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Научен статут на  

педагогиката на играта 
 

1. Предмет и задачи на педагогиката на играта 

2. Понятиен апарат 

3. Взаимодействие на педагогиката на играта с другите науки 

4. Изследователски методи 

5. Съвременни предизвикателства пред педагогиката на играта 

 

1. Предмет и задачи на педагогиката на играта 

Педагогиката на играта разглежда феномена игра като особен вид 

дейност, в която се осъществява развитието на детето. Тя е наука, 

насочена към конструиране на ефективни способи за развитие 

разновидностите на играта, за обогатяване на детските игрови умения и 

опит. 

Най-пълно и цялостно са разработени проблемите на игровото 

взаимодействие в предучилищните заведения във връзка с 

необходимостта от подготовка на висококвалифицирани педагогически 

кадри. Доколкото обаче върху развитието на разгърнатата форма на 

игрова дейност голямо влияние оказват условията на реализирането й 

извън образователните институции (самостоятелните индивидуални игри, 

игровите интеракции в семейството, съвместните самоорганизирани 

активности в групировките по местоживеене), ограничаването на обекта 

на педагогиката на играта до педагогическото взаимодействие не е 

приемливо. 

От такава гледна точка педагогиката на играта може да се определи 

като научно направление, изясняващо проблемите на теорията и 

практиката за развитие и реализиране на играта при различни условия – в 

педагогическото взаимодействие в детската градина, като самостоятелна 

практика, в семейството и в съседските игрови обединения. 
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Обект на Педагогиката на играта е игровата реалност в детска 

възраст като относителна цялост, като специфични функции и варианти на 

съществуване в различни условия и култури, а предмет – 

закономерностите на развиващата се игрова дейност, в хода на която 

децата се развиват като личности, овладявайки човешката култура. 

Спецификата на Педагогиката на играта е в това, че изградените 

от нея концепции, обяснителни схеми и модели, прогнози и предписания 

се отличават със силно изразена относителност и многомерност. 

Обективна причина за това е динамиката на социалните процеси, които 

обуславят разнообразни траектории в генезиса на играта и на самите деца. 

Многофакторността на играта прави нейната теория уязвима. Изходът от 

това положение е в реализирането на различни варианти на изследване. 

Съобразно предназначението на настоящия учебник – да служи като 

научно-теоретична основа за практическата дейност на детските педагози 

– при разработване проблемите на играта съм се абстрахирала от 

многообразните й проявления в различните общества и съм се фокусирала 

върху същностните й характеристики и особеностите на осъществяването й 

в съвременната култура от европейски тип. 

Друга специфична особеност на педагогиката на играта, която я 

отличава от останалите методики в детската градина, произтича от факта, 

че играта е свободна дейност, но с оглед нейното широко разгръщане и 

максимално обогатяване свободата й трябва да се съчетае с педагогическо 

ръководство. Това означава, че игровата дейност се ръководи по-трудно от 

учебната и поставя необходимостта детският педагог да бъде експерт в 

областта на педагогиката на играта. 

Основните задачи на Педагогиката на играта произтичат от 

нейния предмет: 

1. Да обоснове мястото на игровото взаимодействие в цялостния 

възпитателен процес на детската градина в съответствие с обществените 

потребности и ролята на играта за детското развитие. 

2. Да разкрие психологическата структура на играта и уточни 

етапите в развитието на игровата дейност съобразно възрастта на децата. 
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3. Да създаде педагогически технологии за развитие 

разновидностите на играта и предложи прецизни методически указания за 

приложението им. 

4. Да разработи диагностични методики за изследване на детската 

игрова култура, както и за прогнозиране на перспективите в развитието й. 

5. Да разработи съдържанието на подготовката на бъдещите 

педагози, обезпечаващо формиране на такива възгледи, убеждения и 

компетентности, съответстващи на закономерностите на детското 

развитие и ролята на играта в него. 

Реализирането на задачите на педагогиката на играта има важно 

значение за пълноценното развитие на възрастовия потенциал, в това 

число и за подготовката на децата за училище. 

 

2. Понятиен апарат 

До момента няма опит за систематизиране на основните понятия на 

педагогиката на играта – те се тълкуват разнородно и нееднозначно. Това 

е една от причините за отсъствието на единство при изясняване на 

игровата проблематика, при интерпретиране въпросите за мястото на 

играта в педагогическото взаимодействие на детската градина, а също и по 

отношение на ролята й за детското развитие. 

Насоки за обосноваване на основните понятия и специфичните 

термини на педагогиката на играта дава Д. Димитров в книгата си 

„Предучилищна педагогика”
1
 (1994). В унисон с неговите постановки е 

целесъобразно понятийният апарат на педагогиката на играта да се 

прецизира на три нива. Първото включва понятието предучилищно 

                                                           
1
 Авторът защитава тезата за необходимостта от прецизиране на понятийно-терминологичния апарат на 

предучилищната педагогика на три нива: първото обхваща въпросите на специфичното снемане и 

конкретизиране съдържанието на основните в общата педагогика понятия: възпитание, образование и 

обучение; второто ниво включва понятията, характерни преди всичко за предучилищната педагогика - 

предучилищно възпитание, субект на дейността, усвояване и учене; третото ниво е свързано с 

обособяване на понятия, които са строго специфични за предучилищната педагогика – понятия, свързани 

с играта: лудизация, функционализация, игроподобни форми (Д. Димитров, 1994). 
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възпитание, а също и конкретизираните на равнище предучилищна 

педагогика общопедагогически категории възпитание и обучение; 

второто ниво обхваща психологически понятия и термини, характерни за 

предучилищната педагогика и педагогиката на играта — развитие, 

усвояване и учене; третото ниво е свързано с обособяването на 

категории, които са строго специфични за педагогиката на играта: игра, 

лудизация и функционализация, игроподобни форми. Изложението по-

долу се базира основно върху работата на Д. Димитров, който е един от 

малкото автори, направили опит за рефлексивно преосмисляне на 

методологичните основи на предучилищната педагогика (от чието русло 

води началото си педагогиката на играта) след обществено-политическите 

промени от края на ХХ век. 

Възпитанието е субект-субектно взаимодействие, което е в различна 

степен опосредствано, систематизирано и целенасочено (стремящо се към 

взаимосъдействие). Неговата цел е всестранното, безгранично 

обогатяване и развитие на нравствената – свободна и отговорна - човешка 

личност като самоцел (Д. Димитров, 1994; 2012). 

Конкретизирайки спецификата на обучението като категория на 

предучилищната педагогика, Д. Димитров изтъква, че то е разбирано по 

различни начини. Авторът е категоричен, че ако обучението се схваща като 

преднамерено предаване на предимно интелектуална информация с 

оглед овладяване на знания и способи на познание - от това обучение 

работата в детската градина трябва категорично да се освободи. Д. 

Димитров твърди, че в предучилищна възраст, когато трябва да се 

отработят нужните за цял живот механизми на непреднамереното 

усвояване и учене, прякото обучение влиза в дълбоко (а в някои аспекти – 

заплашително) противоречие със закономерностите на общото психическо 

и интелектуално развитие, със специфичния за периода план на 

възприемане на света и действане в него. Този тип обучение е основано на 

принудата, връзката между педагога и децата е асиметрична и пряко 

функционална. Двамата участници (педагогът и детето) не се изявяват като 

пълноценни субекти, а реализират функции, дефинирани от фактори извън 

взаимодействието. 
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Според автора в детската градина обучението трябва да бъде 

разбирано като познавателно взаимодействие с изведени на преден план 

широки – по насоченост и смисъл – възпитателни задачи. В неговия 

контекст може да се вмества различно съдържание, а нужните обучаващи 

въздействия (предизвикани от децата) да са подпомагащо второстепенно 

средство, чиято употреба е мотивирана от значими за децата проблеми – 

адекватни на техните актуални интереси и възникнали в процеса на 

собствената им дейност. В детската градина обучението трябва да се 

възвърне към своята възпитателна същност и да бъде поставено на игрова 

основа (Д. Димитров, 1994; 2012). 

Предучилищното възпитание е преходен тип взаимодействие – 

между това в семейството и осъществяваното в училище. Семейното 

възпитание се характеризира с безусловно доверие и дълбока 

емоционална привързаност, несистемност и спонтанност, предизвикана 

(по конкретни поводи) интензивност, известна хаотичност и 

многопосочност. От тази гледна точка Д. Димитров защитава тезата, че 

т.нар. „педагогически процес” в предучилищните заведения трябва да се 

приближи до нормалния и естествен живот на детето в семейството, като 

запази само най-необходимите си и щадящи характеристики. Освен това 

детската градина като „звено, което е максимално отдалечено от 

обществената реализация на постъпващите в нея деца – почти 20 години, 

трябва да преодолее адаптивно-догонващия начин на реагиране на 

образователната система на промените в общественото развитие, като се 

насочи към широки смислови задачи с перспективно значение – свързани 

с изпреварващата прогноза за вероятното бъдеще” (1994, с. 28). 

Според автора в дадения възрастов период е необходимо да се 

разширят потенциалните възможности на детското развитие, да се 

подкрепи и засили детската пластичност и формиращите се личностни 

новообразувания, да се стимулират детските способности и интереси, но 

при категоричното изискване да се запази самоценността на детството, 

заплашена от утилитарната подчиненост на детската градина на горните 

образователни степени (Д. Димитров, 1994; 2012). 

Развитието е процес на уголемяване, усъвършенстване, на 

натрупване или диференциране на жизнените сили на индивида (Б. 
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Минчев, 2008). Понятието отразява положително изменение на личността 

под влияние на външни и вътрешни фактори и може да се извършва и без 

специално организирана дейност, т.е. без възпитание (М. Белова и др., 

1997). 

Усвояването и ученето са процеси, които се преплитат взаимно и 

понякога се сливат. Те съпътстват всяка човешка дейност и принадлежат 

към основните способи за пожизнено саморазвитие. 

При усвояването акцентът е върху възпроизвеждането от индивида 

на исторически сформираните човешки способности, начини на поведение 

и познание, умения и знания, обикновено материализирани в предметите 

на културата и персонифицирани в поведението и качествата на другите 

хора. Усвояването се извършва само чрез собствената дейност на 

детето. 

Ученето е процес, който протича във всяка дейност и акцентът е 

върху изменението на нейния субект – неговите ценности, отношения, 

способи за дейност. Резултатите му са не само новите или затвърдените 

(променените) начини на действане, но и обслужващите ги придобити 

(уточнени, задълбочени, разширени) знания, умения и навици – като 

елементи на индивидуалния опит (Д. Димитров, 1994, с. 34). 

Играта е собствена, свободно и доброволно избрана активност на 

субекта, моделираща пренаредени и циклично повтарящи се компоненти 

на утилитарната човешка дейност, но без реализиране на функционалния 

й резултат. Играта възпроизвежда културно-историчекия опит във всичките 

му измерения, но не в застинал вид, а в процес на неговото творческо пре-

създаване от самия играч по посока на игровата цел. Играта е мотивирана 

от вродена предиспозиция и удоволствие от самия процес, което я прави 

самоудовлетворяваща се дейност, неподчинена на външна 

целесъобразност. 

Лудизацията и функционализацията са термини, с които се 

обозначават двупосочните трансформации в дейността – на играта в 

неигра и на неигровите явления в игрови. Трансформацията по посока на 

играта е лудизация – превръщането на неигровите дейности или 

организацията на взаимоотношенията в игрови. Обратната трансформация 
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е функционализация. Понятието отразява всички възможни начини играта 

да се използва за неигрови цели, т.е. за решаване на набелязаните от 

педагога задачи. И двете трансформации се осъществяват с помощта на 

игроподобните педагогически форми (Д. Димитров, 1994). 

Игроподобните форми са организирани от педагога структури, които 

представляват съчетания на неигровите дейности и играта. Те са два вида. 

Първият (педагогическа форма с игров компонент) се осъществява, когато 

при открита неигрова – познавателна, комуникативна, практическа – 

задача в структурата на дейността се включат игрови компоненти, за да 

мотивират целта и/или процеса. При второто съчетание игра-неигра 

(игрова педагогическа форма) с помощта на игрова цел се прикрива 

„програмната” задача на педагога (неразбираема или непривлекателна за 

децата в научно издържаната си формулировка) (Д. Димитров, 1994; 2012). 

Така представеният терминологичен апарат на педагогиката на 

играта не е нито пълен, нито завършен. Той отразява степента на развитие 

на науката,която едва отскоро прави заявка за преминаване към стадий, 

основаващ се изцяло върху предмета й
2
 (въпреки че традиционно под 

едно или друго название се изучава във всички висши училища, 

подготвящи детски педагози). 

 

3. Взаимодействие на педагогиката на играта с другите 

науки 

Педагогиката на играта има интегративен характер, защото нейните 

обобщения пронизват всички методики в детската градина, имащи 

отношение към формирането и развитието на детската личност. 

Интегративният характер на науката се изразява и в това, че тя изучава 

феномена в неговата многомерност и сложност, единство и цялостност, за 

да проникне по-добре в същността му. Поради своя интегративен характер 

педагогиката на играта влиза в досег с широк кръг дисциплини от 

                                                           
2
 Опит за обосноваване научния статут на дисциплина с название „Педагогически технологии в играта” е 

направен в едноименната книга на Г. Иванова (2004). Авторката обаче не се спира на проблема за 

понятийния й апарат. 
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системата на педагогиката и от други системи. Тя е свързана с редица 

науки, изучаващи играта: културология, етнология, социология, 

математическа теория на игрите и др., но най-тесни са връзките й с 

науките за развитието на децата и тяхното възпитание. 

Педагогиката на играта черпи обяснителни схеми от психологията, за 

да обясни произхода, спецификата и онтологичната промяна на играта, 

нейното значение за хармоничното развитие, особеностите на реалните и 

игрови отношения в детската група и др. 

Взаимоотношението между предучилищната педагогика и 

педагогиката на играта е на родово към видово понятие. Затова в 

учебниците по предучилищна педагогика обикновено на проблемите на 

феномена се посвещава отделна глава или раздел. В същото време 

необходимостта от специални знания с методически характер довежда до 

диференциране на педагогиката на играта като относително 

самостоятелна дисциплина със свой собствен предмет на изследване, 

специфични задачи и методи. Обособяването е необходимо, понеже 

ограничавайки се в рамките на предучилищната педагогика, педагогиката 

на играта неизбежно остава недоразвита. Въпреки че предучилищната 

педагогика е базова наука по отношение на педагогиката на играта, 

отношенията между тях не са еднопосочни. Педагогиката на играта 

„подхранва” предучилищната педагогика като обезпечава реализирането 

на фундаменталната закономерност, че възпитанието и развитието в 

детска възраст се осъществява главно в и чрез играта. Оттук следва, че 

своеобразният процес на обучение трябва да носи преимуществено игров 

характер. Именно педагогиката на играта разработва механизмите за 

преплитане формите на учебното и игровото взаимодействие, които са 

доминиращи в предучилищното възпитание. Това определя и 

двустранната връзка между педагогиката на играта и методиките на 

обучение в детската градина. От една страна, интегративният характер на 

играта е предпоставка за решаване чрез нея задачите на физическото, 

естетическото, социалното, емоционално-волевото, личностното, 

езиковото и интелектуалното развитие. От друга, реализирането на целите 

на различните образователни направления по необходимост се 

осъществява с помощта на игрови методи и средства, тъй като играта, а не 
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учебната дейност са преобладаващи в предучилищна възраст. Важна 

задача на педагогиката на играта по отношение на методиките е да 

осигури необходимото единство в подходите им към детето. За съжаление 

не всички педагози отчитат наличието на интердепенденция между 

педагогиката на играта и останалите дисциплини в системата на 

предучилищната педагогика и гледат на предучилищното възпитание само 

като образователна степен; пренебрегват играта като основна форма на 

педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст и свеждат 

работата с децата до примитивен вариант на училищен тип обучение. 

 

4. Изследователски методи 

Изследванията в областта на педагогиката на играта могат да се 

разглеждат като разновидност на педагогическото изследване. Едно от 

важните изисквания към педагогическите изследвания, респ. в сферата на 

играта, е прилагането на комплексен подход. Това означава дадено 

явление да се изучава, като се използват различни методи, защото всеки 

от тях има както своите предимства, така и недостатъци. 

Наблюдение. То представлява непосредствено възприемане на 

обектите и явленията с помощта на органите на чувствата. За разлика от 

обикновеното наблюдение, научното се осъществява с оглед отговор на 

прецизно формулиран изследователски въпрос. Подлежащото на 

наблюдение явление се „разбива” на единици за наблюдение, с помощта 

на които може да се даде отговор на поставения въпрос. Те се фиксират в 

протокол, като броят им не трябва да надхвърля 8-10 поради особеностите 

и обема на човешкото внимание. Регистрирането на данните става в хода 

на наблюдението или непосредствено след приключването му. 

