Изследването на Елконин се 
основава на богат етнографски материал, но най-новите публикации върху 
начина на живот на културите, намиращи се на по-ранни стадии на 
обществено развитие, поставят необходимостта от ревизиране 
постановките на автора относно играта и нишите на развитие. 

 Представените в работата на Ю. Госо и др. игри на децата, живеещи 
в общества на ловци и събирачи (описани в 3.1 Играта в зората на 
човечеството) показват, че още на най-ранните стадии от развитието на 
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обществото подрастващите практикуват основни разновидности на играта, 
които са характерни и за съвременния етап: ролеви, строителни, игри с 
правила (подвижни и интелектуални). В същото време при описанието на 
детството липсват данни, че възрастните се стремят отрано да приобщят 
малките към практикуваните форми на труд. Следователно детството е 
съществувало (противно на мнението на Елконин). Ю. Госо и др. посочват, 
че в обществата на ловци и събирачи децата обикновено са свободни да се 
движат където си искат, възрастните не им дават нареждания, не ги 
наказват и никога не се намесват в живота им (Y. Gosso et al., 2005). Това 
положение на детето вероятно е непосредствен израз на еволюцията на 
детството и родителската грижа в животинския свят. Освободени от 
грижите за съществуването си, децата, както и малките на животните, учат 
по начина, който е най-естествен за тях – чрез играта, наречена от Ф. Стийн 
и С. Оуенс „еволюирала педагогика” (F. Steen, S. Owens, 2001). 

 Следващият етап от общественото развитие е свързан с появата на 
земеделието и скотовъдството. В изследване, проведено от Дж. Бок, е 
установено, че в тези общества значително се увеличават трудовите 
ангажименти на децата. Във връзка с това подрастващите се ангажират в 
игрови активности, които са свързани с развитието на умения, необходими 
им за достигане компетентността на възрастните. Резултатите показват, че 
в обществата на земеделци децата прекарват по-малко време в 
непродуктивни активности като игра и имат по-малко форми на игра в 
сравнение с децата в обществата на ловци и събирачи. Характерно за 
подрастващите е комбинирането на труд и игра (J. Bock, 2005). 

 Интегрирането на трудова и игрова дейност в нишите на развитие е 
продължило в течение на много столетия – известно е, че и в античността, 
и по времето на феодализма, и при индустриалната революция 
подрастващите от непривилегированите класи са вземали активно участие 
в осигуряване прехраната на семейството си. В контраст, голяма част от 
децата на заможните, освен че са получавали образование, са били 
поощрявани да играят, за което свидетелстват развитието на 
производството и дистрибуцията на играчки. 

 През втората половина на ХХ век в страните от западния свят игрите 
отново заемат водещо място в живота на децата, като изтласкват 
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трудовата дейност и я отлагат за по-късен етап. Това е свързано с 
развитието на икономиката и на науките педагогика и психология, чиито 
постижения трайно променят образа за детето и отношението към играта 
като фактор в развитието. 

 Може да се обобщи, че играта заема централно място в живота на 
децата тогава, когато те нямат възможност да вземат непосредствено 
участие в дейността на възрастните. Като се има предвид постановката на 
социокултурната психология, че развитието на детето се осъществява в 
процеса на собствената му дейност, особено актуално звучене придобиват 
въпросите: Как ще се запълни своеобразният „вакуум” в нишата на 
развитие на съвременните деца, лишени както от достъп до участие в 
трудовата дейност, така и от възможности за разгръщане на богати 
свободни съвместни игри? Може ли обучението да компенсира 
редуцирането на игровата дейност? Какво е педагогическото значение 
на играта в един променен свят? 
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ГЛАВА ІV 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ИГРАТА В 
ЕДИН ПРОМЕНЕН СВЯТ 

 

 1. Играта и живота на децата през ХХІ век 

 Понастоящем съществуват две ориентации към играта в областта на 
възпитанието: 1.) играта като възпитателна цел; 2.) играта като инструмент 
на възпитанието. Според Д. Шпанхел колкото по-бързо се променя нашият 
модерен свят, толкова по-голям става натискът за адаптация върху 
подрастващото поколение и съответно се повишават учебните изисквания. 
По мнението на автора като следствие от всичко това нарастваща 
значимост ще придобива осигуряването на възможности за игра. Шпанхел 
посочва, че до момента възпитателите се опитват твърде едностранно да 
използват играта — само за подобряване и оптимизиране на учебния 
процес. В бъдеще — уверен е той — трябва да се обръща повече внимание 
на свободните игри децата. В тази връзка авторът изтъква необходимостта 
от един нов поглед към играта и възпитанието от екологична гледна точка. 
Тази перспектива означава, че най-напред трябва да видим жизнения свят 
на нашите деца като цялост: той оказва изключително комплексно 
влияние, в което са интегрирани процесите на развитие на подрастващите, 
тяхната игра и възпитание. Трудният въпрос тук е: Колко са дълбоки 
промените, причинени от начина на живот, върху структурите и 
процесите на играта, върху развитието и възпитанието на децата, и 
как изменените форми на игрова дейност, развитие и възпитание 
оказват обратно въздействие върху жизнения свят на децата? По-
нататък трябва от педагогическа позиция да се постави въпросът: Как да се 
организират възпитателните процеси и институции, така че да 
могат да оказват адекватна помощ на децата при преодоляване на 
трудностите във всекидневните жизнени ситуации, да съдействат за 
удовлетворяване задачите на развитието? (D. Spanhel, 2006). 

 В България все още няма специални изследвания върху промените в 
жизнените светове на децата и последствията от това. Доколкото 
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следваме световните тенденции, характерни за развитите държави, бихме 
могли да се възползваме от натрупания в други страни опит в това 
отношение. Западните социолози и педагози описват жизнения стил на 
децата с термините: „островно детство”, одомошаване, технизиране (S. 
Rigger, 2004). Наблюдава се тенденция към ограничаване и външно 
регулиране на детските игрови светове (D. Spanhel, 2006), която се 
изразява в следното: 

 Ограничаване на пространството и движенията. В миналото 
пространствата за игра и движение се намираха в жилищното обкръжение 
на децата – тяхното развитие ставаше в концентрични кръгове около 
мястото, където растяха. За днешната ситуация отговаря картината на 
„островното детство”: деца, които закопчани здраво в колата, гледат към 
улицата; които остават в жилището и съзерцават през прозореца света на 
възрастните; които стоят пред компютъра и наблюдават технологично 
анимирани актьори в техните нереалистични приключенски игри. 
Градското развитие и семейната жилищна култура пренебрегват 
потребностите на децата и младежите – подрастващите живеят на 
възможно най-ограниченото пространство (S. Rigger, 2004). В допълнение 
педагозите също ограничават движенията за сметка на образователните 
активности (R. Zimmer, 1996). 