Предимство на метода е, че се осъществява в естествени условия, което е 

предпоставка за висока екологическа валидност на получените данни. По 

правило резултатите от наблюдението не бива да зависят от очакванията и 

нагласите на наблюдателя, но все пак не е възможно напълно да се 

елиминира субективизма на изследователя. Затова се препоръчва едни и 

същи явления да се наблюдават от двама и повече наблюдатели, като се 

сравнят получените от тях резултати. 
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Наблюдението дава информация за феноменологичните игрови 

прояви: 

• преобладаващи разновидности на играта; 

• равнище на развитие на игровата дейност; 

• брой и структура на игровите групировки; 

• използвани игрови материали; 

• тематика и съдържание на игрите; 

• времетраене и др. 

Поради това, че наблюдението регистрира само външните прояви, то 

не дава възможност за установяване на причинно-следствени връзки и 

зависимости. Затова се препоръчва комбинирането му с други методи. 

Експеримент. Той е един от най-мощните методи на изследване, 

защото предполага активно вмешателство от страна на изследователя: 

целенасочено възпроизвеждане, вариране и изменение на явленията с 

оглед по-доброто вникване в техните закономерности. Но в това е и 

слабостта на метода – въздействайки върху условия и фактори, 

изследователят „изолира” даденото явление, поражда го изкуствено, 

поради което не може да бъде сигурен, че предизвиканите от него ефекти 

реално съществуват извън експеримента. 

Създаваните при експеримента условия и процедури имат за цел 

проверката на определени хипотези. С оглед на това на случаен принцип 

се формират две извадки участници – експериментална и контролна групи. 

Експериментът се осъществява на три етапа – констатиращ, формиращ и 

контролен. При констатиращия етап на базата на сравнение се установява 

равнището на двете групи по изследваните показатели. След това с 

експерименталната група се осъществява преобразуващо въздействие – 

формиращ етап. На заключителния, контролен етап двете групи отново се 

сравняват. Това позволява да се измери ефектът от вмешателството на 

експериментатора. 
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Експериментът дава възможност за изучаване на причинно-

следствени връзки и отношения: 

• определяне зависимостта от педагогическите въздействия върху 

играта (целеви наблюдения и екскурзии, показване на начини на 

игра от педагога, съвместни игри на възрастния с децата) и 

получените резултати (игрови интереси, умения); 

• проверка на хипотези относно ефективността на дадени методи за 

ръководство и организиране на детските игри; 

• определяне зависимостта между условията (материална база за игра, 

възраст на включените в групировките деца) и определени резултати 

(тематика на игра, прояви на творчество, сътрудничество); 

• сравняване ефективността на няколко варианта на педагогически 

въздействия и др. 

За да се определи вероятността установената разлика между 

контролната и експерименталната група да се дължи на случайни или 

закономерни причини, данните се подлагат на статистическа обработка и 

проверка. Методиката на експеримента (участници, условия, оборудване, 

процедура) трябва да бъде описана така, че той да може да бъде 

проведен и от друг изследовател, което позволява сравнимост на 

резултатите. 

Методи за допитване. Анкетата е система от прецизно 

формулирани и целесъобразно подредени въпроси и варианти за 

отговори към тях, на които изследваните лица отговарят. Интервюто е 

разновидност на анкетния метод, в който е налице общуване лице в лице 

между изследователя и изследваното лице. 

Предимството на методите за допитване е, че за относително кратко 

време може да се изследва голям контингент, а основният им недостатък 

е, че не гарантират искрени отговори на изследваните лица. 

Анкетата и интервюто дават възможност за изразяване на мнение, 

отношение, състояние, позиции, мотиви, оценки. В областта на 
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педагогиката на играта анкети се провеждат най-вече с родители и 

педагози, а при децата се предпочита интервюто за проучване на: 

• игровите интереси; 

• предпочитанията към играчки; 

• възможностите за самостоятелни и съвместни игри и др. 

Важни изисквания към методите за допитване са да се създаде 

непринудена обстановка и контакт между анкетиращия и анкетирания; да 

не се задават въпроси, надхвърлящи възможностите на изследваните; 

анкетиращият да не дава съвети, да не критикува или спори. 

Социометричен метод. Той се използва за количествено измерване 

на отношенията между хората в дадена група. Социометрията се основава 

на положението, че социалният живот може да се обясни на базата на 

емоционалните отношения между хората, които се проявяват като 

симпатия, антипатия или равнодушие. Отношенията между членовете в 

една група се описват и анализират с помощта на социограми и 

социоматрици. 

В областта на педагогиката на играта с помощта на социометричните 

процедури могат да се откроят: 

• предпочитанията за игров партньор и тяхната взаимност; 

• структурата на детското игрово общество; 

• половата диференциация на взаимоотношенията в играта; 

• изолираността от игровата общност и др. 

В зависимост от целите, социометричното изследване може да се 

проведе индивидуално или групово, под формата на игра или вербален 

тест. 

За всяко конкретно изследване в областта на педагогиката и 

технологията на играта следва да се използва повече от един метод. Г. 

Бижков посочва, че е почти изключено да се очакват обективни резултати 

само с помощта на един-единствен метод, колкото и съвършен да е той (Г. 
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Бижков, 2003). Подборът на методи се прави така, че недостатъците на 

даден метод да се компенсират във възможно най-голяма степен с 

предимствата на друг. 

 

5. Съвременни предизвикателства пред педагогиката на 

играта 

Главоломните промени, настъпили в българското общество през 

последните 20 години не може да не оказват влияние 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 чуждата литература се увеличава броят на 

публикациите, чиито автори предупреждават за редуциране на игровите 

умения у децата (E. Hyun, 1998; Е. Кравцова, 2004). Наши 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 (И. Миленски, 1995; Д. Димитров, 1989). До подобни изводи 

довежда и анализът на резултатите от емпирично изследване върху 

съвременните измерения на детската игра в градски условия, осъществено 

през 2008г.
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 

                                                           
3
 Изследването е проведено в рамките на дипломен проект от Ивелина Димитрова под научното 

ръководство на гл. ас. д-р А. Велева. 
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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 е неподходяща за децата и ги подтиква 

към жестокост и насилие. Театрализираните игри почти не се избират от 

децата, 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 те могат да бъдат нарушавани (И. Миленски, 2012). 

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. подобни), неглижирането на сюжетно-ролевата игра в 

детските предпочитания (която е основната форма в предучилищна 

възраст), неумението за формулиране на игровите правила и липсата на 
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разбиране за 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 различни 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-малко 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 игров опит. 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 развитието 

на игровите умения. Тези занимания „запълват” липсата на възможности 

за завързване на приятелства и дори изместват интеракциите между 

фамилните членове. Телевизионните програми определят ритъма на 

ежедневието в много семейства: „Кога започва телевизионното 

предаване? Кога започва сериалът?”. По думите на Х. Цьопфл семейният 

кръг се трансформира в един полукръг пред телевизионния екран (H. 

Zoepfl, 2002). 
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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 взаимопомощ. 

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 

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 (P. Hewes
4
). 

                                                           
4
 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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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 съвременни 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 дейност. 

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, в усилията изкуствено 

да се форсира естественото развитие, за да 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 
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уроци за децата в предучилищна възраст. Обаче все повече родители 

записват своите много малки деца за уроци и други организирани от 

възрастни занимания (by P. Hewes
5
). Оттук следва и липсата на достатъчно 

време за игра. 

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 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 

качествено се отличава от това на животните. 

В този контекст подходяща е констатацията на Е. Русинова, която 

казва: „… независимо от многобройните проучвания на играта, 

проблематиката й е необозрима, актуална и авангардна в теоретическия и 

практическия план на образователното взаимодействие” (Е. Русинова, 

2006, с. 126). Може да се обобщи, че новите реалности възраждат 

интереса към фундаментални за теорията на играта въпроси. Наред с това 

намалените възможности на съвременните деца за непосредствено 

                                                           
5
 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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включване в игрови общности, където се овладяват специфични начини на 

игра, обуславят голямата роля на педагога да осъществява целенасочено 

предаване, да подпомага обмяната на игрова култура, да развива детските 

игрови умения и създава подходящи условия за игра. А за това са нужни 

специални познания. 
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1. Играта като преобладаваща дейност в предучилищна възраст 
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1. Играта като преобладаваща дейност в предучилищна 

възраст 

В продължение на десетилетия педагогическата 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. Рубинщейн, 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 новообразувания6 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. Можем да се убедим, когато наблюдаваме децата, 

лишени от родителски грижи, които растат в домове за изоставени, че емоционалното 

общуване с майката е от решаващо значение през младенчеството. Децата са пасивни, 

                                                           
6
 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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започват да ходят и говорят много по-късно в сравнение с бебетата, които живеят 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: 

• младенчество – 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 основната 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 

– именно те изтеглят учебната дейност след себе си (Б. Минчев, 2008). 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 
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обществено-политическите промени (след 1989 г.) всяка утвърждавана от 

комунистическата педагогика концепция (в т.ч. и дейностната), се 

неглижира. 

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, все по-трудно да се адаптират към новите изисквания и 

произтичащите от това множество негативни последствия7. 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 този 

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). 

Доколкото се признава значението на играта, то се свежда до чисто 

дидактичното – затвърдяване на знания или формиране на умения и 

навици, кореспондиращи с образователното съдържание по различните 

образователни направления (математика, роден език и пр.). Но, както 

изтъква Д. Елконин, при такова разглеждане специфичното развиващо 

значение на феномена остава на заден план (Д. Елконин, 1984). Освен това 

разбирането за играта като дидактическо средство създава погрешното 

                                                           
7
 Способността 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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впечатление, че тя може да се замени с учебни задачи или упражнения. И 

докато обучението ненаситно се разраства и снема във все по-ранна 

възраст, си струва играта да се обоснове като дейност с фундаментален 

принос за човешкото развитие и промени, като (ако не водеща, то) 

преобладаваща във възрастта между 3 и 10 години. 

 

2. Роля на играта за детското развитие 

Една от първите асоциации, която се поражда, когато чуем думите 

„детство” и „дете”, е играта. Обобщавайки здравия смисъл на 

обикновените хора, А. Спиваковская посочва, че „ако детето е здраво, то, 

естествено, играе” (1981, с. 5). Психолозите и педагозите вярват, че играта 

не е просто развлечение, а е дейност, 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 се разглежда 

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 развитие на мускулатурата, координацията на 

движенията и 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 и 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 аморфна, тъй като мотивите и потребностите се сменят 

един след друг в относително случаен порядък, без да се подчиняват още 
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на единния съзнателно-волеви контрол на детето (Психологический атлас 

человека, 2006). 

Л. Виготски посочва, че детето от ранна възраст има тенденция към 

непосредствено разрешаване и удовлетворяване на своите желания. Отсрочката на 

тяхното изпълнение е трудна, тя е възможна само в тесни предели (никой не познава 

дете на възраст по-малко 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). 

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. Но детето 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 съподчинението на мотивите. 

Наред с това в игровия 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, тоест 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. 
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Играта е школа 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, 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 

адаптация към училищното обучение. В играта обаче нещата изглеждат по 

различен начин. 

Д. Елконин разказва за деца, които се самоорганизирали за игра „на гара”. В 

чакалнята имало сладкарница, където продавали истински сладкиш. Всички пътници се 

черпели, преди да се качат на влака. 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). 

В игровата ситуация детето разрешава конфликта между „иска ми 

се” и „трябва” в полза на „трябва”. Л. Виготски определя това като главен 

парадокс на играта: 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 то да сравнява поведението си и да го 

контролира. Изпълнението на ролята е емоционално привлекателно и 

затова стимулира извършването на тези действия, в които тя намира 

своето въплъщение (Д. Елконин, 1984). Позовавайки се 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 образецът (например 

мишката да лови котки или шофьорът да продава билети, а кондукторът да 

кара автобуса) предизвиква бурния протест на децата и понякога дори 
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води до разрушаване 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). 

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 произволно, подчинено на игрови 

условия във вид на правила. Авторките се позовават на Леонтиев, който 

казва, 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. 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 
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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 

това, че дава възможност за изразяване на емоции и за справяне със 

собствените чувства (J. Isenberg, M. Jalongo8). 

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 игровият бой или 

състезателните игри участниците може да изпитат гняв, те не дават път на 

открита агресия и насилие, а вместо това демонстрират 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 могат да се справят чрез играта. 

Изследване на Сандра Ръс показва значението на ролевата игра за 

редуциране на тревожността. Тя може да се използва като фантазийна 

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 

                                                           
8
 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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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 

познае 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 

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 посочва, 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). Но 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 
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радва, когато успее. В реалния живот подобни ситуации не се случват често, а 

поведението на възпитаниците често 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. 

Трето, по думите на П. Грей всеки знае, че за да продължава играта, 

трябва да караш и другите да се чувстват щастливи от нея. Тоест 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 9. 

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 решаващото 

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 свободно може да се 

движи благодарение на зрението 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, защото 

                                                           
9
 Gray, P. (2009). Freedom to Learn: Social Play and the Genesis of Democracy. 

http://blogs.psychologytoday.com/blog/freedom-learn 
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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 от възпитателя. Ставайки участник в играта, 

детето има възможност да встъпи в равноправни взаимоотношения, които 

изискват от 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 изключителното 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 реалистична 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, тъй като не е преценил колко време реално ще му бъде 

необходимо. В това отношение предимство имат децата с добри игрови 
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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 като 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 своите 

способности, като изпробва 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 чужда гледна точка. Те смятат, че това, 

което виждат, мислят и чувстват самите те, се отнася и за другите, което не 

винаги 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 благодарение на 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 съиграчите 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 
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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 

това означава, че моята сестра стои към мен в друго отношение, отколкото чуждите. 

Това, което в живота съществува незабележимо за детето, в играта става правило на 

поведение (Л. Виготски, 1966). 

В играта детето моделира типични образи на обектите и явленията 

от заобикалящия 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, числа и 

др.). С. Козловя 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. Боравейки 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 
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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 свят 

става съобразно възрастовите особености и възможности на детето. 

Ученото в играта е особено ефективно, тъй като е личностнозначим и 

мотивиран процес. 

Играейки детето се учи да структурира своето време и дейности. 

Играта най-адекватно задоволява потребността 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 развлечения10. Много верни са наблюденията на Л. Виготски, 

който казва, 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. 

                                                           
10
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1. Теоретични подходи към изследването на играта 

Въпросите за същността на играта – какво представлява тя, и за 

нейния източник – защо децата играят, са сериозно дискутирани от 

учените още през Просвещението. С развитието на науката тези въпроси са 

получавали различни отговори и в резултат на това са възникнали 

разнообразни психологически теории за играта. Много автори са дали 

своя принос за обогатяване на научното познание (К. Грос, Д. Елконин, К. 

Фабри, Б. Сътън-Смит, Г. Бургхардт, А. Пелегрини и др.), но и до днес нито 

една концепция не е приета като общовалидна. За педагогиката е особено 

важно развитието на една обща теория на играта, която да задълбочи 

знанието ни за феномена и да даде възможност за пълноценното му 

използване в педагогическото взаимодействие. 

Съществуват три основни направления при изучаването на играта: 

описателно, мотивационно и функционално. В концепциите, 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 теориите е 

условно, защото повечето автори изказват съображения и по трите 

въпроса, все пак винаги на някой от тях се придава най-голямо значение. 

Това е една от причините за липсата на цялостна концепция за играта. Ако 
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искаме да разберем нейната същност, трябва да отчитаме както външните 

й особености (по какво се различава от неиграта), така и да вникнем във 

вътрешната й мотивация. Едва тогава можем да градим хипотези за 

нейните функции и еволюция. 

По-долу няма да се спирам върху традиционния за подобен род 

разработки критичен литературен обзор. Заинтересованият читател може 

да почерпи информация за историческото развитие на основните 

теоретични схващания относно природата на играта от работите на Д. 

Елконин, 1984; Д. Димитров, 1985; Н. Витанова, М. Якова, 1991; И. 

Миленски, 1997; Г. Иванова, 2004; З. Дечев, 2011. Настоящето изложение 

си поставя за цел да обобщи онези постижения от психологията на играта, 

които имат важни следствия за педагогиката. 