 Педагогизиране на ежедневието и играта. Съвременното 
предучилищно възпитание все повече се ориентира към ускорение 
(акселерация) на развитието в ущърб на неговото обогатяване 
(амплификация). Възрастовите промени при това се отъждествяват с 
формиране на знания, умения и навици, което води до елементаризиране 
(симплификация). Детството губи своя едва отскоро отвоюван смисъл на 
уникален, самобитен възрастов период, където автентичен източник на 
развитие е живото общуване в играта (Т. Авдулова, 2009). Самата игра бива 
подчинявана на ученето и се използва предимно като учебно средство не 
само в училище, но и в детската градина. Подрастващите могат да се 
развиват здравословно само тогава, когато играят възможно най-много. В 
противовес на това много от съвременните деца имат запълнена седмична 
програма, по-натоварена от тази на един зает мениджър (S. Rigger, 2004). 
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Ограничаване на достъпа до света на възрастните и обедняване 
на системата детски дейности. Светът на възрастните е 
високотехнологичен и непонятен – на него е почти невъзможно да се 
играе. Социалните и особено професионалните взаимоотношения на 
хората остават закрити, те трудно се пресъздават и представят нагледно в 
играта. Новите професии (икономист, мениджър, юрист, банков служител) 
не дават материал за игрови роли. Родителите като работници не са 
емоционално значими, привлекателни образци за детето. Правилата на 
социалното взаимодействие, усвоявани в ролевата игра, не винаги се 
отделят от малките и не стават органическа част от поведението им. 
Децата са отделени от света на възрастните и почти нямат възможности за 
участие в живота им. Не са включени нито в трудови отношения, нито в 
битови, а накрая са лишени и от възможности за игрова дейност (Т. 
Авдулова, 2009). 

Загуба на игровата общност. В рамките на семейните контакти, а 
също и по местоживеене, устойчивите дружески групи от деца са крайно 
редки. В предучилищните заведения възможностите на децата за 
свободно общуване също са ограничени. Като правило в течение на деня 
те имат съвсем малко време за свободна дейност и игра (програмата за 
развитие е ориентирана към обучението и в най-добрия случай 
дидактическото използване на играта) (Т. Авдулова, 2009). 

Технизиране на ежедневието и играта. Технизирането на детската 
игра е в пълен ход и още съвсем не е завършило. Последствие от това е 
силно ограничаване свободното разгръщане на играта, защото 
технологията допуска само малко вариации. Например може да се натисне 
копчето и тогава се появява определена фигура. Това се обозначава като 
монофункционален игров материал. Той завладява, обездвижва и 
провокира натрапливо поведение (by: S. Rigger, 2004). 

Комерсиализиране на свободното време и играта. Възниква 
отделна индустрия на свободното време и играчките, която произвежда 
все по-реалистични игрови материали. Те ограничават темите и игровите 
сюжети. Игровото поведение се регулира посредством медиите и 
рекламата (D. Spanhel, 2006). 
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 Под въздействие на измененията в условията на живот неизбежно се 
променя и игровата реалност. Кнут Дитрих (1996) характеризира днешния 
град като „игрова пустиня”. Много изследвания доказват, че съвременното 
ежедневие прогресивно ограничава детската игра: силно редуцирани са 
както възможностите за игра, така и игровите умения у децата (D. Spanhel, 
2006). С възрастта се увеличава броят на неиграещите подрастващи (от 
16% във втора група на детската градина до 36% — в подготвителната) (Т. 
Авдулова, 2009). 

 Очертаните „достойни за съжаление” промени в жизнените 
отношения на децата довеждат до това, че самите подрастващи са станали 
различни – констатация на родители и учители (К. Dietrich, 1996). 

Децата биват заливани от предложения за консуматорство и 
свободно време, но губят възможности за непосредствено придобиване 
на опит. Сетивната дейност се ограничава до акустични и оптически 
стимули. Това стеснява опита от другите сетива. Ограничеността на 
сетивните възприятия води до нарушения в обработката на възприятията и 
в поведението. Децата нямат възможност да установяват закономерности, 
а учат от „втора ръка” (R. Zimmer, 1996). 

Към проблемите относно здравето на подрастващите С. Ригер отнася 
„въпросите на играта на децата и нейната обществена значимост”. Авторът 
привежда данни от 2003 година за удвояване броя на немските деца с 
наднормено тегло. Подрастващите в големите градове все повече се 
обездвижват, наблюдава се спад в двигателните им умения – липсва 
координация между ръката и движенията на краката, влошена е 
способността за балансиране. Като причина авторът посочва недостигът на 
движение и враждебното към децата и младежите градско обкръжение. 
Все по-често се срещат болести на цивилизацията като нарушения на съня, 
болки в гърба, главоболие, наднормено тегло. В сравнение с 1980 г. 
влошаването е с 13%. Днес 26% от децата през ваканцията играят само 
веднъж седмично. Поради недостиг на движение се редуцира и 
способността за концентрация. Вследствие от всичко това успехът в 
училище спада и се увеличава рискът от злополуки (S. Rigger, 2004). Като 
ефекти от съвременния начин на живот на децата Р. Цимер посочва: 



112 

агресивност, хиперактивност, дефицит на вниманието, неврологични и 
психосоматични увреждания (R. Zimmer, 1996). 

Отсъствието на играта в предучилищна възраст води до това, че 
периодът на формиране на основните на личността, на базовите психични 
функции е обеднен и се ограничава само с когнитивните съставляващи. 
Едно от очевидните последствия от недоразвитие на игровата дейност е 
снижаването на творческия потенциал на личността. Личностно незрелите, 
недоиграли деца отиват в училище без да са се научили да регулират 
своето поведение, да оценяват себе си и да контролират своите желания 
(Т. Авдулова, 2009). 

Резултатите от изследването на О. Белобрикина показват, че 
непълноценното усвояване в предучилищна възраст на основните видове 
игри затормозява развитието на детето като субект на собствената си 
жизнена дейност. Първите признаци се появяват на границата между 
предучилищна и начална училищна възраст и се проявяват — в частност в 
отсроченост на кризата на седмата година и отлагане във времето на 
възникването на психологическите новообразувания на възрастта. 
Авторката представя данни, съгласно които за периода 2000-2003 година 
77% от 240 деца в предучилищна група нямат готовност за усвояване на 
новата учебна дейност и то именно във връзка с несформираност на 
възрастовите новообразувания в сферата на самосъзнанието. Въз основа 
на получените данни Белорибкина прави извода, че психологическата 
възраст у много деца в подготвителната група е снижена по причина на 
изопачени или депривирани форми на развитие на игровата дейност (О. 
Белобрыкина, 2005). 

Всичко това дава основание на С. Ригер (2004) да твърди, че загубата 
на играта е културна загуба. Ежедневието, в което живеят децата ни, не е 
устроено съобразно техните потребности. Защото импулсът за игра е 
вроден и следователно възпитателите, които игнорират игровата дейност, 
депривират детското развитие. Необходима е екологична ориентация към 
играта, която да покаже нейното фундаментално развиващо значение. 
Според Т. Авдулова (2009) днес значението на играта се увеличава, тъй 
като отношенията стават по-сложни, а социалното пространство, което 
детето трябва да осмисли, по широко. 
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2. Развиващи функции на играта 

Психолозите и педагозите вярват, че играта не е просто развлечение, 
а е дейност, която е изключително важна за развитието. Съобразно 
спецификата си всяка от разновидностите на феномена (сюжетно-ролева, 
драматизация, конструктивна, игра с правила) допринася с нещо уникално 
в онтогенезиса. Тук обаче ще разгледам психологическото значение на 
играта в по-общ план, произтичащо от иманентните й особености, 
присъщи за всичките нейни прояви. 

На първо място играта е съществена за физическото развитие. 
Подвижните игри, които изискват активни движения (бягане, скачане, 
катерене), съдействат за съзряване на мускулатурата, координацията на 
движенията и развитие на физическите качества (ловкост, бързина, сила, 
издръжливост), стимулират кръвообращението и допринасят за по-
пълноценна обмяна на веществата. Голяма част от настолните и 
конструктивни игри също имат принос към двигателното развитие най-
вече по отношение на фината моторика. Към това се добавя и фактът, че 
децата изпитват огромна потребност от движения, а игрите спонтанно я 
удовлетворяват. Същевременно игрите са неизчерпаем източник на радост 
и удоволствие, с което способстват за утвърждаване на оптимистична 
нагласа в живота и формиране на жизнерадостен характер. 