 

2. Основни белези на играта 

За теорията на играта, а също и за педагогиката, е от изключително 

голямо значение точното дефиниране на понятието игра. В това 

отношение обаче няма единодушие сред различните автори. Причините са 

както в многообразните проявления на феномена (игри на животните, 

детски игри, ролеви игри, игри с правила, спортни игри и пр.), така и в 

житейската употреба на думата „игра”, която се използва за обозначаване 

на разнородни явления. При това, както забелязва И. Миленски думата 

игра може да бъде с положителен, неутрален и отрицателен смисъл: „игра 

с огъня”, „игра на природата”, „игра на съдбата”, „игра на нерви”, 

„сценична игра” и т.н. Оттук авторът говори за наличието на 

терминологична криза в намирането на точно определение. Поради 

липсата на единна дефиниция Р. Кайоа отбелязва, че многобройните 

трудове, посветени на играта, фактически не разглеждат една и съща тема 

(И. Миленски, 1997). 

Проблемите при дефинирането на играта са една от причините за 

неудовлетворителното състояние на нейната теория – всеки автор влага в 
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понятието различно съдържание. Тук ще очертая някои предположения11 

относно феномена, които са приети от много автори. 

Не всички животни играят. Колкото по-високо в еволюционната 

редица се намира даден вид, толкова по-често се наблюдава игра (А. 

Oezen, 2006). Играта е най-силно изявена при хората – тя е вездесъща 

характеристика на нашия вид, прониквайки във всички сфери на човешка 

дейност и отношения. 

Почти всичко може да позволи на играта да се появи в неговите граници, както 

се вижда от туризма като игра, телевизията като игра, мечтаенето като игра, 

сексуалната интимност като игра, и дори клюката като игра (B. Sutton-Smith, 2001). 

Човек притежава способността да обръща всичко на игра. Това 

позволява приближаване на другите дейности (трудова, учебна) до 

преобладаващата за детска възраст (игрова), като по този начин им се 

придава специфично предучилищен характер. 

Играта има хипотетично значение за по-нататъшното развитие. 

Смята се, че игровото поведение на животните насърчава способностите за 

справяне с неочаквани ситуации, подпомага гъвкавостта на 

емоционалните реакции и възстановяването от неблагоприятни събития, 

стимулира развитието и упражнението на физически и моторни умения 

(by: A. Oliveira, A. Rossi et al., 2010). Общоприето е схващането, че играта 

има централна роля в детското развитие. 

Играта се счита за водеща дейност в предучилищна възраст, защото именно в 

нея се формират психологическите новообразувания за дадения период. 

Това обуславя перспективността на игровите методи и похвати при 

възпитанието и обучението на подрастващите. На играта не бива да се 

гледа само като на развлечение, защото тя притежава огромен развиващ 

потенциал. 

Играта е феномен на младостта. През онтогенезиса тя се наблюдава 

главно по време на ювенилния период (А. Pellegrini, D. Dupuis, P. Smith, 

2007). При хората играта е преобладаваща дейност през предучилищното 

                                                           
11

 Много изследователи ги наричат белези, характерни черти, атрибути и пр. на играта. Според мен, по-
подходяща е думата предположения, или, както Г. Чик (1998, p. 4) сполучливо нарича своя списък - 
„Това, което мислим, че знаем за играта”. 
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детство, но не губи значението си в продължение на целия човешки живот 

- в една или друга форма тя се наблюдава от бебето до възрастния, като 

определени нейни разновидности са асоциирани с, но не ограничени до 

определена възраст. 

През младенчеството основна форма е манипулативната игра; в ранното детство 

преобладава предметната игра; по време на предучилищния период в разцвет е 

сюжетно-ролевата игра, а в по-горните възрасти най-голямо значение придобиват 

игрите с правила. 

Фактът, че играта е типично поведение на незрелите индивиди, 

предполага, че прекарването на голяма част от времето на подрастващите 

в играене има еволюционен резон. Възпитателната практика не бива да 

влиза в противоречие с тази закономерност, а следва да удовлетворява 

потребността на децата от игра. 

Играта се реализира в контекст на безопасност. Тя 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 на страх (А. Oezen, 2006). 

Малкото дете, което за първи път влиза в занималнята на детската градина, в 

началото е неспокойно и прекарва времето си в предпазливо изучаване на 

физическата и социална среда, с поведение на пасивен наблюдател. Веднъж, след като 

се убеди, че обкръжението е безопасно и сигурно, се появява играта (А. Pellegrini, D. 

Dupuis, P. Smith, 2007). 

Оттук следва, че провеждането на игри с децата изисква създаване 

на подходяща емоционална атмосфера, подкрепяща, свободна и 

непринудена обстановка. 

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

Играта е преди всичко едно свободно действие. Играта по нареждане не е 

игра; тя не е дадена задача и се извършва през „свободното време” (Й. 

Хьойзинха, 2000). 
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Фъргюс Хю посочва, че ако децата са принуждавани да играят, те като цяло не 

смятат наложената 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). 

Това означава, че за да се възприема като игра, дейността трябва да 

бъде свободно и доброволно избрана, защото не може и не бива да се 

играе по принуда. Следователно при организирането на детските игри не 

бива да се разчита на императивни методи на ръководство, а на 

механизмите на емоционалното заразяване. 

Играта носи удоволствие. 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. 

Тази особеност на феномена предполага, че при подбора и 

ръководството на играта педагогът на първо място следва да се 

съобразява с възможността й да предизвиква радостни преживявания. 

Играта е условна ситуация на заместване. Тя не е „обикновеният” 

или „действителен” живот (Й. Хьойзинха, 2000), макар да го наподобява. 

На мястото на реалната ситуация се разгръща имитационна (игрова), 

където всичко може да бъде заменено с всичко. 

„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). 

Основната техника в играта е заместването, което се осъществява 

посредством пренос на функции (кубчето става сапун, парче торта, столче) 

и пренос на действия от едни условия в други, от един предмет върху друг 

(сресване на собствената коса, на куклата, на козината на Мечо). 

Ограничаването на възможностите за пренос означава връщане на 

действието в „реалния живот”. 
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Играта е качествено 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 ранните етапи от развитието на ролевата игра изпълняваните от детето 

действия наподобяват тези на възрастния, но не и 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 една 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). 

Действията в играта се развиват по своя логика и не предполагат 

точно възпроизвеждане на обективната целесъобразност. 

Играта е пластична, лабилна, вариативна и уникална. Без съмнение 

тя представлява най-лабилното, което изобщо съществува в поведението 

на животните (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. Това слага нейния край и играчите свалят 

картите си на масата. 

Примерът илюстрира, че със загубата на възможността за промяна, 

интересът към играта пропада. Това следва да се отчита от педагозите, 

които при модификацията и провеждането на игрите нерядко премахват 

случайността и неопределеността и така превръщат активността в 

неигрово или игроподобно явление. 

Играта изразява интерес към новото. Играта е тясно свързана с 

изследователското поведение на животните и хората. За да могат да 

играят с един обект, децата първо трябва да го изследват (А. Pellegrini, D. 

Dupuis, P. Smith, 2007). Ако предлаганият предмет е съвсем обикновен, за 
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неговото опознаване са достатъчни стереотипни, малко различаващи се 

едно от друго действия. В такива случаи появата на играта може да 

обогати експериментирането (А. Поддяков, 2006). 

Изследователските действия с една кутия например не могат да са особено 

разнообразни; те стават такива, когато започнат да носят игров характер – детето със 

смях сяда на кутията като на табуретка (А. Поддяков, 2006). Вариантите наистина са 

безкрайно много, когато става въпрос за игрова употреба на предметите. Откритията 

на детето се раждат в търсене отговор на въпроса „Как мога да използвам този 

предмет в играта?” или „Как да нагодя това, което имам, към играта?”. 

Оттук придобиването на нови впечатления, знания, срещата с 

непознати досега предмети и явления е предпоставка както за 

обогатяване на играта с ново съдържание, така и за по-задълбоченото 

опознаване на тези предмети и феномени по пътя на разнообразното 

игрово моделиране и експериментиране с тях. 

Действията в играта са незавършени. 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). Във връзка с това се 

обособява и следващата особеност — играта не е подчинена на 

прагматична цел. Участниците са ангажирани повече със самия процес, 

отколкото с функциите („завършека”) на поведението. Например игривото 

сбиване при животните, въпреки че наподобява сериозното по някакъв 

начин, е несериозно и играещите като цяло не целят да се наранят един 

друг (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 (Й. Хьойзинха, 2000). 

Трябва да се отбележи, че човешките форми на игра могат да придобият 

характер на продуктивна дейност. Например в драматизацията това е стремежът да се 

въздейства на публиката, в конструирането – да се получи някаква конструкция, която е 

материална и т.н. 

Водещият мотив за игра е в процеса, а не в резултата. Детето играе 

„просто така”, за удоволствие, защото му е приятно. Това означава, че 
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играта не може да се подчинява пряко на външна целесъобразност, а 

постигнатите в нея развиващи ефекти, които от педагогическа гледна точка 

са ценни, са допълнителен, страничен продукт за играещия, не негова цел 

и преследван резултат (Д. Димитров, 1989). 

Игровият процес включва комуникация: „Това е игра”. 

Съгласуваността в действията на игровите партньори се основава на 

особена вродена сигнализация. Това са пози, мимики, жестове, лицеви 

експресии, звукове. 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 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 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). 

Познаването на тази особеност на играта е от особено значение за 

педагогиката. 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 
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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 педагогът е не повече 

от 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. 

Посочените до момента белези са присъщи за играта както на 

животните, така и на homo sapiens. Наред с това човешката игра се 

отличава със своя качествена специфика. Тя включва в своята 

психологическа структура игрова цел, задача, игров замисъл, въображаема 

ситуация, игрово съдържание, роли и правила, игрови действия и 

операции. Според Д. Елконин „човешката игра е тази дейност, при която се 

пресъздават социалните отношения между хората извън условията на 

непосредствено утилитарната дейност”. Играта е „такова пресъздаване на 

човешката дейност, при което от нея се отделя особено нейната социална, 

типично човешка същност – нейните задачи и норми в отношенията между 

хората” (Д. Елконин, 1984, с. 19). 

 

3. Еволюция на игровото поведение
12

 

Тъй като играта се среща и в животинския свят и то дълго преди 

първия 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 съществен интерес за много от 

изследователите на детската игра. 

Първата предпоставка за обособяването на играта вероятно се крие 

в системата за активиране на инстинктивните поведенчески актове, която 

може да се задейства не само от вътрешни фактори (например животното 

е гладно), но и от външни (в обсега на животното има храна). К. Фабри 

                                                           
12

 Проблемът е детайлно разработен в студията ми „Еволюционни предпоставки на играта”, публикувана 
в сп. „Педагогически новости”, 2012, № 1, с. 27-52. Материалът е достъпен онлайн на адрес: 
http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/ 
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обяснява, че инстинктивните движения се осъществяват без наличието на 

индивидуален опит при възприемане на т. нар. ключови или пускови 

стимули. Те представляват признаци на жизненоважни компоненти на 

средата: форма, размер, подвижност, цвят, мирис, пространствени 

отношения и др. Ключовите стимули действат на поведението 

принудително, заставяйки животното да изпълни определени 

инстинктивни движения, без оглед на общата ситуация (К. Фабри, 1999). 

В естествени условия гладното пиленце на сребристата чайка клъвва червеното 

петно на жълтия клюн на родителя си, който в отговор пуска храна в устата му. При 

серия опити се въвеждали все по-опростени модели – макети. Първият модел точно 

възпроизвеждал външния облик на естествения носител на ключовия стимул, т.е. 

главата на сребристата чайка с жълт клюн и червено петно на него. В следващите 

модели постепенно се изключвали отделни детайли и в резултат макетът все по-малко 

приличал на главата на птицата. Накрая останал само продълговат, плосък, червен 

предмет. В този пример ключовите стимули са просто „червено” и „продълговато” (по 

К. Фабри, 1999). 

От примера се вижда, че вроденото разпознаване на биологически 

значимите обекти, които пускат в ход инстинктивното поведение, не може 

да стане, като генетически се фиксират всички техни признаци. 

Еволюцията на животните, казва К. Фабри, е можела да върви само по 

пътя на подбора на колкото се може по-прости, но и най-постоянни 

ориентири. Ръководейки се от тях, организмите можели успешно, без да 

се отвличат от изменчиви белези, да осъществяват най-важните жизнени 

функции. Но поради това, че ключовите стимули са само отделни 

признаци, животното получава много непълна, „едностранна” 

информация за някои – и то несъществени – външни особености на 

обектите на инстинктивни действия (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 елементите на средата. Това положение разбира се не 
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означава, че в случая е налице игра; то показва каква може да е 

първичната подбуда за действия, които не дават непосредствен 

биологически значим резултат. 

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. Появила се необходимостта от засилване 

на поведенческата пластичност и от 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, научаването, 

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. 

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. 

Като пример ще приведа думите на Колоца (по Д. Елконин, 1984), че много 

скоро у котетата се появява интерес към всичко, което се търкаля, бяга, пълзи или лети. 

Това е подготвителен стадий за бъдещия лов на мишки и на птици. 

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. Поради това те са се 

съхранили като еволюционно достижение под формата на инстинкт за 

игра. Играта постепенно се диференцирала като особен вид поведение, 
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като в този процес способностите за иницииране и разпознаване на игрова 

ситуация генетически се фиксирали в игровата сигнализация. В играта, 

както и в поведението „на сериозно”, се формира възрастното поведение. 

Според Д. Елконин играта е вид упражнение в ориентировъчна 

дейност, при която 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 (Д. 

Елконин, 1984). 

В процеса на своето формиране човекът е запазил това 

високоефективно, притежаващо голяма адаптивна ценност достижение на 

еволюцията. Но съдържанието на човешкото поведение качествено се 

различава от това при животните в резултат на зараждането на труда, 

речта и човешкото общество. При животните поведението изцяло остава в 

рамките на биологичните закономерности. Ето защо въпреки наличието на 

общи моменти между игрите на животните и децата, те не могат да се 

отъждествят, защото имат дълбоки качествени различия. Затова, според 

Даниил Елконин, произходът на човешката игра трябва да се търси не у 

играта при животните, а при появата на ролевата игра. Това е генетически 

най-ранната игрова форма, която не съществува при животните, тъй като 

те не могат да заемат позицията на друг. 

 

4. Исторически произход на разгърнатата форма на 

игровата дейност 

Съгласно теорията на Д. Елконин, ролевата игра (наричана от него 

разгърната форма на игрова дейност) се появява в недрата на труда и 

постепенно се отделя от него, като го отразява в своето съдържание. 

Авторът посочва, че все още не е ясно как точно се е извършил преходът от 

реална трудова дейност към формите на играта. Задавайки си въпроса: 

„При какви условия може да възникне необходимостта от 

възпроизвеждане на лова, войната или някаква друга сериозна дейност в 
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играта?”, Д. Елконин прави две предположения, които демонстрира с 

примери. 

І. Да си представим, че сме в първобитното общество. Група ловци се връщат от 

лов. Всеки изпълнявал определена функция: едни плашели животните, други ги 

насочвали към устроената засада, трети очаквали зверовете. Но ако нещо не се 

получело както трябва, ако хората не съгласували добре груповите си действия, 

животното успявало да избяга. Какво щели да правят тогава?..... 

Така възниква необходимостта от предварителна репетиция, подготовка. 

Участниците в предстоящия лов възпроизвеждали подобна ситуация, но те не можели 

да го направят така, както бихме го направили ние с вас. За тях все още мисленото, 

въображаемо повторение на събитията било недостъпно. Първобитните хора 

възпроизвеждали ситуацията в разгърнати действия: някои от ловците изобразявали 

умен и хитър звяр с всичките му привички, а останалите – целия процес на 

организацията на лова. Това били своеобразни „маневри”, в които се пресъздавали 

основните функции на отделните участници и системата на организация на 

съвместните действия – как ще се координират. Но за разлика от реалния лов, тези 

действия били лишени от своя резултат, те били в известна степен различни. Повтаряли 

само външния рисунък на движенията. 

ІІ. Възможна е и друга ситуация: Ловците се завръщали с плячка. 

Съплеменниците им ги посрещали с радост и те разказвали как е протекъл ловът, като 

възпроизвеждали кой какво и как е правил, кой как се е проявил. Разказът- 

драматизация завършвал с общо веселие (Д. Елконин, 1984). 

Д. Елконин обяснява, че и в двата случая има отделяне от цялостната 

реална трудова (утилитарна) дейност на онази нейна част, която би могла 

да се нарече ориентировъчна. Изпълнителската част, която е свързана с 

получаването на материален резултат, отпада. Такива „магически” 

репетиции се превръщат в самостоятелна дейност, т.е. в игри. Постепенно 

(при многото повторения и комбинации между тях) те придобиват 

самостоятелна логика на развитие и често стигат до такива нови форми, 

които изискват специален анализ, за да се установи техният действителен 

произход. 

Етнографите, казва Елконин, отделят голямо внимание на 

описанието и анализа на онези форми на човешка дейност, които носят 

характера на игра. Въз основа на това авторът стига до извода за 

съществуване на родствени връзки между игрови явления от различен тип. 

Той дава пример с поредица игри, където на единия полюс е простото 
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улавяне, а на другия – играта на война. По средата имаме постепенно 

усложняващ се, или обратно, опростяващ се, ако вървим от войната към 

улавянето, ред (Д. Елконин, 1984). 

Посоченият пример е от голямо значение за педагогиката. Той 

показва, че въпреки огромното си многообразие всички игри произхождат 

от няколко универсални схеми. Тези типови игрови структури могат да 

бъдат усложнявани или опростявани в зависимост от възможностите на 

играещите. Това позволява да се разработват игрови комплекси, в които 

поетапно да се развиват способностите и уменията на децата. 

Дотук бяха представени предположенията относно това как 

човешката игра възниква като дейност, представляваща възпроизвеждане 

на отношенията между хората, отделяйки се от продуктивната трудова 

дейност. Но така се е появила играта на възрастните. А детската игра? 

Д. Елконин разглежда въпроса за историческото възникване на 

детската игра, анализирайки живота на подрастващите през различни 

стадии на развитие на обществото. 

Според автора през най-ранните етапи от развитието на човешкото 

общество не е съществувало детство като такова, защото децата живеели 

общ живот с възрастните и отрано са вземали участие в техния 

елементарен производителен труд. Възпитанието се реализирало от 

всички възрастни по посока на основната задача – децата да станат 

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. 

С развитие на производството децата не можели вече да вземат 

участие в по-сложните и недостъпни за тях форми на труд. Едновременно с 

това оставала задачата те да бъдат подготвяни за бъдещата си дейност. 

Възрастните започнали да изработват умалени оръдия на труда, 

специално приспособени към детските възможности, с които децата се 

упражнявали в условия, близки до реалните, но не тъждествени с тях. 

Упражненията – самостоятелни или под ръководството на възрастните, 
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постепенно приели характера на игри – спонтанни и състезателни 

(съревнования). Но те могат да бъдат наречени игри само условно. 

По-нататъшното развитие на производството, усложняването на 

оръдията на труда, появата на елементи от домашните занаяти, 

възникването върху тази основа на по-сложни форми на разделение на 

труда и нови производствени отношения довели до това, че 

възможностите за включване на децата в производителния труд още 

повече се усложнили. Упражненията с умалените оръдия на труда станали 

безсмислени, а овладяването на по-сложните средства 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 стремели, 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 подрастващите живеели освободени от 

грижите за собственото си изхранване, но били органически свързани с 

живота на обществото. В детските съобщества започнала да господства 

играта (Д. Елконин, 1984). 

Концепцията на Д. Елконин е значим принос към развитието на 

теорията на играта. В същото време неин основен недостатък е, че 

възникването на феномена се свързва само с определени социални 

условия, което не се съгласува с данните, че тя има вродени компоненти 

(след като и животните играят). Това означава, че енигмата за произхода 

на играта все още не е разгадана. 
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1. Класификация на детските игри 

Класификацията на игрите е необходима за задълбочено изучаване 

особеностите на всеки вид. Това би позволило на детските учители да 

използват играта педагогически грамотно във възпитателния процес, като 

усилват развиващото й въздействие. 

Систематизирането на разновидностите на играта е проблематично, 

тъй като тя е многолик феномен - различава се при хората и животните, 

има своя качествена специфика в детска и зряла възраст. Дори само в 

рамките на детството игрите силно варират по съдържание, тематика, 

използвани материали, брой участници, самостоятелност и свобода на 

игровите действия. Това многообразие значително затруднява 

създаването на една обща класификация, затова не е учудващо, че 

съществуват редица таксономии с различна терминология и степен на 

обобщеност. 

В психологията са правени опити за създаването на систематизации 

под формата на „дърво на игрите” и „стълба на игрите”. В основата им 

стоят игрите на животните и децата, които се разглеждат като „природен 

фундамент” на игровата дейност; от тях се отклоняват игрите, изобретени 

от възрастните - народни, спортни, интелектуални, военни, управленски и 

т.н. (по: Д. Димитров, 1985). По-долу ще се фокусирам върху проблемите 

на класифицирането на детските игри. 

При диференцирането на видовете игри, които играят децата, е 

необходимо да се вземе под внимание едно важно съображение. То е 
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свързано с дискусионния въпрос дали може да се говори за наличие на 

игра през младенчеството и ранното детство. Подчертавайки значението 

за цялостното развитие (включително игровото) на първоначалните 

действия с игровите предмети, Д. Елконин (1984) смята за 

нецелесъобразно те да се наричат игри и изтъква, че в онтогенезиса 

хронологически първата форма е ролевата игра, която се появява в 

предучилищната възраст. 

В това има основание - играта е развиваща се дейност и появата й е 

предхождана от формирането на необходимите предпоставки. Макар че 

възрастните дават на бебето играчки и то манипулира с тях, това все още 

не е игра в същинския смисъл на думата и детето не прави разлика между 

игровите материали и другите предмети; действията му нямат условен 

характер. Но при все това в поведението му могат да се видят редица 

белези на играта – удоволствие и заинтересованост от процеса, 

повторяемост на действията, пренос и др. Позовавайки се на редица 

авторитетни автори Н. Палагина защитава тезата за необходимостта от по-

специално внимание върху играта на ранното детство. М. М. Кистяковска 

посочва, че ако игра се назовават само по-сложните форми на дейността, 

то цялата й предистория, а заедно с това и самата ролева игра могат да 

пострадат (по: Н. Палагина, 1992). 

В нашата литература при анализирането на въпроса за развитието на 

игровата дейност се дискутират манипулативните действия (наричани още 

опознавателна игра) на младенческия период и предметната игра на 

ранното детство, но те обикновено не се включват в класификациите на 

игрите. Англоезичните систематизации, напротив, определят този тип 

прояви като игра, която се обозначава с термините манипулативна игра 

(manipulative play) или сензомоторна игра (sensorimotor play). 

Според мен е редно тези феномени (да ги наречем поведение от 

игров тип) да намерят своето място в класификацията поне поради две 

причини: 1) като специалисти по детското развитие и възпитание 

бъдещите педагози трябва да имат по-широк поглед върху генезиса и 

многообразието на игровите прояви; 2) посоченият от Н. Палагина факт, че 

играта в предучилищните заведения по общо признание остава на по-

ниско равнище от възрастовите възможности на децата и обоснованото й 
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допускане, че една от причините за това е липсата на изследвания и 

внимание към играта на ранното детство. В подкрепа на това е и 

твърдението на А. Леонтиев, според който не може да се реши въпросът за 

движещите сили, които извикват на живот играта, без да се разбере 

нейната предистория. Предисторията – това е „играта” до 3-годишна 

възраст (по: Д. Елконин, 1984). 

Във връзка с посочените съображения приетата тук систематизация 

почива върху разбирането, че играта еволюира в процеса на детското 

развитие. През отделните възрастови периоди тя приема различни форми 

и класификацията ги ранжира хронологически в порядъка на тяхната поява 

в онтогенезиса. При това трябва да се отчита, че с прехода към следващ 

етап на развитие игрите от предходния не изчезват, но менят своята 

специфика, роля и място в живота на личността. 

1.1. Игри, появяващи се през младенчеството (4-12 месеца) 

Манипулативна игра. Възниква в живота на детето на около 4-5-

месечна възраст и се изразява в действия с достъпните предмети, а също и 

с частите на собственото тяло (ръце, крака). Бебето извършва различни 

манипулации: хващане, почукване, разклащане, лапане, разглеждане, 

прехвърляне на предмета от една ръка в друга, удряне на една играчка в 

друга. Всяко ново овладяно движение се включва във верига 

манипулативни действия, които се извършват с различни предмети. 

Например детето разглежда дрънкалката, разклаща я, после удря с нея по 

масата, вдига я над очите си и я лапа; по-нататък повтаря същото с топката, 

с гуменото пате и т.н. Основания за определяне на този тип поведение 

като игрово са: удоволствието от процеса, цикличната повторяемост на 

действията, но всеки път в пренареден вид, преносът на усвоените 

действия от един предмет върху друг. Значението на манипулативната 

игра е в развитието на сензо-двигателната координация (око-ръка), в 

опознаване свойствата на предметите (цвят, форма, мирис, вкус, текстура) 

и придобиването на елементарни представи за ефекта от действията с тях. 

Ритуализирана игра. Появява се на около 6-месечна възраст и 

представлява взаимосвързани действия на партньорите (дете и възрастен) 

– извършване на движения, издаване на звукове, манипулации с предмет, 
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които се повтарят (типичен представител е популярната игра „Ку-ку”). 

Действията на единия партньор влияят на действията на другия, като 

двамата се стремят да се контролират един друг. Т. Авдулова посочва, че 

този тип поведение вече съдържа в себе си някои елементи на играта: 

разграничение на ролевите функции, последователност на действията, 

емоционална включеност, условност на ситуацията (Т. Авдулова, 2009). 

Значението на ритуализираната игра е в развитие на общуването, 

съвместната дейност и формирането на предпоставки за образуване 

структурните компоненти на играта. 

1.2. Игри, появяващи се през ранното детство (1-3 години) 

Предметна игра. Възниква в края на първата година от живота. Това 

е дейност с предметите с оглед на тяхното предназначение. Ако до 

момента детето е манипулирало с вещите, изследвайки техните физически 

свойства (размахвало е чашката, лапало я е, почуквало е с нея), в 

предметната игра то действа съобразно техните функции (пие от чашката, 

поднася я към устата на куклата, на мечето). Детето храни куклата от 

чинийка, дава й да пие от биберона, мери температурата й с пръчица, 

поставя й инжекция и т.н., но без да назовава себе си с името на 

възрастния (майка, лекар). В тази дейност се появяват наченките на 

въображаема ситуация, интензивно се развива преносът на действие и 

смисъл. Значението на предметната игра е, че в нея детето научава 

културно изработените способи за употреба на вещите. Усвояването на 

поредица от предметни действия създава предпоставки за формиране на 

ролево поведение и преход към сюжетно-ролева игра. 

Режисьорска игра. Появява се след 2-годишна възраст и в 

зависимост от условията на живот може да съхрани своята значимост и 

присъствие през следващия възрастов период. В този вид игра детето 

действа с малки играчки, посредством които претворява кратки житейски 

епизоди (извлечени от опита или основани на фантазията). Детето движи 

играчките, като говори от името на персонажите и обяснява всяко тяхно 

действие. Например разхожда малко зайче и майка му – събират ягоди в 

гората. После зайчето се загубва, започва да плаче, майка му тръгва да го 

търси, среща котката и т.н. В тази игра вече ясно се очертават игровите 

компоненти въображаема ситуация и сюжет. Значението на 
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режисьорската игра е в развитието на речта, въображението и 

формирането на предпоставки за сюжетно-ролева игра и игра-

драматизация. 

1.3. Игри, появяващи се в предучилищна възраст 

Повечето автори приемат като изходно основание за 

систематизиране на игрите през предучилищния период степента на 

тяхната регламентираност. Така се обособяват две основни групи. Към 

първата се отнасят игрите, които нямат строго определени явни правила; 

те са сътворявани свободно от самите деца. Игрите от втората група са 

регламентирани от предварително зададени правила, определящи техния 

ход и действията на играещите. В руската и българска литература за тези 

две групи най-често се използват термините творчески игри и игри с 

правила, а в англоезичната се срещат наименованията свободни и 

структурирани, фантазни и формални игри. 

1.3.1. Творчески игри. Това са самостоятелни, свободни игри. 

Наричат се творчески, защото са създадени от самите играещи, а също и за 

да се подчертае, че децата не просто копират едни или други явления, а 

креативно ги осмислят и претворяват в образи и игрови действия. 

 Творческите игри се различават съобразно сферата от 

действителността, която се претворява: взаимоотношенията между хората, 

възникващи в съвместната им дейност; човешките отношения в условията 

на нравствен конфликт; съзидателната сфера на създаване на 

архитектурни съоръжения. На тази основа се диференцират три 

разновидности — сюжетно-ролева игра, игра-драматизация и строително-

конструктивна игра. 

Сюжетно-ролева игра (СРИ). Тя е най-характерна за предучилищна 

възраст и заема значително място в живота на децата. В нея, поемайки 

роли, те претворяват епизоди от човешката дейност (най-често трудова) и 

взаимоотношения. Разликата между предметната и сюжетно-ролевата 

игра е обяснена от Д. Елконин. При първата обект на играта са действията с 

предметите — детето се стреми да борави с гребена, с лъжичката и т.н., 

онова, което е видяло това да правят другите. В сюжетно-ролевата игра 

обект на действието става куклата (може и друга сюжетна играчка) и/или 



58         Ася Велева ◊ Педагогика на играта 

игровият партньор, натоварени с роли (майка, дете, фризьор, клиент), а 

лъжичката или гребенът, заменени от предмети-заместители, стават 

средство за изпълнение на действията хранене или сресване, в които са 

въплътени тези роли (Д. Елконин, 1984). В предметната игра действията 

произтичат от наличните предмети, а в СРИ – от поетата роля. Значението 

на сюжетно-ролевата игра е изразено много точно от В. Зенковски. 

Предметите в играта са само способ за опознаване на друга, по-важна 

реалност — не материалната, а социалната. На детето му е необходимо 

познание за социалните норми и правила, а също и способности да 

разбира вътрешния свят на другите хора. Това може да стане чрез играта, 

която прави възможно емоционалното влизане в ролята на другия. 

Например, повтаряйки типичните движения и реплики на майката, детето 

емоционално се настройва, вживява се в нейния образ, а по-нататък 

работата на фантазията му позволява да изследва майчинската позиция и 

вътрешния смисъл на майчинството – грижа за децата. Играта помага на 

детето да почувства и разбере безкрайното многообразие на социалните 

отношения, да се вживее в разнообразни социални позиции и по този 

начин да формира „социално-психологическо зрение” (по: Т. Авдулова, 

2009). 

Игра-драматизация (ИД). Тя е процес на художествено 

претворяване на образи и ситуации (Н. Витанова, М. Якова, 1991). По-често 

се възпроизвеждат постъпките на герои от позната приказка, разказ или 

друго литературно произведение. Но също така е възможно децата да 

импровизират сюжет, като включат персонажи и случки от няколко 

различни приказки, филми, или пък измислени изцяло от тях. Ролята в ИД 

има специфика спрямо тази при СРИ. В ролевата игра детето действа не от 

позицията на конкретна личност (своята или на приятеля си майка, 

учителка и пр.), а изобразява обобщен образ, отразяващ типичното за 

дадената социална позиция. В играта-драматизация, обратно, ролята не е 

обобщен модел, а конкретен персонаж с уникални качества. Неговият 

характер и поведение се пресъздават с помощта на изразителни средства 

като интонация, мимика, поза, жестове. Друга разлика спрямо СРИ (която е 

мотивирана единствено чрез удоволствието от игровия процес) е, че ИД се 

доближава до продуктивните дейности, тъй като при нея има стремеж да 

се въздейства върху публиката. Играта-драматизация има специфично 
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развиващо значение. Тъй като в основата й е конфликтът между доброто и 

злото, вживявайки се в ролята, детето усвоява нравствените норми, 

приобщава се към моралните ценности на обществото. ИД също така 

съдейства за развитие на свързаната реч, въображението, паметта, дава 

възможност на детето да се освободи от стеснение, да добие артистични 

умения и самочувствие. 

Строително-конструктивна игра (СКИ). Представлява 

възпроизвеждане на заобикалящата действителност в разнообразни 

постройки, изграждани от строителни материали. Според някои автори 

това е продуктивна дейност (има реален, материален резултат във вид на 

някаква конструкция), която не следва да се определя като игра. 

Действително ако приемем като критерии за наличието на игрова 

ситуация ролята (в творческите игри) и правилото (в игрите с правила), 

трябва да признаем, че СКИ би могла да се осъществи без тях. Понякога 

децата действат от позиции на строители (поемат роли) и след това 

използват изграденото в СРИ или ИД (обиграват постройката), но това по-

скоро е израз на интеграцията на играта с продуктивните дейности. 

Въпреки посочените особености СКИ е включена в настоящата 

класификация. Това е продиктувано от две съображения: 1) 

дългогодишната традиция в българската педагогика дейността с 

конструктивни играчки да се обозначава като игра; 2) твърдението на И. 