Играта съдейства за развитие на мотивационно-потребностната 
сфера. Структурата на мотивацията на 2—3-годишното дете се 
характеризира като неподредена, тъй като мотивите и потребностите се 
сменят един след друг в относително случаен порядък, без да се 
подчиняват още на единния съзнателно-волеви контрол на детето 
(Психологический атлас человека, 2006). 

Л. Виготски посочва, че детето от ранна възраст има склонност към 
непосредствено разрешаване и удовлетворяване на своите желания. Отсрочването на 
тяхното изпълнение е трудно. То е възможна само в тесни предели (никой не познава 
дете на възраст по-малка от три години, което да има желание да направи нещо след 
няколко дни). Обикновено пътят от подбуждането на мотива до неговата реализация е 
изключително кратък. Затова детето от ранна възраст се държи така: то иска да вземе 
предмета и той трябва да му се даде веднага. Ако обектът не бива да се взема, детето 
или устройва скандал – ляга на пода и рита с крака, или се отказва, примирява се (Л. 
Выготский, 1966). 
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В хода на играта също възникват множество мимолетни желания, 
основно предизвикани от привлекателността на предмети, които не се 
намират на разположение, или от роли, които изпълняват другите 
играещи. Детето все пак е принудено да се откаже от тези случайни 
желания в полза на основния подбудителен мотив. Това означава, че 
играта е дейност, в хода на която се осъществява съподчинение на 
мотивите. Наред с това игровият процес съдейства за насищане на 
мотивацията с ново социално, специфично човешко съдържание 
(Психологический атлас человека, 2006). Така например в играта детето се 
оказва способно да отстъпи играчка, да се откаже от привлекателна роля 
или от налагане на своя замисъл, т.е. да жертва своите непосредствени 
желания в името на съвместната дейност. Играта съдейства за развитие на 
мотивационната сфера и поради факта, че участниците искат да покажат 
най-доброто от себе си, като победата и успехът са толкова по-ценени, 
колкото по-трудно е било постигането им. Ето защо, когато децата 
усъвършенстват уменията, необходими за дадена игра, интересът към нея 
като правило спада. Тогава те започват да търсят варианти, които да я 
направят по-трудна. Това означава, че игровата дейност възпитава 
стремеж към самоутвърждаване и самоусъвършенстване, който е от 
решаващо значение за развитието на личността. 

В обобщение — развитието на мотивационно-потребностната сфера 
в игра се осъществява в два основни аспекта: 1.) съподчинение на 
мотивите — ситуативните мотиви се подчиняват на по-обобщени; 2.) 
формиране на нови, по-висши мотиви на дейност. 

Играта е училище за развитие волевата регулация на поведението. 
Тя е първата активност в живота, в която конфликтът между „Иска ми се” и 
„Трябва” се разрешава в полза на „Трябва”. С други думи казано, в играта 
участниците правят това, което се изисква от тях (съгласно ролите и 
правилата), вместо това, което те непосредствено желаят. Подобен избор 
е труден за малкото дете. Например то трябва да слуша учителя и да 
изпълнява поставените от него задачи, но би предпочело да наблюдава 
през прозореца играещите навън деца. Много често детето разрешава 
възникналия конфликт в полза на „Иска ми се”, което е значим проблем 
при постъпването в първи клас и е причина за неуспеваемост и трудна 
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адаптация към училищното обучение. В играта обаче нещата изглеждат по 
съвсем различен начин. 

Д. Елконин разказва за деца, които се самоорганизирали за игра „На гара”. В 
чакалнята имало сладкарница, където продавали истински сладкиш. Преди да се качат 
на влака, всички пътници се черпели. Детето, което продавало билети на касата, 
гледало завистливо останалите, но не напуснало „работното си място”. Едва след като 
всички пътници си взели билети и се качили на влака, то затворило гишето с едно кубче 
и отишло да си купи сладкиш (Д. Елконин, 1984). 

Разглеждайки игровата ситуация, при която детето разрешава 
конфликта между „Иска ми се” и „Трябва” в полза на второто, Л. Виготски я 
определя като главен парадокс на играта. И се мотивира: именно в 
максимално освободената от всякаква принуда игрова дейност, където 
детето изглежда се намира изцяло под властта на емоциите, то за първи 
път се научава да управлява своето поведение и да го регулира в 
съответствие с общоприетите правила (Л. Виготски, 1966). Д. Елконин 
обяснява възможността играта да бъде „школа за преднамерено 
поведение” с това, че ролята, която детето приема, му дава образец, 
еталон, с който да сравнява поведението си и да го контролира. 
Изпълнението на ролята е емоционално привлекателно и затова 
стимулира извършването на такива действия, в които тя намира своето 
въплъщение (Д. Елконин, 1984). Като се позовава на автора, Е. Смирнова и 
О. Гударева (2006) посочват, че ролята има за детето силата на закон, на 
който то трябва да подчинява действията си. Те привеждат примери за 
това как всеки опит да се наруши образеца (например мишката да лови 
котки или шофьорът да продава билети, а кондукторът да кара автобуса) 
предизвиква бурния протест на децата и понякога дори води до 
прекратяване на играта. Поемайки дадена роля, детето заедно с това 
приема и система от точни изисквания да изпълни определени действия в 
дадена последователност. 

З. Мануйленко демонстрира ролята на играта за развитие на произволното 
поведение в серия експерименти. В един от тях децата трябвало да запазят определена 
поза като задача, поставена от възрастния: „Постой неподвижно колкото се може 
повече”. В друга серия на децата се предлагало да стоят в същата поза, изпълнявайки 
ролята на часовой, охраняващ фабрика. Съпоставката от двата опита показала, че 
изпълнението на тази трудна за децата в предучилищна възраст задача е значително 
по-ефективно в играта (по: Е. Смирнова, О. Гударева, 2006). 



116 

Игрите с правила също съдействат за развитие на умението за 
регулация на поведението. С. Козлова и Т. Куликова посочват, че децата са 
привлечени от игровия процес, от желанието да изпълнят игровите 
действия, да достигнат до резултат. Но този игров процес е опосредстван 
от някаква задача (не просто да постави картинките как да е, а по чифтове 
съобразно определен признак; не просто да бяга, а да избяга от Лиса). 
Това прави поведението на детето преднамерено, подчинено на игрови 
условия във вид на правила. Авторките се позовават на А. Н. Леонтиев, 
който заключава, че да овладееш правилото на играта, означава да 
овладееш поведението си (С. Козлова, Т. Куликова, 2009). Друг ярък 
пример са подвижните игри, в които участниците са готови да „полетят” 
към финала, но удържат неподвижната поза, докато чуят сигнала, 
оповестяващ началото. Така в игровия процес се развива волята на детето. 
То се учи да регулира поведението си. Играта има предимство като школа 
за преднамерено поведение пред другите дейности, защото за разлика от 
тях, по думите на П. Грей, тя дава възможност на детето свободно да я 
напусне, ако правилата станат твърде обременителни за него. Да се 
изисква от теб да изпълняваш нещо в истинския живот, може да е 
плашещо, но да го правиш на игра, осъзнавайки, че винаги си свободен да 
се оттеглиш, е голямо удоволствие (P. Gray, 2008). 

Играта е от важно значение и за емоционалното развитие. В нея 
детето се учи да регулира емоциите си. Липсата на това умение може да 
стане причина за неуспех в училище. Например ученикът се огорчава, че 
учителят не вдига всеки път него и престава да взема участие, да внимава 
в уроците. Или пък при неуспех се демотивира и не се стреми да 
преодолява трудностите. В играта обаче загубата и разочарованието имат 
по-особен психологически смисъл, анализиран от Д. Димитров. Това е 
вярата, че си загубил заради липса на късмет, и надеждата, че следващия 
път ще имаш по-голям шанс. Те карат детето отново и отново да се връща 
към играта, като преодолява трудностите по пътя към целта – победата (А. 
Илиева, Д. Димитров, 1982). Играта подкрепя емоционалното развитие и с 
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това, че дава възможност за изразяване на емоции и за справяне със 
собствените чувства (J. Isenberg, M. Jalongo10). 

Позовавайки се на Зигмунд и Ана Фройд, А. Флитнер посочва, че в 
играта детето става шампион в ситуации, които преди са били преживени 
като неовладени, напрегнати или заплашителни (A.Flitner, 1974). Тази идея 
е развита от Стюард Лестър и Уенди Ръсел, които обобщават резултатите 
на редица изследвания по темата. Авторите защитават тезата, че 
първичните емоции могат да бъдат едновременно и преживени, и 
държани под контрол в играта. Например, макар че в игровия бой или при 
състезателните игри участниците може да изпитат гняв, те не дават път на 
открита агресия и насилие, а вместо това показват стратегии и контрол. 
Брайън Сътън-Смит отбелязва, че темите, демонстрирани в детските 
игрови сценарии, съдържат много елементи на атака, бягство, злополука, 
неяснота и отчуждение. Тези „опасности” могат да бъдат свързани с 
първичните емоции гняв, страх, шок, отвращение и тъга. Авторът 
предполага, че конструирайки тези истории, децата създават ситуации на 
умерен стрес, с който се справят чрез играта. Изследване на Сандра Ръс 
показва значението на ролевата игра за редуциране на тревожността. Тя 
може да се използва като фантазна репетиция: детето изпробва адаптивни 
модели на мислене, планиране, поведение и емоции и това му помага да 
си създаде навици за справяне в конфликтни ситуации в реалния живот 
(by: S. Lester, W. Russel, 2008). 

Децата в концентрационните лагери играели, макар и за кратко, преди да бъдат 
убити. Свидетелства за това има в дневниците и интервютата на оцелелите. В Аушвиц-
Биркенау децата се предизвиквали едно друго да докосват електрическата ограда. Те 
играели на „газова камера”, като хвърляли камъни в яма и викали сякаш са умиращи 
хора. Популярна била и играта „клепси-клепси” (общоприет термин за кражба). На 
един играч се завързвали очите, а някой от останалите пристъпвал към него и го удрял 
силно по лицето. Тогава на първото дете се махала превръзката и то трябвало да 
разпознае по израженията на лицето или други белези този, който го е ударил. За да 
оцелее в Аушвиц, човек трябвало да бъде експерт в лъгането — например за това, че е 
откраднал хляб, или че знае за бягството на някого. Клепси-клепси изглежда е практика 
за това умение (by: P. Gray, 2008). В посочените примери децата контролират 

                                                             
10 Isenberg, J., M. Jalongo. Why is Play Important? Social and Emotional Development, Physical Development, 
Creative Development.// http://www.education.com/reference/article/importance-play--social-emotional/ 
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изразяването на емоции като преиграват многократно неприятна или плашеща 
ситуация. 

Независимо от това, че играта е построена от въображението, 
чувствата в нея са истински. Играейки, детето натрупва опит за справяне с 
негативните емоции и преодоляване на препятствия. Това се отнася както 
за игрите с правила, така и за ролевите игри. 

Играта съдейства за моралното развитие. На първо място ролята 
представлява обобщен модел, еталон, изискващ от изпълнителя да 
възпроизведе образцовите качества на поетата социална функция, като се 
съобрази с нормите, регулиращи поведението й (медицинската сестра е 
грижовна; строителите взаимно си помагат). Така според Т. Авдулова едно 
от важните психически новообразувания в играта е формирането на 
вътрешните етически инстанции. Авторката поддържа мнението, че 
поемайки дадена роля, детето доброволно приема и изискванията, 
необходимостта да се подчинява на правилата, които се диктуват от нея: 
лекарят трябва да помага на хората, да ги лекува, да се грижи за здравето 
им; правилата налагат на пожарникаря необходимостта от героично 
поведение, готовността да спасява, жертвайки себе си, да бъде решителен 
и смел и смелостта трябва да бъде съвсем истинска, макар, че опасностите 
са въображаеми (Т. Авдулова, 2009). Трябва все пак да се има предвид, че 
въздействието на играта върху моралното развитие не се изчерпва само с 
положителния образец на ролята, тъй като ролите не винаги са 
положителни. 

Второ, в самите правила са заложени морални изисквания – в много 
игри детето трябва да окаже помощ, да „спаси” заловените си съиграчи, 
като подложи на риск собствения си успех. 

В плана на моралното развитие Елконин обръща внимание на игрите, които 
имат двойна задача. Например да избягаш от топката (1) и да я хванеш (2), за да 
помогнеш на улучения си приятел. Детето по своя инициатива оказва помощ и се 
радва, когато успее. В реалния живот подобни ситуации не се случват често, а 
поведението на възпитаниците много пъти се насочва от словесни указания на 
педагога „Помогни на Лиза да прибере кубчетата”. Другарска солидарност чрез такива 
указания се възпитава трудно (С. Козлова, Т. Куликова, 2009), защото моралните 
ценности не се учат чрез преподаване, а се придобиват чрез действително 
преживяване на тяхната стойност в реалния живот, когато се види, че те работят. 
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Трето, по думите на П. Грей всеки знае, че за да продължава играта, 
трябва да караш и другите да се чувстват щастливи от нея. В тази дейност 
са заложени нравствени принципи, които се спазват не защото някой ги 
проповядва, а защото прагматиката на играта го изисква. Децата могат да 
назоват моралните ценности в урока, но не и да ги преживеят 11. Затова 
нравоучителните беседи са малко ефективни; за да се научат да вземат 
морални решения, децата трябва да бъдат включени в реални ситуации. 
Тук се крие особената ценност на играта, която за Д. Елконин „е школа за 
морал, но не за морал в представи, а морал в действие” (Д. Елконин, 1984, 
с. 312). 