Миленски, че достоверен признак за съществуването на игровата дейност 

може да бъде само субективното преживяване на дейността, което 

оправдава точното използване на термина „игрова дейност” при децата 

(И. Миленски, 1997). А заниманията си с конструктивен материал малките 

неизменно наричат „игри”. Като се има предвид и фактът, че тази 

активност носи удоволствие и удовлетвореност на субекта, ангажиран с 

нея, имаме известни основания за отнасянето й към системата на игровата 

дейност. В строително-конструктивната игра се развиват уменията на 

децата за ориентиране в пространството, те се научават да различават и 

определят големината и пропорциите на предмета, да планират дейността 

си (необходими средства и последователност от операции), обогатяват 

речника си с наименования на геометрични тела и пространствени 

отношения. 
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1.3.2. Игри с открити правила. Те не се измислят от играещите, а 

имат готово съдържание. Основният организиращ елемент при тях са 

предварително определените правила, които регламентират поведението 

на децата. Тези игри обикновено включват две или повече страни, 

съревнование и съгласувани критерии за определяне на победител. 

Универсалното им значение е по посока развитието на волевата регулация 

на поведението. 

Игрите с правила биват: автодидактични, подвижни и музикални 

игри. 

Автодидактични игри (АДИ). Имат устойчива структура и изискват 

определени интелектуални и волеви усилия за постигане на игровата цел - 

победа. Тук се отнасят различни игри с карти, игрално поле и др. Според 

своето съдържание автодидактичните игри кореспондират с различните 

образователни направления (математика, роден език, природен и 

социален свят и т.н.), а в зависимост от материала, с който се работи, и 

характера на извършваните действия биват предметни, нагледни и 

словесни. Освен, че имат значение за развитие на волевата регулация на 

поведението, по своето съдържание и структура АДИ могат да съдействат 

по-пряко за развитието на дадена психична функция (възприятие, памет, 

мислене, въображение) или за затвърдяването на знания от дадена 

предметна област. 

Подвижни игри (ПИ). Включват много движения и физическа 

активност. В тях децата бягат, скачат и се борят. В специализираните 

сборници подвижните игри обикновено се систематизират според своята 

интензивност (игри с малка, средна, голяма подвижност), в зависимост от 

преобладаващите движения (игри с тичане, лазене и т.н.) или съобразно 

предметите, които се използват в тях (игри с топка, рингове и 

пр.).Подвижните игри имат голямо значение за физическото развитие. В 

тях се формират физически качества (сила, ловкост, бързина), развиват се 

нравствено-волеви качества (другарство, честност, смелост); игрите 

повишават работоспособността и стимулират бодрото настроение. 

Музикални игри (МИ). Приличат на подвижните, но са придружени с 

музика, песни, ритмични движения. 
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Както всяка класификация и предложената тук има условен характер. 

На първо място не е правилно да се твърди, че в творческите игри няма 

правила (те произтичат от ролите: не може машинистът да продава 

билети, а кондукторът да управлява влака). Второ, въпреки по-високата 

степен на регламентация на игрите с правила, при тях също има 

възможности за проява на творчество: децата измислят нови правила и 

начини за използване на игровите материали, обединяват няколко 

различни игрови схеми за получаване на несъществуваща до момента игра 

и др. Трето, съществуват много игри, които притежават особеностите на 

повече от една разновидност. Така например редица подвижни игри 

изискват знания и умения от различни области – определяне на посоки, 

местоположение; класифициране по цвят, форма; знания за растения, 

животни; много игри с правила имат сюжет (особено при по-малките 

деца), в тях се разиграват роли. Често се случва в недрата на сюжетно-

ролевата игра да възникне драматизация или строително-конструктивна 

игра. Последната пък става условие за разгръщане на нови СРИ и ИД. Тоест 

съществуват интегративни връзки между всички видове игри. Все пак 

обособяването на посочените разновидности е предпоставка за тяхното 

по-задълбочено изучаване. 

 

2. Психологическа структура на играта 

Познаването на компонентите, включени в психологическата 

структура на играта, е от голяма практическа значимост. Първо, защото 

тяхното наличие или отсъствие може да бъде индикатор за това дали една 

наблюдавана активност принадлежи към сферата на играта, или не. Второ, 

сведенията за структурата на играта служат като показатели за оценка на 

нейното равнище на развитие. Следва да се отчете, че изброените по-долу 

компоненти на играта са присъщи за всички нейни разновидности, но 

придобиват специфика при различните видове игри, а също така се 

изменят с развитието на игровата дейност. 

Сред изследователите на играта няма единство относно това кои са 

нейните основни компоненти. По-долу са изброени тези от тях, които са 

приети от повечето автори. 
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2.1. Игрова мотивация. Това са подбудителните причини за игра. Л. 

Леонтиев обобщава мнението на много автори като казва, че основният 

мотив за игровото действие лежи не в резултата, а в самия процес. Не да 

се надиграе, а да се играе – такава е общата формула на мотивацията на 

играта. Затова в игрите на възрастните, ако вътрешните мотиви се изменят 

- не само да се играе, а по-скоро да се надиграе, то дейността престава да 

бъде игра (А. Леонтиев, 1996). Източникът на удоволствие от игровия 

процес не е един и същ при различните по възраст деца. 

Първоначално, както са забелязали психоаналитиците, детето играе 

такива игри, които му доставят сетивно удоволствие. Но постепенно то 

започва да изпитва наслада и от успеха в психическото стълкновение с 

трудности, напрежение, трудно овладяеми социални ситуации, които са 

втъкани в играта (A.Flitner, 1974). При малките основният стремеж е да 

действат с играчката, докато по-големите се ръководят от висши социални 

мотиви (колективизъм, стремеж за самоутвърждаване). 

2.2. Игрова цел. На играта често се гледа като на безцелна дейност, 

защото, както вече стана въпрос, тя е самоудовлетворяваща се дейност, 

извършвана заради удоволствието от самия процес. Въпреки това, както 

твърди Л. Виготски, не е правилно да си представяме, че играта е дейност 

без цел. Целта се откроява особено ясно при игрите с правила. Авторът 

посочва, че в тях побеждаваш или губиш. С една дума — целта решава 

играта. Тя е това, заради което се предприема всичко останало и което 

определя афективното отношение на детето към дейността (Л. Выготский, 

1966). Универсалната игрова цел на игрите с правила е победата. 

По-трудно е обосноваването на целта при творческите игри. Има 

основания да се приеме, че тя е свързана с правдивото изпълнение на 

игровата роля. А. Леонтиев казва, че всяко действие се характеризира със 

съзнателна цел, към която е насочено. Например целта на играта, в която 

детето язди пръчка, не е да се отиде някъде, а да се язди кон (А. Леонтиев, 

1996). Според Д. Елконин за играещите деца, ако се съди по поведението 

им, основно е изпълнението на поетата роля. Това се вижда даже само от 

акуратността, с която те се отнасят към изпълнението на онези действия, в 

които намира изява ролята, която всяко от тях е поело (Д. Елконин, 1984). 
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2.3. Игрова задача. Тя е пряко свързана с целта. Целта изразява 

стремеж към някакво крайно състояние, а задачата е пътят за нейната 

реализация. Ако целта на игрите с правила е победата, то задачата е да се 

изпълнят изискванията и действията, които водят до нея. Например и в 

играта на криеница, и в играта на домино целта е победа. В първия случай 

тя се решава посредством задачата пръв да достигнеш до определеното 

място, да се „заплюеш”, а във втория – пръв да поставиш плочките си на 

масата. 

Отправна точка за определяне на задачата при творческите игри са 

разсъжденията на Д. Елконин. Авторът казва, че поставяйки се в 

положението на действащо лице в играта, приемайки определена роля, 

детето е принудено да изолира от действителността онези действия и 

отношения на възрастните, които са нужни, за да я реализират. Така 

например детето и преди играта може да знае, че готвачката готви обеда, 

а възпитателката храни децата. Но само когато се постави в положението 

на възпитателката, то се оказва пред необходимостта да открие и обособи 

отношенията на възпитателката и с децата, и с готвачката, да установи 

функциите на различните хора и връзките между тях (Д. Елконин, 1984). 

Това означава, че игровата задача на творческите игри може да се 

определи като обособяване и моделиране на действията и отношенията, 

разкриващи съдържанието и смисъла на поетата роля. 

2.4. Игров замисъл. При творческите игри той най-често е обобщено 

название на сюжета: игра на „болница”, „летище”, „параход”. Въпрос е на 

свободен самостоятелен избор от играещата група или отделните деца в 

съответствие с техните актуални потребности и интереси (Д. Димитров, 

1989). Тъй като играта е свободна, не преследва практически резултат, тя е 

една импровизация. Затова игровият замисъл не е строго детерминиран, 

единственото определено е само общият смисъл на игровата ситуация: 

„Хайде да играем на...”. 

При някои игри с правила замисълът също произтича от явленията и 

отношенията, съществуващи в действителността и той е изразен в 

названията им „Котка и мишки”, „Ловец и зайци” и др. подобни. В други 

случаи играта представлява една условна схема, в която няма пряка връзка 

между игровите действия и правила от една страна, и определена реална 
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житейска ситуация, от друга. В тези игри замисълът е израз на намерена 

далечна, условна връзка между извършваните действия и някаква област 

от действителността, в която живее детето. 

Подходяща като илюстрация е играта „Тиквички”, в която децата предварително 

се преброяват и след това всеки трябва да внимава кога ще чуе своя номер. Очевидно 

това е една задача, включваща математическо съдържание и изпитание на 

вниманието. Влагането на тази условна схема в позната житейска ситуация „В нашата 

градина расли, порасли… 5 тиквички” й придава игров замисъл. 

Може да се обобщи, че игровият замисъл на игри с правила, 

основаващи се на условни схеми, е „учуднената”, условна връзка между 

съдържанието на играта и дадена област от действителността (игри на 

„Дама”, „Не се сърди човече” и др.). 

2.5. Игров сюжет. Употребява се в два смисъла: 1) като 

наименование на областта, сферата от действителността, която се 

претворява; и 2) като организирана последователност от събития, 

ситуации, взаимодействия, обединени от мотивиращи връзки. Сюжетът е 

същностна черта преди всичко на СРИ, където е свободно и самостоятелно 

сътворяван от децата. Като отражение на фабулата на художествено 

произведение присъства в ИД и в определена степен като организираща 

структура в СКИ, АДИ и в подвижните игри (Д. Димитров, 1989). 

При творческите игри в зависимост от това коя област на социалния 

живот отразяват, сюжетите могат да бъдат от сферата на бита (семейство), 

трудовата дейност (фризьорски салон, магазин, болница), обществения 

живот (училище). В игрите с правила сюжетът представлява по-скоро една 

условна схема, очертаваща действията, правилата и целта на един игров 

цикъл, а понякога определяща и преходите от цикъл в цикъл. 

Сюжетите на игрите се видоизменят в зависимост от конкретните 

условия на живот на децата, от техния кръгозор и историческата епоха, в 

която живеят. 

2.6. Игрово съдържание. Т обхваща това, което се възпроизвежда от 

дадения сюжет в качеството на централен и характерен момент (Д. 

Елконин, 1984). Игровото съдържание е определена част от дейността и 

взаимоотношенията на хората, към която детето насочва вниманието си и 
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моделира. Игри с един и същ сюжет могат да се различават по съдържание 

в зависимост от възрастта на децата, от познавателния и игровия им опит. 

Например играта „на параход” може да представлява пускане на корабчета в 

локва или възпроизвеждане действията на капитана и моряците (А. Спиваковская, 

1981). 

В съдържанието на играта се изразяват различните равнища на 

проникване на детето в дейността на възрастните. Първоначално се 

„схваща” в реалния живот и се отразява в играта само външната страна на 

дейността (с какво действа човекът: „човек-предмет”). След това по мярата 

на разбиране от детето на отношенията на човека към неговата дейност 

(елементарни представи за обществения смисъл на труда), в игрите 

започват да се моделират взаимоотношенията между хората („човек-

човек”), а самите предмети лесно се заместват (кубчето – парче сапун, 

хляб, ютия, количка) или само мислено се представят („Все едно имам 

акваланг и се гмуркам на дъното на океана”) (С. Козлова, Т. Куликова, 

2009). 

2.7. Игрова роля. Представлява възпроизвеждане действията на 

човек; отражение на социална роля, нормативно одобрен начин на 

поведение, заемащ определено място в дадена йерархическа структура. В 

игрите с правила ролята е по-абстрактна и условна, подразбираща се (Д. 

Димитров, 1989). Подобно на съдържанието, една и съща роля, 

разигравана от различни деца, може да има различен характер. За 

малките е присъщо възпроизвеждане действията на конкретни лица, 

които те познават (назовават не социалната роля, а името на човека, който 

е неин носител - „Леля Надя” вместо „готвачка” например), а по-големите 

изобразяват обобщен образ, включвайки в него преди всичко 

професионални качества и отношения (А. Спиваковская, 1981). 

2.8. Игрови действия. Това са обобщени и съкратени (оперативни 

или изобразителни) действия с предметите (играчки или заместители) в 

техния игрови смисъл (Д. Димитров, 1989). 

Обобщеността и съкратеността на игровите действия се дължи на 

две причини. Първата е забелязаният от А. Леонтиев факт, че игровото 

действие се отличава от неигровото по своята мотивация — то е 
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психологически независимо от своя обективен резултат, тъй като неговия 

мотив не лежи в това (А. Леонтиев, 1996). Втората причина са установените 

от Д. Елконин особености на предметното действие. Авторът посочва, че 

то съдържа в себе си две страни: 1) обща схема (рисунък, траектория), 

свързана с обществените начини на употреба на предметите, и 2) 

операционално-техническа страна, която се съобразява с условията на 

действието и със свойствата и качествата на предметите. Оттук, според Д. 

Елконин, възникват две дейности. Едната е практически утилитарна 

дейност, в която при дадено значение на предмета съществено важни са 

операциите за нейното осъществяване. И второ, игрова дейност със 

значенията на вещите, с общите схеми на тяхното използване (по Д. 

Димитров, 1985). Отсъствието на необходимост от постигане на обективен 

резултат и възможността за извършване на общата схема на предметното 

действие без неговата операционално-техническа страна е условие за 

обобщаване и съкращаване на действията в играта, за свеждането им до 

опериране със смисли. 

Поради това, че игровите действия са обобщени и не преследват 

практически резултат, в играта могат да бъдат изменени условията на 

тяхното осъществяване. А. Леонтиев посочва като пример, че памукът 

може да бъде заменен с хартийка, иглата – с дървен конус от строителен 

материал или просто пръчица, спиртът – с въображаема течност. Това 

обаче не означава, че игровите действия са фантастични. 

По време на игра на „болница” на децата бил предложен истински спирт, но при 

условие, че първо поставят инжекция, а после натрият мястото с памуче. Това 

противоречи на реда на действията в реалния живот. Децата предпочели да използват 

въображаем спирт само и само да съхранят съответствието между игровото и реалното 

действие (по: А. Леонтиев, 1996). 

Примерът показва, че игровото действие се извлича от детето от 

живота; то не се строи произволно, не е фантастично (А. Леонтиев, 1996, с. 

4). 

Друга особеност на игровото действие е, че то произтича и е 

зависимо от изпълняваната роля. 

В експерименти, проведени под ръководството на Д. Елконин, на децата било 

предложено да запазят поетите роли, но да променят действията си. Например 
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ватманът да продава билети, а кондукторът да кара трамвая. Оказало се, че това е 

невъзможно. В повечето случаи децата отказвали; друг път приемали предложението 

със смях, но след това се обърквали и се установило, че промяната на действията 

водела до размяна на ролите. Детето, което поело ролята на ватман, но 

експериментаторът му възложил да извършва действия на кондуктор, възкликнало: „У 

мен са билетите, чантата, значи аз съм кондуктор. Аз звъня, а Льоша върти ръчката, 

значи той е ватманът” (Д. Елконин, 1984). 

Следователно действията в творческите игри винаги съответстват на 

ролята и на характерните за нея активности в действителността. 

В игрите с правила действията са определени в регламента на играта 

и тяхното извършване води до решаване на игровите задачи, постигане на 

игровата цел. В зависимост от схемата на игра действията на играчите 

могат да бъдат еднакви за всички участници или взаимодопълващи се 

(действията на единия играч/отбор са зависими от действията на другия). 

2.9. Игрови операции. Те са елемент на игровите действия; това са 

реалните движения (за разлика от действията, които може да са 

въображаеми), които детето извършва в играта. Едно и също действие 

може да бъде реализирано с различни операции в зависимост от 

предметите, с които разполага детето. 

Например игровото действие е хранене на куклата. То може да се реализира 

посредством следните операции: детето бърка с лъжичка в чинията с „храна”, духа за 

да не се опари куклата, поднася към устата й лъжичката, накрая я избърсва със 

салфетка. Друг вариант на операции за същото действие: детето поставя в устата на 

куклата биберон и след известно време го отстранява, съобщавайки: „Готово, нахрани 

се”. Трета възможност е просто да протегне ръка към куклата, поднасяйки 

въображаема ябълка: „Каква вкусна ябълка, яж!”. 

Докато действието съответства на ролята (шофьор – каране на кола), 

операциите зависят от реалните предмети, с които се осъществяват. Ако 

обърнатият върху облегалката си стол изпълнява в играта функция на кола, 

то движенията на детето строго съответстват на свойствата именно на 

стола (обхваща краката му с ръце), а не на автомобил. Игровите операции 

са способът за осъществяване на игровите действия. Те са приспособени 

към предметите, с които детето играе и зависят от тях. 
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2.10. Въображаема ситуация. Тя е фантастичният момент в играта, 

породен от това, че при съхраняване общата схема и смисъла на 

предметните действия те са лишени от своята операционално-техническа 

страна, а заедно с нея и от възможността за постигане на утилитарен 

резултат. Това води до временното премахване на „обикновения свят” и 

съзнанието, че това е „само на игра”, „наужким”, „не е истинско”. Но в 

живота се срещат и много други ситуации, които моделират реалността, 

без да се преживяват като игрови (например учебни, тренировъчни). За да 

бъде една условна ситуация игрова, тя трябва да съдържа в себе си и 

игрова цел, която именно придава игров смисъл на извършваните 

действия. 

Значението на игровата цел за установяване на въображаемата 

ситуация е ярко илюстрирано в изследванията на Л. Славина. На децата се 

давали играчки за предметно-манипулативна дейност - кофички, кубчета, 

плочки и чинийки - и им се предлагало да си поиграят с тях. Повечето деца 

просто прехвърляли кубчетата и кофичките или ги подреждали в 

чинийките; понякога ги използвали в качеството на мозайка. Когато ги 

питали: „На какво играеш?”, давали отговори от типа: „Вкъщи си имам 

кофичка и лопатка” или „На плочки, кубчета и кофички”. (по: Д. Елконин, 

1984, с. 199). Видно е, че липсата на роля е пречка пред преживяването на 

действията като игрови действия и на ситуацията – като игрова, за което 

свидетелства и невъзможността за формулиране на игров замисъл от 

страна на децата. 

Опитите на същата авторка показват, че дори и при запазване на 

същите играчки и действия с тях, при наличието на игрова цел (изпълнение 

на роля), децата не само са въвлечени във въображаема ситуация, но и 

нейното разрушаване става невъзможно. 

На Лида, момиче на 4г. и 1 м. дават на разположение кукли, готварски сервиз, 
кубчета. Лида веднага, без да обръща внимание на другите неща, започва да вади 
кубчетата от кофичката и да ги нарежда в чинийка. 

Експ: Ти кого играеш? 

Лида: Аз съм леля Надя. 

Експ: Какво правиш? 
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Лида: Готвя обяд. (Играе така 20 минути, след което експериментаторът изнесъл 
куклите, а детето продължава да играе по същия начин.) 

Експ: Ти на какво играеш? 

Лида: На детска градина. 

Експ: Какво правиш? 

Лида: Готвя обяд. 

Експ: Но куклите вече ги няма. 

Лида: Те са в стаята. 

Експ: Не, те се счупиха, занесох ги на поправка, сега няма за кого да готвиш. Ти 
вече не приготвяш обяд, няма кого да храниш. Ти сега не можеш да играеш на детска 
градина. Виж, няма кукли, няма мебели и чинии няма. Това е просто игра на кубчета. 
(Лида продължава да реди кубчетата от кофичката в чинийката и после от чинийката 
обратно в кофичката. След няколко минути експериментаторът пак я пита.) 

Експ: На какво играеш? 

Лида: На детска градина. 

Експ: Какво правиш? 

Лида: Готвя обяд. 

Експ: За кого? 

Лида (Показва през прозореца): За децата. Те сега се разхождат. 

Експ: Те дълго ще се разхождат, ти по-добре недей да играеш на детска градина, 
а просто на кубчета. Ти няма кого да нахраниш: децата се разхождат, куклите са 
счупени и нямаш никакви играчки. (Лида продължава да играе както преди. След 
няколко минути експериментаторът пак задава въпрос.) 

Експ: Какво правиш? 

Лида: Готвя обяд. 

Експ: За кого? 

Лида: Сама ще го изям (по: Д. Елконин, 1984). 

На базата на своите изследвания Л. Славина основателно твърди, че 

играта на децата, съдържаща в качеството на общ фон роля и 

въображаема ситуация, принципно се отличава от игрите, когато те 

въобще липсват. Въображаемата ситуация и ролята именно придават нов 

смисъл на действията, които децата извършват с играчките. Те пренасят 

манипулирането с предметите в нов план (по: Д. Елконин, 1984) — 

извършване на действия не сами за себе си, а за изразяване на смисъл. 

Въображаема ситуация има и при игрите с правила. Какво значи 

например да се играе шахмат? Да се създава мнима ситуация, защото 
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офицерът може да се движи само по един начин, царят – по друг, а 

царицата — по трети; премахването на фигури от дъската става по 

определен начин и т.н. Дори и най-елементарната детска игра се 

превръща в мнима ситуация в този смисъл, че доколкото играта се 

регулира с някакви правила, то ред реални действия се оказват 

невъзможни (Л. Выготский, 1966). И тук, както при творческите игри, 

премахването на игровата цел (победата) разрушава играта, като я 

превръща в игроподобна или неигрова задача. 

2.10. Игрови правила. Те фиксират основните моменти на дейността 

и общуването, взаимните права и задължения, образците на поведение и 

границите на техните вариации, пътя за решението на игровата задача, 

съдържанието и размера на санкциите към нарушителите (Д. Димитров, 

1989). Присъстват във всички игри, дори и в творческите, макар че при тях 

правилата са в известен смисъл „скрити” зад ролята. 

Нина предлага да поиграят на „детска градина”. Към нея се приближават Валя, 

Лида, Майа (3; 0). На всички Нина дава кукли и казва: „Вие всички ще бъдете майки, а 

аз ще бъда Маря Сергеевна”. Валя: „А аз – леля Тося”. Всички вземат куклите и ги 

завиват с одеяла. Нина: „Вече е време да се водят децата в детската градина”. Надя: 

„Моята дъщеря вече стана. Тя винаги става рано”. Майя: „А моята още спи”. Нина: 

„Лельо, Тося, вече доведоха едно дете”. Валя взема куклата от Надя. Надя целува 

куклата и отива настрана. „Аз ще направя умивалник” – казва тя. Майя дава куклата си 

и се оглежда наоколо. Лида хленчи – не иска да даде куклата. Валя (сърдито): „Тогава 

ти не играеш”. Нина: „Лидочка, дай си детето, нали то е дошло в детската градина”. 

Лида притиска куклата към себе си и отива настрана (Д. Елконин, 1984). 

Вътре в ролята, която детето приема, фактически е налице известно 

правило на поведение, отразяващо логиката на реалното действие и на 

реалните отношения. Правилото в ролевата игра отразява определени 

реални обществени отношения, докато в игрите с правила то е условно и 

не се поддържа от ролята (Д. Елконин, 1984). 

 

3. Игрово пространство. Игрови и реални отношения 

Всяка игра се провежда в рамките на определено място на действие, 

което може да е веществено или въображаемо, нарочно или 
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подразбиращо се от самосебе си, но е обозначено предварително. Това е 

игровото пространство (Й. Хьойзинха, 2000). 

Играта започва с обозначаването на игровото пространство (това е 

болницата, зоопаркът – показани с жест). Преходът от една ситуация в 

друга, от едно събитие в друго – разгръщането във времето – също става 

чрез знаково обозначаване (маркиране). Например: „Това е било парк, а 

сега е автобусът, качвайте се!” (Р. Стаматов, 2000, с. 160). Маркерите на 

игровото пространство помагат на детето по-леко да се потопи в игровата 

ситуация. 

Във всяка съвместна игра действат два вида отношения между 

децата – игрови (ролеви) и реални — междуличностни. 

Игровите отношения произтичат и са зависими от ролите, 

съдържанието и правилата на играта, от игровата позиция, която заема 

всеки играч. При тях водещи са мотивите на хората, чиито дейности децата 

претворяват (водещ е мотивът на загрижената майка, на отзивчивия 

лекар). Те се раждат като резултат от претворяване на реалните 

взаимоотношения между хората. 

На фона на игровите отношения и в единство с тях протичат и 

отношения, свързани с подбудите на самите деца. Това са реалните 

отношения. Те възникват по повод на играта и се проявяват най-открито, 

когато тече договарянето за съдържанието и хода на играта, за ролите и 

ролевите задължения, за игровите правила и последователността на 

игровите действия. 

Разгледаните в темата компоненти и отношения в играта са важна 

предпоставка за нейното задълбочено изучаване, а също и за надеждното 

й разграничаване от неигровите и игроподобни феномени. Последната 

задача е от голяма практическа значимост и с оглед на това на нея е 

посветена отделна тема. 

 



Разграничаване на играта от 

игроподобните и неигрови явления 
 

1. Игра, игроподобни и неигрови явления 

2. Форми на взаимодействие между играта и обучението 

3. Критерии за разграничаване на играта от игроподобните и неигрови явления 

4. Типове педагогическо взаимодействие от гледна точка на съотношението 
игра-неигра 

5. Дидактична и автодидактична игра 

 

1. Игра, игроподобни и неигрови явления 

Често с термина игра се обозначават явления, които по своята 

същност не са игрови (И. Морозов, 2001). Това е така, защото динамичните 

особености на играта - свобода и регламентация, повторяемост, създаване 

на препятствия, борба, изненада, напрежение, поемане на роли, 

удоволствие – на практика могат да се реализират във всяка сфера на 

човешка дейност. Оттук играта се уподобява и слива с активности, с които 

си прилича по форма и/или цел. В този контекст Брайън Сътън-Смит 

забелязва, че границите между играта и неиграта не са дискретни; авторът 

съставя внушителен списък от активности, за които често се казва, че са 

игра (например фантазиране, хоби, аранжиране на цветя, летене, риболов, 

танци, спорт, празници и мн. др.) (B. Sutton-Smith, 2001). Ако 

разграничителната линия между играта и другите дейности на възрастните 

е флуидна, това още повече важи за света на детството. 

Играта винаги се съчетава с другите форми на живот на детето. 

Всички видове дейност и отношения, в които е включено то, от една 

страна, и играта, от друга, непрекъснато се наслагват, пресичат и 

припокриват: едни и същи предмети често се явяват обекти и на 

непосредствено потребление, и на игра; дори храненето нерядко се 

съпровожда с игрови моменти, участието в живота на възрастните се 
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прелива в игра, игровите отношения преминават в неигрови и обратно (Г. 

Щедровицкий, 1995). 

По отношение на педагогиката размиването на границите между 

играта и неигровите активности може да има както положителни, така и 

негативни измерения. Позитивни – защото позволява другите дейности да 

„поемат” игрови елементи и така да придобият специфично 

предучилищен характер, като отговорят максимално адекватно на 

възрастовите особености на децата, на техните потребности и интереси. От 

друга страна, липсата на ясна разграничителна линия между игрови и 

неигрови отношения създава възможност за подмяната на играта с друга 

дейност. На практика това често се случва – времето за игра бива 

запълнено с погрешно назовавани като такава дидактични задачи и 

упражнения. Подобна замяна възпрепятства удовлетворяването на 

насъщните детски потребности и се отразява негативно върху развитието 

на игровата дейност. Ето защо е особено важно да се диференцира 

система от признаци, на основата на които да отличаваме играта от всички 

други видове активност. Необходимостта от това се посочва от редица 

автори (Г. Щедровицкий, 1995; Н. Михайленко, Н. Короткова, 2002; Д. 

Димитров, 1989), но по мнението на И. Морозов (2001) научната традиция, 

макар и да „улавя” някои важни признаци на феномена, все още не прави 

точно и ясно разграничение между собствено игровите и „игроподобните” 

явления. 

Като първа стъпка в изясняване терминологичните аспекти на 

проблема Д. Димитров се спира на понятието „неигрови явления”. 

Авторът посочва, че то включва другите дейности: учебна, трудова, 

общуване и т.н. От друга страна, казва той, има явления, които могат да 

бъдат наречени „игроподобни”. Възможни са два начина за тяхната 

проява. 

Първият – когато в процеса на някоя друга активност са включени 

един или няколко компонента на играта. Влагането на игрови елементи в 

другите дейности, особено в учебната, повишава мотивацията, а оттук и 

резултативността им (Д. Димитров, 1989). Това е свързано с възрастовите 

особености на децата от предучилищна възраст, при които обучението е 

по-ефективно, ако се осъществява в игрова форма. Ето защо умението да 
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се вплитат игрови компоненти в обучаващите ситуации по различните 

образователни направления е индикатор за педагогическото майсторство 

на детския учител. 

Вторият начин за възникване на игроподобните явления е, когато 

играта така се организира и ръководи от педагога, че се премахват някои 

от основните й характеристики и педагогическото взаимодействие само 

външно прилича на игровото, а ситуацията само на пръв поглед е игрова 

(Д. Димитров, 1989). В този случай детският учител в голяма степен 

регламентира игровата дейност, предлага на децата сюжети и способи за 

осъществяване на играта. С това той я лишава от нейния самостоятелен 

характер и взаимодействието приема характеристиките на учебно. Този 

подход може да се прилага в специално организирани педагогически 

ситуации, чиято цел е развитие на игровата дейност – педагогът показва 

на децата начини на игра, които те след това пренасят в самостоятелната 

си игрова практика. Но строгата регламентация и намесата от ръководна 

позиция са неуместни при свободните, самоорганизирани от децата 

игри, защото разрушават игровата илюзия. Грубото вмешателство в този 

случай показва некомпетентност и неразбиране на възпитателната и 

развиващата ценност на играта, задушава детската инициатива и се 

отразява неблагоприятно върху развитието на игровите умения. 

От казаното по-горе се разбира, че преплитането на играта с другите 

дейности и най-вече с обучението може да има както позитивен, така и 

негативен ефект. Това налага необходимостта от задълбочени познания 

относно педагогически целесъобразните форми на взаимодействие между 

играта и обучението на децата. 

 

2. Форми на взаимодействие между играта и обучението 

Играта се е съхранила у нашия биологичен вид като еволюционна 

придобивка, тъй като способства обогатяването на ситуационния 

репертоар и развитието на умения, необходими за живота. Затова не 

звучат пресилено думите на Ф. Стийн и С. Оуенс (2001), които наричат 

играта „еволюирала педагогика”. От друга страна, при прехода към homo 

sapiens принципно се изменят законите и механизмите на приспособяване 
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и в частност на придобиване на индивидуален опит (Д. Елконин, 1984). 

Възниква обучението като специално организиран процес на 

целенасочено и преднамерено предаване и усвояване на знания, развитие 

на умения и възпроизводство на културни ценности. И все пак в детска 

възраст играта си остава естественият начин, чрез който малките учат. 

Съобразяването с тази закономерност е предпоставка за пълноценно 

развитие. Затова би следвало в педагогическия процес на детската градина 

двата начина на познание - игра и обучение - да се преплитат хармонично, 

като между тях се установят синергични, а не конкурентни отношения. 

Въпросът за взаимодействието между обучението и играта има две 

страни: 1) играта като форма и метод на обучение и 2) роля на обучението 

за развитие на играта. 

2.1. Играта като форма и метод на обучение 

„На пръв поглед детската игра сякаш по всичко е противоположна на 

системното обучение. И въпреки това, именно играта, при правилното й 

ръководство и в хода на нейното развитие, довежда детето до прага на 

ученето, формира у него психологически качества, необходими на 

ученика” (Й. Факирска, 2009, с. 38). Разбирането за важното значение на 

играта в живота на детето е залегнало в самите основи на предучилищната 

педагогика. В почти всички учебници по тази учебна дисциплина играта се 

нарежда сред основните форми и методи на обучение. 

Играта като форма и метод на обучение се използва тогава, когато 

трябва да се облекчи изпълнението на учебните задачи и упражнения, да 

се повишат мотивацията, интересът, активността на децата и не на 

последно място - резултатите от дейността. 

Игровите методи на обучение могат да бъдат определени като 

такива методи, при които усвояването на знания се извършва в една 

условна ситуация, главната отличителна особеност на която е 

занимателният, забавен характер на правилата на действие (Н. Колишев, 

2008). 