Фактът, че съвместната дейност изисква от участниците да 
приспособят своето поведение един към друг, определя важното 
значение на играта за развитие на социалните умения. В. Зенковски 
твърди, че детето се развива не само по законите на биологическата 
наследственост, но и по социални закони. То трябва да се научи да 
разбира социалните отношения, за да съумее да се движи така свободно в 
социално-психологическото пространство, както благодарение на 
зрението си свободно се движи във физическото пространство. 
Социалното съзнание съзрява при общуването с другите. Авторът защитава 
тезата, че именно играта формира „социално-психологическо зрение”, 
като открива възможности за ориентиране в социалната обстановка и 
скрития вътрешен живот на окръжаващите хора. Според Зенковски игрите 
служат като средство за вживяване в цялата пълнота на човешките 
отношения, в цялото необозримо богатство на социалния живот (по: Т. 
Авдулова, 2009). Общуването с възпитателите не е достатъчно за 
пълноценното социално развитие на детето, тъй като позициите им не са 
равнопоставени. Ролята на възрастния е ръководна – той предявява 
изисквания, показва начините за изпълнението им, коригира и контролира 
дейността на детето, чието положение при тези условия е подчинено. Ако 
в подобен тип взаимодействие възникне конфликт, той бива разрешен 
именно от възпитателя. Ставайки участник в играта, детето има 
възможност да встъпи в равноправни взаимоотношения, които изискват от 

                                                             
11 Gray, P. (2009). Freedom to Learn: Social Play and the Genesis of Democracy. 
http://blogs.psychologytoday.com/blog/freedom-learn 
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него да съгласува своите намерения и действия с другите участници, да 
развие умения за самостоятелно, вътрешногрупово разрешаване на 
конфликти, за сътрудничество и емпатия. То е готово дори да поеме 
непривлекателни роли и да съгласува своите желания с тези на другите, 
тъй като в противен случай играта пропада. Така, играейки с връстниците 
си, децата се учат да се редуват, да споделят и уреждат 
взаимоотношенията си, у тях се формират обществени чувства, учат се да 
действат съвместно и целенасочено в името на общия замисъл. 

Играта определя и социалния статус на детето в групата, който от 
своя страна, влияе върху развитието на самооценката. Както посочва С. 
Иванов (2001), статусът на детето се определя в най-висока степен от 
неговия игров опит и култура и в по-малка степен — от другите му качества 
и способности. 

Между 3- и 5-годишна възраст приятелството се определя функционално чрез 
игрите: приятел е този, с когото може да се играе, приятелството се изразява чрез 
съвместната игра, а условията за приятелството са свързани с реалната въвлеченост на 
детето в играта. На въпроса: „Как възниква приятелството?” децата отговарят: „Като 
играем заедно”. Описанието на приятеля става чрез посочване на черти на характера и 
способности, които имат непосредствено значение за организирането на играта — „Той 
играе с мен”, „Той ми дава своите играчки”… (Р. Стаматов, 2000). 

Всичко това обуславя важното значение на играта за социализацията 
през първите години от живота на детето. 

В играта се развива самооценката, детето научава много за себе си. 
Известно е, че малките деца нямат обективна представа за собствените си 
възможности и ограничения. Честа причина за недобрата подготовка за 
урока на ученика в първи клас е обстоятелството, че той твърде късно е 
седнал да учи, понеже не е преценил колко време реално ще му бъде 
необходимо. В това отношение предимство имат децата с добри игрови 
умения и опит. Игровата цел съдейства за развитие на самооценката. 
Благодарение на нея децата могат да видят себе си като добри в едни 
области и не толкова добри – в други. За това съдействат и реакциите на 
игровите партньори – Д. Шпанел обяснява, че те отразяват както в 
огледало способностите и слабостите на детето и по този начин му помагат 
да конструира картина за себе си (D. Spanhel, 2009). Детето научава за 
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своите способности, изпробвайки границите на възможностите си в играта, 
и сравнявайки своите действия и резултати с тези на другите. 

Играта оказва мощно въздействие върху когнитивната сфера в 
редица направления. Има много свидетелства за взаимовръзка между 
когнитивната компетентност и висококачествената игра (D. Bergen, 2002). 

На първо място тя помага за преодоляване на егоцентризма. За 
малките деца е трудно да заемат гледната точка на другия. Те смятат, че 
това, което виждат, мислят и чувстват самите те, се отнася и за другите, а 
не винаги това е така. Именно в играта детето се учи да отчита чуждата 
перспектива, което е ярко илюстрирано в следното изказване: „Когато 
играя дете, аз ще плача, ако майка ми не ми купи сладолед. Но когато 
играя майка, аз няма да купя сладолед на детето си, защото може да го 
заболи гърлото”. От примера се вижда как детето възприема и осмисля 
чуждата гледна точка и мотиви на поведение заради поетата роля. Не 
само сюжетната игра съдейства за децентрацията. Както посочва Лилард, 
договарянето между играчи с различни гледища и мнения стимулира 
репрезентацията на обекти по два начина — истински и игров, предполага 
ментална репрезентация на собствените и на партньорите роли, мисли, 
действия и емоции (Lillard, 1998, by: D. Bergen, 2002). Във връзка с това Д. 
Елконин основателно нарича играта дейност, в която протичат и 
познавателната, и емоционалната „децентрация” на детето (Д. 
Елконин, 1984). 

Играта оказва развиващо влияние върху способностите за правене 
на обобщения. 

Л. Виготски дава пример за това как в играта „на сестри” децата възпроизвеждат 
такава ситуация, която акцентира върху характерното за дадената роля: сестрите са 
еднакво облечени, държат се за ръка; с една дума — взето е това, което подчертава 
тяхното положение в отношенията с възрастните и с чуждите. По-голямата, държейки 
за ръка малката, през цялото време говори за тези, които изобразяват другите хора: 
„Това са чужди, това не са нашите”. Това означава: „Аз и сестра ми действаме еднакво, 
с нас се държат еднакво, а с другите, чуждите, иначе”. Тук има подчертаване на 
еднаквостта на всичко това, което за детето е съсредоточено в понятието сестра, и 
означава, че моята сестра стои към мен в друго отношение, отколкото чуждите хора. 
Това, което в живота съществува незабележимо за детето, в играта става правило на 
поведение (Л. Виготски, 1966). 
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В играта детето моделира типични образи на обектите и явленията 
от заобикалящия го свят, което има важно значение за организиране на 
опита му в система понятия. 

В играта се развиват въображението, символната функция, 
творческите способности. 

„Пейката става космически кораб, детската площадка може да се трансформира 
в далечна планета, а приятелят да се превърне в страшно извънземно чудовище” (F. 
Steen & S. Owens, 2001). 

Способността да се обозначават липсващите предмети и явления със 
заместители е от решаващо значение за училищното обучение, където 
реални обекти и отношения се представят чрез символи (букви, цифри и 
др.). С. Козлова и Т. Куликова отбелязват, че осъществяваните в играта 
пренасяне на функции, използването на предмети-заместители, 
извършването на символически действия позволява на детето по-нататък 
да овладее други типове заместване, например модели, схеми, символи и 
знаци, които са необходими при ученето (С. Козлова, Т. Куликова, 2009). 

Играейки, детето непрекъснато изменя, експериментира, съгласува 
поведението си съобразно бързо променящата се ситуация; дори и 
повтарянето на игровите действия е вариативно, то е един вид креативен 
акт. По този начин игровата практика стимулира и развива творческите 
способности. 

Посредством играта детето опознава човешките предмети, 
дейности, отношения и норми на поведение. Като си служи с копия на 
предмети от обкръжението, детето научава функциите им и се ориентира 
в начините за действие с тях. Поемайки дадена роля и реализирайки я в 
рамките на определена йерархична структура, то организира поведението 
си спрямо съдържащите се в тези модели обществени образци. Така 
смисълът и нормите на човешките дейности и взаимоотношения стават 
близки и познати на детето в процеса на тяхното практическо 
осъществяване. Това означава, че опознаването на заобикалящия го свят 
става съобразно възрастовите особености и възможности на детето. 
Ученото в играта е особено ефективно, тъй като е личностнозначим и 
мотивиран процес. 
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Играейки, детето се учи да структурира своето време и дейности. 
Играта най-адекватно задоволява потребността му от дейности и 
взаимоотношения, нерегламентирани от възрастните, от техните правила 
и насочващо присъствие. В тази дейност детето придобива опит да 
структурира времето си и да се самоорганизира (С. Иванов, 2001). Играта е 
най-подходящата дейност за прояви и развитие на самостоятелността на 
децата в предучилищна възраст (Й. Факирска, 2012). В нея се овладяват 
универсалните компоненти на всяка човешка дейност: целево-
мотивационен, организационен, изпълнителски и контролно-оценъчен (Д. 
Димитров, 1994). 