Необходимостта от използването на играта в обучението се 

разкрива, когато се вземе под внимание посоченият от Л. Рубинщайн факт, 
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че съществуват два вида учене, в резултат на които човек придобива нови 

знания и умения. Единият от тях е специално насочен към овладяването на 

тези знания и умения като към своя цел. Другият води до формиране на 

знанията и уменията, но чрез осъществяване на други цели. Във втория 

случай ученето не е самостоятелна дейност, а компонент и резултат от 

дейността, в която е включено. С. Козлова и Т. Куликова посочват, че за 

децата в предучилищна възраст е характерен вторият вид учене: те 

придобиват знания в играта, труда и другите видове дейност (С. Козлова, 

Т. Куликова, 2009). В учебната дейност целта е изменение познанието на 

субекта, но това все още не е реално действащ мотив в съзнанието на 

детето. Ето защо при обучението в предучилищна възраст се налага 

привличането на игровата мотивация, която съдейства за целенасочено 

решаване на познавателните задачи. 

Процесът на обучение може да приеме игрова форма, 

приближаваща се или до ролевата, или до автодидактичната игра. В 

първия случай се създава разгърната въображаема ситуация (с роли, 

игрови действия, съответстващо игрово оборудване) и всички учебни 

задачи и упражнения се свързват тематично с нея. (Например 

дидактичните единици в една обучаваща ситуация по математика могат да 

се обвържат с интересен за децата сюжет - „Във фермата”, „Рожден ден”, 

„Цирк” и т.н.) Във втория случай обучаващата ситуация се структурира 

така, че дидактичните цели да се реализират изцяло под формата на игри с 

правила. 

Не винаги е необходимо целият процес на обучение да протича в 

игрова форма. Възможно е включването на една игра или пък редуването 

на няколко такива с учебни задачи и упражнения. В този случай говорим за 

играта като метод на обучение. Понякога е достатъчно използването на 

отделни игрови похвати: извършване на действия с играчка, въвеждане на 

герой или елементи на съревнования, задаване на гатанки. 

Използването на играта като форма и метод на обучение се 

определя не само от програмните цели на педагога, но и съобразно 

възрастта на децата. 
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Според Е. Петрова, Ф. Даскалова и др. в първа възрастова група 

игровият мотив е абсолютно необходим. Обикновено децата апликират, 

конструират, за да направят къщичка или количка на любима играчка; 

решават задачи, съставят разказче или заучават стихотворение, за да 

помогнат на любим образ; рисуват картина за рождения ден на куклата, на 

Мечо и т.н. Децата могат да решават целенасочено поставените им 

дидактични задачи, ако мотивировката е свързана с игрите им, ако те 

съответстват на съдържанието на играта. Постепенно във втора възрастова 

група мотивацията може да бъде не само пряко игрова, но и да се свързва 

с активно отношение към дейността, която ще се извършва. А 5-6-

годишните вече съумяват да участват съзнателно в учебния процес и да 

приемат поставените им задачи, стимулирани от резултата. Следователно 

играта като мотив в учебния процес не се използва самоцелно, а съдейства 

за постепенно осъзнаване на задачите и за преминаване към 

заинтересованост от самия дидактичен резултат (Е. Петрова, Ф. Даскалова 

и др., 1995). И. Миленски предупреждава, че стихийното и самоцелно 

включване на игрови средства може да превърне педагогическата 

ситуация единствено в развлечение, да провокира стремеж към външна 

занимателност, което възпрепятства развитието на потребността от учене, 

не създава условия за проява на умствени усилия, разсейва и уморява 

децата. Всичко това е пречка пред усвояването на способи за решаване на 

учебни задачи (И. Миленски, 1997). Това означава, че от една страна е 

необходимо играта да присъства в процеса на обучение, от друга – нужно 

е да се съблюдава определена мяра. 

2.2. Роля на обучението за развитие на играта. 

Ролята на обучението за развитие на играта произтича от два факта. 

Първо, претворяването на дейността и отношенията на хората в 

играта изисква наличието на известни представи за тези дейности и 

отношения; те се формират в различните активности, с които е ангажирано 

детето, в това число и в процеса на организираното обучение. В подкрепа 

на това са данните, приведени от И. Миленски, че връзката „организирано 

обучение – игра” е резултатна за развитие на самостоятелната игра. По-

точно усвоеният в обучението социален опит се пренася в играта (И. 

Миленски, 1997). Затова и всички методически системи за развитие на 
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игровата дейност включват като свой първи компонент обогатяването на 

познавателния опит в процеса на обучението. 

Второ, макар че човек има вродена склонност към игра, за нейната 

поява и развитие се нужни ментални и материални стимулации. С други 

думи околните трябва да научат детето как да играе. И. Миленски посочва, 

че в педагогическия процес този тип учене се осъществява под формата на 

„обучаваща игра” (игра-занятие). По своя статут тя е свързващо звено 

между организирания опит от педагогическите ситуации и 

самостоятелните игри. Благодарение на обучаващата игра децата се учат 

да превеждат реалния опит в игров, условен план и усвояват различни 

форми на игрово заместване, които след това пренасят в самостоятелните 

си игри (И. Миленски, 1997). 

Като обобщение може да се посочи твърдението на И. Миленски, че 

обучението и играта не бива да си противоречат, а взаимно да проникват 

помежду си: „Високото равнище в провеждане на обучението предполага 

по-висока степен на развитие на играта и обратно. Усъвършенстването на 

обучението и играта под въздействието на съществуващите между тях 

връзки се отразява благоприятно на цялостната дейност на педагога и 

децата (И. Миленски, 1997, с. 12). 

Възможностите за двупосочни трансформации между обучение и 

игра не отменят, а напротив, с още по-голяма острота налагат 

необходимостта от извеждане на надеждни критерии за разграничаване 

на играта от игроподобните и неигрови явления. Те ще ни помогнат във 

всеки един момент да определим това, което наблюдаваме игра ли е, или 

не. 

 

3. Критерии за разграничаване на играта от игроподобните 

и неигрови явления 

Въпросът за обособяването на система от критерии за 

разграничаване на играта от неигровите и игроподобните явления все още 

не е намерил окончателното си научно разрешение. В България този 

проблем е разработван от Д. Димитров. Той се спира на три същностни 
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черти на играта, по които тя може да бъде разпозната като такава — 

свободата, самоценността и наличието на условна ситуация. Въз основа на 

работата на Д. Димитров, както и на проученото от други автори, по-долу 

са систематизирани четири критерия за разграничаване на играта. При 

това трябва да се отчита, че взети поотделно те могат да се открият и в 

други (неигрови!) дейности. За да бъде дадена активност, определена като 

игра, тя трябва да притежава всеки един от системата критерии. 

3.1. Игрова цел. При творческите игри това е изпълнението на 

ролята, а при игрите с правила – победата (тълкувана и в по-широк смисъл 

като оставане, неотпадане от играта). Д. Елконин (1984) привежда много 

доказателства за това, че изпълнението на ролята е от най-голямо 

значение за детето: и всеотдайността, с която тя се изгражда, и 

съпротивата към действията, които влизат в противоречие с нея, и най-

вече — невъзможността да се играе на „себе си” — ако липсва поемането 

на роля, не може да възникне игра. Премахването на ролята връща 

действието в реалния живот и затова тя е задължително условие за 

съществуването на творческата игра. Аналогична е функцията на победата 

при игрите с правила. По думите на Д. Димитров в играта победата и 

загубата имат по-особен психологически смисъл - това са 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. Победителят от своя 

страна не може да има абсолютната увереност, че успехът му се дължи 

единствено на неговите способности. Дори и да се опита да забрави това, 

то му се припомня от съперника, който го предизвиква към ново 

премерване на силите (Д. Димитров, 1989). Съдържайки своята цел – 

ролята и победата – в самата себе си, играта в детска възраст получава 

предимство спрямо другите дейности, чиито цели са външни спрямо тях 

(както например трудът е средство за припечелване и поддържане на 

съществуването). Затова Д. Димитров твърди, че играта не може да се 

подчинява пряко на външна целесъобразност и да служи за постигане на 

утилитарни резултати. Тяхното фактическо получаване и постигането на 

въздействия, които от педагогическа гледна точка са полезни, не трябва да 

прикриват закономерността, че те са допълнителен, страничен продукт и 

не са цел (и преследван резултат) на игровия процес. Това съвсем не 
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означава, че играта е непродуктивна дейност. Напротив – тя по правило е 

особено резултативна и продуктивна, само че постигнатото в нея е 

специфично: понеже най-често не е материализирано (опредметено), то 

надхвърля прагматизма на здравия смисъл и се отнася към сферата на 

психичното – на развитието на психиката и на появата в нея на редица 

новообразувания (Д. Димитров, 1989). Липсва ли игровата цел, това 

означава, че дадената активност не е игра. Тя може да е игроподобно или 

неигрово явление. 

3.2. Условна (мнима) ситуация. Е. Смирнова и Е. Рябкова защитават 

тезата, че наличието на мнима ситуация е критерий за игра; по това тя се 

отличава от всяка друга дейност. Под „мнима” ситуация авторките 

разбират осъзнато извършван от детето изход извън пределите на реално 

възприеманата действителност. Това се осъществява, като на тази 

действителност се приписват нови значения (това, което децата 

обозначават с известните думи „наужким” и „все едно, че”). При това 

играещите едновременно удържат и реалната, и изобразяваната в играта 

ситуация. Загубата на един от двата плана (реалност или изображение), 

говори за отсъствие на мнима ситуация, следователно на игра (Е. 

Смирнова, Е. Рябкова, 2010). В подкрепа на това са и думите на Д. 

Димитров, според който играта е друга, условна реалност, чието 

структуриране се извършва според актуалните потребности на субекта и с 

адекватни за него начини и мащаб (Д. Димитров, 1989). 

Задължителният характер на условната ситуация има еволюционен 

резон. Тъй като за животните е важно да правят разлика между игра и 

поведение „на сериозно” (в противен случай действията на партньорите 

могат да се възприемат като заплаха и да доведат до агресия и 

нараняване), в хода на еволюцията генетически се е фиксирала игрова 

сигнализация. Тя включва лицеви експресии, движения, звукове, които 

показват желанието за игра и „канят” партньора да участва в нея. Това 

означава, че „усещането/съзнанието за игра” имплицитно съдържа в себе 

си и усещането/съзнанието, че това не е „на сериозно”, че е условна 

ситуация. В подкрепа на това е и фактът, че прекалено реалистичните 

действия могат да доведат до колапс на игровата ситуация. Ф. Стийн и Р. 

Оуенс посочват, че често се случва малките деца да се разтревожат и 
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уплашат по време на играта, особено, ако тя е продължителна и 

незатихваща; те изведнъж губят увереност в безопасността на игровото 

пространство. В такива случаи децата или развиват находчиви стратегии, 

за да увеличат комфорта си (например определят „къщи”, където 

преследвачът няма право на достъп до тях), или възстановяват 

успокояващата обикновена реалност, като настояват да бъдат вдигани от 

възрастния или да се държат за 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. 

Следователно игра има само там, където е възможно 

едновременното поддържане и на условния смисъл, и на съзнанието за 

реалността. Няма ли условна ситуация, няма игра. Следва да се отчита, че 

мнима ситуация може да има и в процеса на обучение, където знанията и 

уменията се формират не в реалната практика, а в имитационни условия и 

симулации. Ето защо наличието на условна ситуация е задължително, но 

само по себе си недостатъчно условие за определянето на дадена дейност 

като игра. 

3.3. Вариативност. Това е една от най-често посочваните 

особености на играта. В най-голяма степен вариативността се признава на 

творческите игри. Независимо от факта, че заимстват сюжетите и ролите от 

познатата им действителност, децата ги реализират по своему. Затова, 

макар принципно играта да може да бъде повторена, всеки следващ път тя 

е уникална. С. Новоселова, Е. Зворигина и др. разказват за група 6-

годишни, на които педагогът възложил да играят „на параход”. Играта 

започнала според нарежданията. После погледът на едно от децата се 

спрял на кеглите в занималнята и те веднага влезли в употреба. 

Въображението заработило: кеглите се превърнали в акваланги, а децата 

във водолази, плуващи в лодка около кит. По възбудените викове можело 

да се разбере, че лодката се е обърнала, а пътниците се оказали във 

водата. Детето, за което не стигала кислородна бутилка, започнало да 

потъва, а отгоре на всичко се появили и акули. Всички се хвърлили да му 

помагат. Естествено спасили го вече на пода, до столчетата — кораб. И 

изведнъж чули гласа на възпитателя: „Защо се возите на пода?! Пак ли не 

слушате? Сядайте на столчетата и играйте! Закъде пътува вашият параход? 
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Всички пътници имат ли билети?” Играта се разпаднала. Никой не седнал 

на стол. Децата се разпръснали из стаята. Интересът към играта пропаднал 

(С. Новоселова, Е. Зворигина и др., 1989). В дадения пример източници за 

модификация на познатата игра са забелязването на нов компонент в 

средата и най-вече собствената творческа активност на децата. 

Премахването на източниците на случайност и неопределеност, на 

вариативността, за да може дейността да протича в обичайното си русло, 

разрушава не само импровизацията, а заедно с нея и самата игра. 

Някои автори считат, че когато става въпрос за вариативност игрите с 

правила не следва да се включват в дискусията, тъй като дават стриктни 

предписания за действията на играчите. Например А. Пелерини и др. 

твърдят, че поведението при тях е по-конвергентно и не стимулира 

иновацията (А. Pellegrini, D. Dupuis, P. Smith, 2007). Това се опровергава на 

първо място от наличието на огромно многообразие игри с правила, 

основани на обща схема – Д. Елконин привежда етнографски данни за 

родствени връзки между различни игри на залавяне: при най-

елементарната им форма един лови друг; в друга игра бягащият има 

„къща”, където може да се скрие или пък гонещият трябва да скача на 

един крак; по-нататък същото, но с превръщане на уловените в 

помощници на ловците…; и накрая играта на война, в центъра на която 

много често е същото това залавяне. Авторът забелязва, че имаме 

постепенно усложняващ се или обратно, опростяващ се, ред (Д. Елконин, 

1984). Наличието на поредици родствени игри показва, че макар 

основната схема да остава същата, останалите игрови компоненти (сюжет, 

роли, правила, действия) могат да претърпят неограничен брой 

модификации. Вариативността на игрите с правила намира израз и в 

огромното им многообразие, което в продължение на хилядолетия се 

предава от поколение на поколение, и във факта, че често правилата им са 

гъвкави и допълнително договаряни от играещите, и в неповторимостта на 

всяко следващо изиграване, дори в рамките на едни и същи правила. 

Хората съзнателно регулират и усилват вариативността, като манипулират 

източниците на случайност и неопределеност (усложняват условията по 

отношение на средата, действията и взаимодействията на партньорите, 

въвеждат правила, повишаващи нестабилността като жребии, санкции, 

бонуси и др.). Но нерядко се среща и обратната трансформация — не 
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осъзнавайки основополагащата роля на вариативността, педагозите я 

премахват при модификацията и провеждането на игрите с правила. По 

този начин свеждат активността на децата до еднообразни програмирани 

действия, които след няколко изпълнения започват да се повтарят 

стереотипно и интересът към тях (ако изобщо е имало такъв) спада. 

Съхраняването на вариативността е задължително условие за 

съхраняването на играта. 

3.4. Свобода. По мнението на много автори играта е въплъщение на 

свободата; човек не може да играе по принуда. Според Д. Димитров това е 

най-универсалният, всеобщ и решаващ критерий за игра. С оглед 

възникващите около тази дума недоразумения авторът подчертава, че 

това не означава свободно възпитание (в традиционното му и интуитивно 

разбиране) и ликвидиране на ръководната роля на учителя. Защото 

свободата не е пренебрегване на педагогически целесъобразното (целите 

и задачите на възпитателната работа), не е независимост от социалното 

(нормите и правилата на поведение). Свободата в ролята си на критерий 

отразява най-дълбоката същност на играта (уникалното в нея в сравнение с 

всички останали дейности) и означава свобода от регламентация, от 

принуда, от налагане (било то и доброжелателно), от императивни и 

директни методи на ръководство. Оттук следва, че истинска, същинска 

игра има само тогава, когато позициите на учителя и децата са равни, 

когато той не е над и срещу децата. Това означава, че възникването и 

разгръщането на играта е въпрос на детска самостоятелност, самодейност 

и самоорганизация; на доброволното и основаваното на собствен избор 

участие в нея (Д. Димитров, 1989). 

Към играта не трябва да се отнасят дейностите, предполагащи 

директна активност на възрастния, неговото ръководство и принуда, даже 

ако при това се използват играчки или приказни сюжети. Играта 

предполага време и място за реализация на свободна, емоционално 

наситена, спонтанна дейност на децата (Е. Смирнова, Е. Рябкова, 2010). 