В заключение може да се отбележи, че играта е така важна за 
детското развитие, че се определя от Конвенцията на ООН за правата на 
детето като специфично право в допълнение към, но различно от правото 
на отдих и развлечения12. Много верни са наблюденията на Л. Виготски, че 
в играта детето винаги е по-високо от своята средна възраст, по-високо от 
обикновеното всекидневно поведение; в играта то сякаш е с глава по-
високо от самото себе си; сякаш се опитва да направи скок над равнището 
на своето обичайно поведение (Л. Выготский, 1966). Трябва обаче да се 
отчете, че съгласно данните от редица изследвания ползите от играта се 
реализират само при високо равнище на развитие на игровата дейност 
(наричано в западната литература „висококачествена” игра). Това обуславя 
необходимостта от осигуряване на възможности за свободни, 
самоорганизирани и изпълнени с въображение игри. 

                                                             
12 Hewes, P. Let the Children Play: Nature’s Answer to Early Learning. http://www.ccl-
cca.ca/pdfs/ECLKC/lessons/Originalversion_LessonsinLearning.pdf 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В желанието си да аргументирам своите идеи и предположения 
относно игровия феномен се опирах на теории, анализи и резултати от 
изследвания. Сама преценявам, че броят на авторите е твърде значителен 
и до известна степен приведените цитати „тежат”. Това, от една страна, 
осигури подкрепа на хипотезите, формулирани от мен, но от друга, до 
голяма степен не позволи да се откроят основите на очертаващата се 
концепция за играта. Затова по-долу представям обобщено основните 
заключения, до които достигнах. 

Играта е присъща форма на поведение на широк кръг представители 
на животинския свят. Въпреки своето многообразие, тя се характеризира с 
редица инвариантни белези и е очевидно, че различните животински 
видове репрезентират сходни варианти на игра. Това означава, че 
поведението е резултат от еволюцията и има вроден характер. От друга 
страна, играта не преследва утилитарни резултати и не е продиктувана от 
подтик за хранене, самозащита или друга първична потребност. Оттук 
става проблематично идентифицирането на игровата мотивация, тъй като 
изглежда, че игровите действия не са биологически значими. 

Възникването на действия, които не преследват биологически 
значим резултат (каквито са игровите), може да се обясни със спецификата 
на механизма, задействащ инстинктивните форми на поведение. Този 
пусков механизъм обезпечава възможността животното да реализира 
дадена типична за вида форма на поведение, без да се основава на 
предишен опит. В случая движенията се активират по вроден начин в 
резултат от възприемането на ключови стимули. Това са отделни белези 
на биологически значимите обекти. Поради факта, че инстинктивната 
реакция се предизвиква не от самия предмет на потребностите, а от негов 
признак, става възможно вродените движения да се активират и от обекти, 
които не са биологически значими, но притежават ключовия белег. 
Заместването пуска в ход определени поведенчески актове, без да се стига 
до потреблението на елементите на средата. Така вродените пускови 
механизми формират първичната мотивация за поведение (потенциално 
игрово), което може и да не доведе до биологически значим резултат. 
Доколкото дискутираните механизми активират регулировката на 
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двигателното поведение, някои от тях се оказват адаптивни за настоящото 
и бъдещото съществуване на животното. Поради това задействащите ги 
ключови стимули се съхраняват като еволюционно достижение в 
инстинкта за игра. 

Особеностите на ключовите стимули, пускащи в ход игровото 
поведение, се обуславят от факта, че успешната регулация на поведението 
в нестабилна среда и формирането на двигателни навици се постигат чрез 
упражнения във вариативни условия, насочени към решаването на 
двигателна задача. Подобни ситуации има не само в контекста на 
оцеляване, но и благодарение на съдържащите се в средата на дадения 
животински вид източници на случайност и неопределеност могат да 
бъдат симулирани и в имитационни условия. Те са три основни: 

• условията на средата (двигателната задача е постигане на контрол 
над средата и е в основата на локомоторната игра); 

• предметите от обкръжението, които имат потенциала да се 
променят и трансформират в процеса на действията на животното с 
тях (двигателната задача е управление и контрол на положението и 
състоянието на обекта и е в основата на трофейните и 
манипулативни игри); 

• другите индивиди (двигателната задача е контрол над и/или 
съгласуване на действията между партньорите и е в основата на 
социалните игри). 

Съдържащите се в екологичната ниша възможности за генериране 
на двигателни задачи са източникът за обособяването на ключовите 
стимули, активиращи игровото поведение. Тези стимули са индикатор за 
наличието на случайност и неопределеност в ситуацията и обезпечават 
развитието на ориентировъчната дейност и придобиването на опит в 
двигателната сфера. Доколкото наследствеността обуславя не само 
узнаването на ключовия стимул, но и емоционалното отношение към него, 
наред с генетическата фиксация на ключовите признаци наследствено се 
закрепя и самата емоционална реакция към тях. Генетично се фиксира и 
игрова сигнализация, обезпечаваща инициирането на игрови ситуации и 
разграничаването им от „сериозния” контекст на жизнена дейност на 
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дадения вид. Без такава сигнализация, посочваща на индивидите, че се 
намират в условна, а не в реална (като истинско сбиване например) 
ситуация, игровите действия биха могли да доведат до сериозни 
наранявания. 

 Казаното предполага, че играта е селектирана като механизъм за 
повишаване на пластичността, развитие регулацията на поведението и 
придобиването на нови двигателни координации. Ако това действително е 
така, то означава, че феноменът се причислява към групата на 
функционалните потребности. Този вид потребности не преследват явна 
крайна цел, а подбуждат към извършването на някаква активност. В хода 
на еволюцията от по-елементарните разновидности на игровото 
поведение постепенно се диференцират по-комплексни видове игри. Те се 
оказват полезни за области, заради които първоначално играта не е била 
селектирана. Например с появата на съвместни игри при социалните 
животни игровото поведение започва да обслужва потребността от 
общуване със себеподобните. Манипулативните игри на приматите 
оказват мощно въздействие върху развитието на познавателните им 
способности и т.н. Така игровото поведение става полифункционално, т.е. 
обслужва повече от една потребности. Заедно с това се нюансират 
мотивационните основи и емоционалната динамика на играта. 

 Удоволствието, неизменно съпътстващо игровия процес, не е 
монистично по своята природа, а се обуславя от редица водещи и 
ситуативни емоции. 

Водещите включват: (1.) вроденото емоционално отношение към 
ключовите стимули – интерес, желание за взаимодействие (притежаване, 
контролиране, съгласуване); (2.) влечение към удоволствено преживяване, 
резултат от емоционалното научаване на базата на минали игри; (3). 
желанието за общуване. 

Ситуативните емоции биват: (1.) положителни и отрицателни 
емоции, отразяващи успеха в хода на активността и крайния й резултат; 
(2.) положителни преживявания, които произтичат от динамиката на 
емоциите съобразно нарастването и разрешаването на напрежението в 
процеса на решаването на игровата задача; (3.) сугестивното влияние на 
ритмично повтарящата се цикличност в играта. Конкретните измерения на 
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удоволствието във всяка игрова ситуация представляват уникална 
констелация от различни по своите вид, знак и интензивност водещи и 
ситуативни емоции. 

 Идентифицирането на еволюционните предпоставки на игровото 
поведение, неговите мотивационни основи и свързаните с тях потребности 
и емоции позволява да се направи допускане за съдържанието на игровия 
инстинкт. Той би следвало да обезпечава вътрешната мотивация за игра и 
да детерминира параметрите, благодарение на които дадена ситуация се 
разпознава и преживява като игрова. Тези параметри са: (1.) липса на 
контекст на оцеляване, удовлетвореност на първичните потребности; (2.) 
удоволствена мотивация на игровите действия; (3.) наличие на условна 
ситуация, породена от заместител на биологически значим обект 
(притежаващ пускови признаци) или от заместител на реален партньор в 
житейска ситуация – индивид, предаващ игрова сигнализация (игрови 
маниери); (4.) наличие на преграда, конституираща игровата задача в 
широкия смисъл на думата (за постигане на контрол над и/или 
съгласуваност с обекта, партньора или средата); (5.) игрова схема – 
вариативно повтарящи се, преувеличени, взаимно допълващи се действия 
на партньорите (ако има такива). 

Играта, базирана на инстинктивната предразположеност за 
ангажиране с условна ситуация, поставяща игрова задача за постигане на 
контрол над или синхрон със средата, обекта или партньора (локомоторна, 
манипулационна, трофейна, социална и ритуална игри, игрова борба, 
преследване и др.) е характерна както за различните животински видове, 
така и за homo sapiens. Наред с това приматите се ангажират и с втора 
разновидност на игровия феномен — символична игра, при която 
действията са насочени не към двигателна задача, а към имитация и 
пренос на схеми на действие в контекст, с предмети и върху обекти, 
различаващи се от тези в изходните условия. В основата на символичната 
игра е еволюцията на специфични адаптации за символизация: 1.) 
имитация; 2.) способност да се отделят схемите на действие от контекста, в 
който са придобити, дори от типичните обекти, с които са изпълнявани; 3.) 
способност да се разпознават подобия между обекти и физически 
репрезентации на реални обекти. Тази втора игрова разновидност 
представлява възпроизвеждане на модели на поведение в условна 
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ситуация. Не намерих данни и аргументи в полза на тезата, че в хода на 
еволюцията символичната игра се е диференцирала от играта с двигателна 
задача. Най-вероятно това са две различни по своя източник явления. В 
същото време символичната игра (по подобие на играта с двигателна 
задача) представлява условна ситуация без утилитарна цел и наподобява 
обичайния контекст на жизнената дейност на индивида. Това позволява да 
се направи допускането, че е възможно символичните действия да се 
преживяват от субектите като игрови по мярата на това доколко са им 
присъщи белезите на еволюционно по-ранните форми на игра, чиито 
параметри са въведени в генетичния фонд. 

 Белезите на играта, за които има еволюционен резон, и 
следователно с голяма вероятност се разпознават като игрови, са 
следните: 

• Играта е условна ситуация на заместване. 

• Играта не е подчинена на утилитарна цел. 

• Играта носи удоволствие. 

• Играта е пластична, лабилна, вариативна и уникална. 

• Игровият процес включва комуникацията „Това е игра”. 

• Играта е въпрос на собствен избор, тя е антипод на принудата. 

• Действията в играта са незавършени и повтарящи се. 

• Играта е различна от подобни поведения на възрастните. 

Това са особеностите на играта с двигателни задачи. Тъй като тя се е 
обособила по-рано в хода на еволюцията, именно тя задава и параметрите 
на игровото поведение при обособяването на инстинкта за игра. Колкото 
повече от рано диференциралите се признаци на игровото поведение 
притежават дадени символични действия, толкова по-автентично ще 
пораждат чувството, че „Това е игра”. 

В изпреварващ план ще посоча, че изброените по-горе в текста 
особености на играта, които са се обособили в хода на еволюцията, се 
отнасят и за човешката (детската) игра. Отчитането на този факт е от 
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особено голямо значение за педагогиката, понеже възрастните със своите 
въздействия нерядко премахват същностни черти на феномена, с което 
трансформират дейността на децата в игроподобна или дори в неигрова. 

 Отговарящо напълно на изложените тези е следното разширено 
определение за игровото поведение: Играта представлява немотивирани 
от предметни потребности (съединяване с благоприятните фактори на 
средата или избягване на неблагоприятните) движения, които съдържат 
повтарящи се и вариативни компоненти. Действията в играта са 
незавършени в смисъл, че не водят до постигане на биологически значим 
резултат. Насочени са към: 1.) преодоляване на определена преграда, 
изразяващо се в постигане на контрол над партньора или в синхрон с него 
(да се повали; да се надбяга; да се установи схема на поредно 
взаимодействие), игровия обект (да се улови; да се управлява движението 
му) или условията на средата (да се прескочи препятствие например); 2.) 
имитация и отделяне на схемите на действие от контекста, в който са 
придобити, и от обичайните обекти, с които се изпълняват (този тип игрови 
действия са присъщи само за приматите). Играта е собствена, свободно и 
доброволно избрана активност на субекта, моделираща пренаредени и 
циклично повтарящи се компоненти на утилитарното поведение, но без 
реализиране на функционалния й резултат. Играта е мотивирана от 
вродена предиспозиция и удоволствие от самия процес, което я прави 
самоудовлетворяваща се дейност, неподчинена на външна 
целесъобразност. 

Има достатъчно много основания да се смята, че игровата дейност 
на homo sapiens води началото си от поведението на неговите 
предшественици, защото данните за игрите на животните показват, че 
двете основни групи човешки игри (игри с правила и символични, ролеви 
игри) се характеризират с междувидов континуитет. Анализът на игрите на 
децата в обществата на ловци и събирачи доказва, че всяка от 
разновидностите в игровата дейност на homo sapiens може да бъде 
проследена до своя първоизточник в поведението на животните. 
Изглежда, че игрите с правила водят началото си от животинските игри с 
двигателна задача (локомоторна, трофейна, социална, игрова борба), а 
ролевите и конструктивни игри се базират на имитационното поведение, 
характерно за приматите. 
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Унаследените компоненти на човешката игра, които могат да се 
открият още през първите месеци от живота на бебето, са: (1.) генетически 
фиксирана готовност да се възприемат и търсят заместители на 
биологически значими обекти, носители на важни за вида признаци на 
средата; (2.) удоволствена мотивация на игровите действия; (3.) наличие 
на условна ситуация, породена от заместител на биологически значим 
обект (притежаващ пускови признаци) или от заместител на реален 
партньор в житейска ситуация – индивид, предаващ игрова сигнализация 
(игрови маниери); (4.) игрова сигнализация, обезпечаваща отправянето на 
„покана” за игра и адекватното възприемане на условната игрова 
ситуация; (5.) наличие на преграда, пораждаща игровата задача в широкия 
смисъл на думата (за постигане на контрол над и/или съгласуваност с 
обекта, партньора или средата); (6.) игрова схема – вариативно повтарящи 
се, преувеличени действия, които са взаимно допълващи се в случай, че 
има партньори. 

 Данните за поведението на животните показват, че наред с 
биологичните предпоставки на играта върху нея значително влияние 
оказват условията на средата и собствената активност на индивида. Това 
се обяснява с връзката на игровия феномен с процесите на научаване и 
означава, че игровият инстинкт се надгражда с навици (и умения при 
човека). Нещо повече: хората са способни да предават опита си от 
поколение на поколение и благодарение на това играта се превръща в 
културно творение. Основните особености, които са специфични за 
игровата дейност на homo sapiens, могат да се групират по следния начин: 

• игровите схеми и на двата игрови феномена (двигателна задача и 
имитация) придобиват устойчивост във времето и получават свои 
наименования; 

• натуралните предмети биват заменени в играта с изработени от 
човека играчки; 

• схемите на игрово взаимодействие се усложняват и варират според 
възрастта; 

• елементите на подражание се усилват при изпълнение на поетите 
роли; 
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• единоборството в играта се пренася в интелектуален план; 

• между играта, основана на двигателна задача, и играта-имитация се 
осъществява синтез ; 

• тематиката на имитационната игра се простира отвъд вродените 
поведенчески модели (напр. майчинското поведение) и трансфера 
на културни умения (използването на оръдия) и започва да отразява 
значимите обществени дейности и отношения (инициация, 
бракосъчетание); 

• стремежът към имитация се въплъщава не само в действия, но се и 
материализира в постройки; 

• играта се обвързва с религиозни вярвания и с други специфично 
човешки феномени, носители на ритъм (песни и танци). 

Разгръщането на игровата дейност на човека в посочените 
направления е резултат от еволюцията на символичната функция и от 
превръщането на играта в артефакт. 

 Възниквайки като самостоятелна практика или взаимодействие 
между двама (или повече) партньори, част от игрите с времето отмират, 
забравят се. Но тези от тях, които имат достатъчно ясна и привлекателна 
структура – задача, действия и правила, придобиват стабилност и започват 
да се предават от поколение на поколение като устойчиви игри с правила. 
По аналогичен начин и символичните игри имат потенциала да станат 
традиционни и споделени между различни групи и поколения. Тази 
възможност за пренос на игрите е обективна предпоставка за тяхното 
развитие и обогатяване. Играта се превръща в колективно творчество, 
където всеки участник има възможността да допринесе нещо от себе си. 
При това човекът с лекота интегрира елементи от двата игрови феномена 
(1. съдържащ двигателна задача, и 2. имитация). От една страна, 
символичните му действия често носят еволюционните характеристики на 
игровото поведение (условна ситуация, липса на прагматична цел, 
свобода, вариативност, повторяемост, незавършеност на действията и 
т.н.). От друга страна, благодарение на символната функция, а също и 
поради факта, че играта с двигателната задача води началото си от 
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контекста на обичайната жизнена дейност, хората с лекота свързват 
нейните игрови схеми с разнообразни сценарии от своя ситуационен 
репертоар, т.е. правят ги сюжетни. 

 Състезателният елемент на играта, възможността чрез нея да се 
претворяват значими сфери от живота, дейността и отношенията на 
хората, удоволствието, което тя носи, я правят желана и практикувана не 
само от децата, но и от възрастните. Играта става израз на обществените 
идеали, превръща се в транслатор на културните ценности и практики. 
Стабилното място, което играта си завоюва в света на възрастните, води до 
значително усложняване на нейните форми, голяма част от които са 
желани, но недостъпни за децата. Много от тези игри впоследствие биват 
транспонирани на различни нива на сложност според равнището на 
играещите. 

Установеният механизъм на предаване на игров опит у хората (от по-
големите на по-малките) довежда до това, че в живота на децата 
изпреварващо започват да се внедряват игри, които изискват от 
подрастващите да функционират над актуалното си равнище на развитие. 
Това променя самия генезис на игровата дейност в процеса на 
индивидуалното развитие и го прави зависим от условията на живот. Ето 
защо не може да се говори за универсални етапи в онтогенетичната 
промяна на човешката игра. В този контекст намирам, че интригуваща 
перспектива на изследване може да бъде изучаването на 
културнодетерминираните траектории в разгръщането на игровата 
дейност. Особено актуален е въпросът за ефекта от изместването на играта 
от други дейности в нишите на развитие. На ранните степени на 
общественото развитие, в обществата на ловци и събирачи, децата учат по 
начина, който е най-естествен за тях и е генетично обусловен – чрез 
играта. Постепенно с усложняването на формите и начините на труд 
възрастните започват да натоварват подрастващите с редица битови и 
трудови задължения. Това довежда до редуциране на игровата дейност и 
интегрирането й с труда. Едва през ХХ век играта отново заема водещо 
място в живота на децата, в съответствие както с развитието на 
икономиката, така и с напредъка в областта на педагогиката и 
психологията, чиито постановки трайно променят отношението към 
детето, детството и играта. През последните десетилетия обаче в 
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развитите страни се наблюдава тенденция на редуциране и обедняване на 
детската игра. Факторите за това са много: 

• „свиването” на семейството; 

• ограничаването на пространството и движенията; 

• педагогизирането на ежедневието и играта; 

• ограничаването на достъпа до света на възрастните и обедняването 
на системата детски дейности; 

• загубата на игровите общности; 

• прекарването на голяма част от времето в гледане на телевизия, 
компютри и видеоигри; 

• технизирането на играта; 

• комерсиализирането на свободното време и играта. 

В резултат от всичко това много автори съобщават за редуциране на 
детските игрови умения. В същото време се констатират редица негативни 
промени у подрастващите, а именно: загуба на възможности за 
непосредствено придобиване на опит от „първа ръка”; обездвижване, 
здравословни проблеми; агресивност, хиперактивност, дефицит на 
вниманието, неврологични и психосоматични увреждания; снижаване на 
творческите изяви; отсроченост на кризата на седмата година, 
недостатъчно равнище на училищна готовност и др. Все още са малко 
изследванията, които имат за свой предмет казуалните връзки между 
равнището на игровите умения и промените у съвременните деца, но все 
повече автори съобщават за наличието на зависимост между посочените 
негативни тенденции и упадъка на играта. 

Подобно допускане е резонно, тъй като игровата дейност притежава 
мощен развиващ и възпитателен потенциал. Тя съдейства за: физическото 
съзряване; развитието на мотивационно-потребностната сфера и волевата 
регулация на поведението; емоционалното, морално и социално развитие, 
формирането на самооценката и преодоляване на егоцентризма; 
развитието на мисленето и въображението. Посредством играта детето 
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опознава човешките предмети, дейности, отношения и норми на 
поведение, учи се да структурира своето време и дейности. Всичко това 
утвърждава значението на игровата дейност в един променен свят. Още 
повече, след като подтикът към игра е вроден, това предполага, че 
лишаването на децата от играене означава депривиране на техните 
насъщни потребности. Ако това е така, то ще има сериозни последствия. 

 Новите реалности поставят въпроса какъв ще бъде ефектът от 
наложилата се тенденция преобладаваща дейност в нишата на развитие 
на съвременните деца да бъде не играта или трудовата дейност, а 
обучението. Засега отговорът не е окуражаващ. За да сме наясно с 
последствията, се нуждаем от модел, който въз основата на ограничен 
брой променливи да описва как измененията в условията на живот и 
дейностите, с които са ангажирани подрастващите, влияят върху играта и 
върху процеса на развитие. Такъв един модел би бил от голяма полза при 
разрешаване на новите предизвикателства пред педагогиката (в частност 
на играта) със своята прогностична, конструктивна и корекционна сила. 
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