Свободата като критерий не означава, че възрастният не може да участва 

като партньор и съиграч. Но ако неговото участие е задължително, ако 

дейността не може да се реализира без ръководството му, то тя не е игра. 
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Разгледаните критерии позволяват прецизен анализ на 

педагогическото взаимодействие от гледна точка на съотношението игра-

неигра. 

 

4. Типове педагогическо взаимодействие от гледна точка 

на съотношението игра-неигра 

Д. Димитров посочва, че играта е динамичен феномен, защото 

нейното функциониране неизменно е придружено от процеси на 

двупосочни трансформации между играта и неигровите и/или 

игроподобните форми на дейност. Свеждането на всяка разновидност на 

ученето, труда и общуването към играта е лудизация на дейността, а 

превръщането на играта в нещо подчинено на външна целесъобразност и 

утилитарност – функционализация. Между двата полюса игра и неигра, са 

игроподобните педагогически форми. Те са мостовете, по които се 

осъществява двупосочният преход, и са израз на синтеза на играта с 

останалите дейности (Д. Димитров, 1989). По-долу са представени 

четирите типа педагогическо взаимодействие съобразно това в каква 

степен притежават критериите за разграничаване на играта. Те са 

обосновани от Д. Димитров, като към неговите анализи тук са добавени и 

примери за по-голяма яснота. 

4.1. Първият тип е класическото учебно взаимодействие. 

Осъществява се в обучението, общуването, труда. Най-характерна за него е 

поляризацията в позициите на педагога и децата. Педагогът се ръководи 

от своите програмни цели, които са външни спрямо децата. Затова той е 

този, които формулира задачите, показва и обяснява начина за решаване, 

мотивира децата, контролира, коригира и оценява дейността им. Детската 

дейност е насочена към открито поставена дидактична задача. 

Например: На магнитната дъска са поставени животни. Задача: „Образувайте 

групите на домашните и дивите животни.” 

4.2. Вторият тип взаимодействие се изгражда, когато в него се 

включат някои компоненти от играта. Така се получават игроподобните 

педагогически явления: упражнение с игров компонент – УИК, и 
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педагогическа форма с игров компонент — ПФИК. Наличието на един или 

няколко (но без игрова задача!) игрови компонента не променя 

принципната същност на взаимодействието – то все още се характеризира 

като учебно. Дидактичната задача е открита, а включените игрови 

компоненти повишават мотивацията и резултативността. Такава роля имат 

наличието на сюжет, действия с играчки, имитационни действия от 

името на даден герой (поемане на роля), въвеждането в условна, 

въображаема ситуация. 

При поставяне на задачата от горния пример на децата се дават дребни играчки, 

изобразяващи различни животни, а също и макети на ферма и горичка: „Хайде да 

заведем всяко животно до неговия дом. Поставете дивите животни на горската 

полянка, а домашните – във фермата.” 

4.3. Третият тип взаимодействие се осъществява с помощта на 

игрова цел на дейността. С нея учителят прикрива своята (дидактичната) 

задача, като тя изобщо не се поставя пред децата.Това са игровата 

педагогическа форма – ИПФ и игровото упражнение – ИУ. 

Организационно този тип взаимодействие може да обхваща и по-големи 

отрязъци от педагогическата ситуация, може тя дори изцяло да протече 

под формата на игра-упражнение, игра-занятие. Това е втората 

разновидност на игроподобните педагогически явления. 

На децата се поставят емблеми или маски на животни. Те започват да се 

разхождат на „полянката”. При сигнал: „Вълк” – всяко животно трябва да се скрие в 

своя дом (ферма или гора). Уловените от вълка „изгарят”. 

И тук действията на децата са насочвани от педагогически 

целесъобразните задачи на учителя, т.е. от външна спрямо дейността 

целесъобразност. Ето защо педагогът е над и срещу децата, той 

неминуемо регламентира дейността им, като компенсира 

задължителността (липсата на свободен и доброволен избор) чрез 

трансформация (с помощта на игровите компоненти и игровата задача) на 

своите цели в приемливи и значими за децата цели. 

4.4. Четвъртият тип взаимодействие е игровото. При него е 

налице дейностна форма на съответна игра: СРИ, ИД, СКИ или АДИ. 

Характеризира се със свобода, равенство и самоорганизация на децата. 
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Четирите типа педагогическо взаимодействие тук са условно 

обособени в своя чист вид; във всекидневната реалност те са в динамично 

единство и непрекъснато преминават от един вид в друг (Д. Димитров, 

1989). 

 

5. Дидактична и автодидактична игра 

В педагогическата литература и практика все още сравнително рядко 

се прави разграничение между играта, игроподобните и неигровите 

явления. В резултат на това често вместо игри на децата се предлагат 

скучни и формални упражнения, в които няма нищо детско. (Например: 

„Да изиграем една весела игра. Тя се казва „Пресметни правилно”. „Колко 

прави 3+2?”). Най-много нерешени проблеми има при автодидактичната 

игра. Тя най-често се подменя с игроподобни форми, тъй като принадлежи 

едновременно към областта на дидактиката и на играта. Като условие за 

преодоляване на този проблем е необходимо уточняване на понятията 

„дидактична” и „автодидактична игра”. 

5.1. Терминологични аспекти на проблема 

Игрите с правила, които постигат образователни ефекти, по своята 

природа са педагогическо явление. Тъй като те са създадени от 

възрастните с цел развитие у децата на определени свойства и качества на 

личността, с оглед затвърдяване на определени знания и формиране на 

умения, по-често в литературата този вид игри се срещат под 

наименованието „дидактични игри”. Но названието е спорно, защото 

обучението е ръководена и регламентирана от педагога дейност, а 

основна, същностна характеристика на играта е свободата и равенството в 

позициите. Ето защо някои съвременни автори отдават предпочитание на 

термина „автодидактична игра”, с който се подчертава, че свойството на 

играта да „обучава” произтича не от ръководната функция на педагога, а 

от самите игрови действия и правила. 

Един от най-големите поддръжници на термина „автодидактична 

игра” е Д. Димитров. В редица свои трудове авторът анализира 
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спецификата, особеностите и значението на АДИ. По-долу са обобщени 

основните му виждания по въпроса13. 

5.2. Основни белези на автодидактичната игра 

Автодидактичната игра съдържа в себе си елемент на обучение, но 

тя трябва да бъде самостоятелна, иначе се губи нейната специфика. 

Разликата с игроподобните явления е, че АДИ се строи върху основата на 

автодидактизма и самоорганизацията на децата, а игроподобните явления 

се организират и провеждат от възрастните и без тяхното участие не 

съществуват. Те са „лоши” игри щом предполагат задължителното 

вмешателство на педагога. 

Могат да се отделят три основни белега на истинската АДИ: 

ненамеса на възрастния (т.е. свобода и самоорганизация на децата), 

наличие на конфликтна ситуация и автодидактизъм. 

Автодидактизмът е свойството на играта да обучава, да развива чрез 

игровата задача действията и правилата. За да бъде задачата решена, 

правилата изпълнени, а действията реализирани, децата трябва да 

осъществят редица интелектуални (умствени) операции. Но те не са 

откритият предмет на АДИ, а са скрити зад игровата цел - победа. Именно 

възможната радост и удовлетворението от победата, ценни преди всичко с 

извоюването си според правилата, осигурява привлекателността на АДИ. 

Свободата не означава, че, използвайки правото си да избира, 

детето предпочита само такива форми на активност, които не са свързани 

с трудности. Избирайки играта, заедно с нея детето приема и свързаните с 

нея трудности; то става целенасочено, волево, съсредоточено в 

преодоляването на препятствията и това прави играта емоционално 

обагрена и мотивирана. 

При АДИ е задължително наличието на конфликтна ситуация. В 

случая тя се тълкува широко: като ситуация, в която най-малко двама 

                                                           
13

 Изложението до края на темата синтезирано представя постановките на Д. Димитров, съдържащи се в 

книгите му: „Проблеми на играта в предучилищна възраст” 1985, „Типови игрови технологии за детската 

градина и началното училище”, 1989, „Автодидактични игри за детската градина” 1982 (последната в 

съавторство с Ан. Илиева). 



88         Ася Велева ◊ Педагогика на играта 

участници (отбори, коалиции) преследват различни цели. Не е 

задължително тези цели да са антагонистични, противоположни; в тях 

може да има общи моменти, които предполагат координиране и 

съгласуване на игровите действия. Конфликтната ситуация се 

характеризира с две особености: информационна недостатъчност и 

неопределеност и случайност в условията и последствията. Благодарение 

на тях ситуацията непрекъснато се променя и изисква бърза и точна 

ориентировка, корекции в стратегията, прогноза и рефлексия на 

собствените и на пратньора-противник действия. Всичко това обуславя 

емоционалната наситеност и високото ниво на интелектуални усилия, 

както и нравствената значимост на играта. 

Например в играта „Не се сърди човече” най-малко двама играчи (до 

четири) се стремят към победата, те не отработват например броенето. 

Има ясни правила, извършват се игрови действия, безсмислени от 

утилитарна гладна точка. Ситуацията е недостатъчно определена от самото 

начало — кой пръв ще започне, до самия край – защото всеки, който е на 

ход, не знае какво ще покаже зарът (случайността). Освен това, тя 

постоянно се променя, оставайки си ситуация на игра на „Не се сърди 

човече”. Конфликтът е налице: и двамата искат да победят. За целта си 

формират стратегии и в различна степен успешно ги реализират. 

Значението и ценността на АДИ е във формирането и 

усъвършенстването на общите умствени способности и на универсалните 

компоненти на психичната дейност изобщо: мотивацията, ориентировката, 

изпълнението, контрола и оценката. В хода на играта детето реално 

получава нови знания (по точно: само достига до тях) и ги уточнява, и ги 

прилага. Но всичко това е средство за постигането на победата, с други 

думи — страничен, допълнителен продукт от игровата процедура, а не е 

нейна цел. 

5.3. Типове стратегии в АДИ 

В стратегиите на поведение на АДИ могат да се отделят няколко 

типа. 

Първият тип се съдържат в индивидуалните игри, когато детето 

действа с игров материал и за да постигне успех, трябва да преодолее 
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„противниковата” стратегия – принципа на конструиране или 

функциониране на играчката или материала. 

Друг тип са т.нар. „твърди” стратегии, когато почти няма възможност 

за избор, а последствията изцяло се определят от случайността. 

Третият тип са стратегии с различна степен на свобода (с 2, 3 и 

повече възможности за избор), т.е. „гъвкави” стратегии, реализирани в 

различни по своята неопределеност ситуации. 

Според конфигурацията на конфликтната ситуация и заеманата 

позиция, могат да се диференцират: чисти конкуренти (безкоалиционни) с 

разновидности: един срещу друг, един срещу много, всеки срещу всеки; и 

конкуретно-коалиционни: двама срещу двама, отбор срещу отбор. 

Отчитането на разгледаните особености на АДИ е предпоставка за 

коректното им разграничаване от дидактичните и игроподобни задачи и 

упражнения, както и за грамотното им провеждане в педагогическия 

процес на детската градина. 
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1. Фактори за развитие на игровата дейност 

Детската игра претърпява качествени промени в продължение на 

ранното и предучилищното детство. Тя се обогатява и това способства за 

всестранното психическо развитие на детето. Въпросът за развитието на 

игровата дейност в онтогенезиса е от централен интерес за психологията и 

педагогиката на играта. Той е основата, върху която се разработват 

игровите технологии и методическите препоръки към възпитателите. 

Развитието на игровата дейност е следствие от действието на 

следните основни фактори: 

• Психическото развитие. Речевото развитие, развитието на 

мисловните операции и въображението, промените в мотивационната 

сфера, познавателната децентрация, волевата регулация на поведението и 

усвояването на моралните норми от една страна сe влияят от развитието 

на игровата дейност, от друга — посочените психически новообразувания 

намират израз в усложняването и обогатяването на играта и водят до 

появата на нови нейни разновидности. 

• Наличието на игрови партньори. Съвместната игра дава 

възможност за обмяна на игров опит и по този начин създава 

предпоставки за издигане играта на по-високо равнище. При малките деца 

от решаващо значение е участието на възрастните в дейността; в хода на 

развитието все повече нараства влиянието на връстниците и по-големите 

деца. 

• Особеностите на игровите материали. Средствата за игра оказват 

силно въздействие върху нейното развитие. Малките деца, у които 
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въображението все още не е достатъчно проявено, не умеят да си поставят 

игров замисъл; за тях играчката е непосредствен стимул за игра. При по-

големите решаваща е степента на детайлизация на игровите предмети – 

монофункционалните играчки ограничават игровата тематика и 

съдържание, докато полифункционалните и неоформени материали дават 

възможност за безгранично разширяване сферата на игровата активност. 

• Наличие на време и пространство за игра. Всички умения, в това 

число и игровите, се развиват в процеса на своето практикуване. За да 

могат децата да разгръщат богати, съдържателни и продължителни игри, 

те се нуждаят от достатъчно време. Необходимо е и пространство, 

благоприятстващо свободната, творческа и автономна детска дейност. 

• Взаимното влияние на разновидностите на играта. Овладяването 

на даден вид игра създава предпоставки за възникването на друг (така 

например обособяването на поредица предметни действия е условие за 

възникване на ролята). Новопоявилата се разновидност от своя страна 

оказва влияние върху предхождащите я (уменията за строително-

конструктивна игра намират израз в усъвършенстване на обстановката в 

сюжетно-ролевото претворяване на действителността). 

Три от посочените фактори са свързани със средата, което означава, 

че развитието на игровата дейност в много голяма степен зависи от 

особеностите на окръжението. Във връзка с това трябва да се има 

предвид, че представеният по-долу ред в онтогенетичната промяна на 

играта не е универсален – той е валиден за условията на 

индустриализираното общество и то в случай, че е налице педагогическа 

грижа за обогатяване игровия опит на подрастващите. В съвременната 

социална ситуация на редуциране игровите умения на децата посочената 

последователност има характера по-скоро на ориентир за възпитателите 

относно това какви са потенциалните възможности за формиране на 

играта в една или друга възраст. 
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2. Развитие на разновидностите на играта 

Сред изследователите няма единодушие относно 

последователността в развитието на игровата дейност. 

Широко разпространено е схващането, че промяната в играта 

преминава през последователност от етапи, които се сменят един след 

друг. Според това разбиране най-напред се появява манипулативната игра 

на младенчеството; следващият етап е този на предметната игра; по-

нататък в нейните недра се заражда сюжетно-ролевата игра; тя, от своя 

страна, създава предпоставки за появата на играта-драматизация и 

строително-конструктивната игра; и накрая, на последния етап играта 

еволюира от дейност с открити роли и скрити правила (сюжетно-ролева 

игра) към дейност със скрити роли и явни правила. Основанията за 

извеждането на тази стадиалност са: 1) разновидностите на играта не се 

появяват едновременно, а последователно, като всяка възраст се асоциира 

с определен вид игра; 2) наличието на общи белези у творческите игри и 

игрите с правила навежда на мисълта, че те са еднородно явление и се 

намират в отношение на приемственост. Д. Елконин и неговите 

последователи са привърженици на идеята за наличието на една линия в 

развитието на игровата дейност, образувана от пораждането на видовете 

игри едни в други. 

Според други изследователи различните видове игри са относително 

самостоятелни образувания и имат независими линии на развитие – те 

съществуват паралелно, а не се сменят последователно и не се пораждат 

от вид във вид. Това схващане се споделя от Н. Михайленко и Н. 

Короткова, които се позовават както на работата на други автори, така и на 

резултатите от собствените си изследвания. Основните аргументи са: 1) 

правилата в ролевите игри са качествено различни от тези в игрите с 

правила и затова между тях не може да съществуват отношения на 

приемственост; 2) ролевите игри и игрите с правила са принципно 

различни образувания; 3) етнографските изследвания за развитието на 

децата от различни култури показват, че в някои общества ролевата игра 

изобщо не се развива, а игрите с правила се появяват в доста ранна 

възраст; следователно ролевата игра не е предпоставка за появата на 

играта с правила. 
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Вземането на решение в полза на едното или другото схващане 

относно развитието на игровата дейност предполага развитие на 

концепцията за еволюционния произход и историческия генезис на 

игровата дейност. Натрупаното до момента научно познание не позволява 

даването на категоричен отговор. Изложението по-долу е построено при 

отчитане на следните факти: 1) не може да се отрече наличието на 

общества, в които децата практикуват игри с правила, но не и ролеви игри; 

следователно сюжетно-ролевата игра не би могла да бъде задължителен 

етап в развитието на игровата дейност, в чиито недра се заражда играта с 

правила; 2) играта съдейства за психическото развитие; психическите 

новообразувания, от своя страна, оказват обратно влияние върху игровата 

дейност — следователно придобивките, получени при развитието на по-

рано появяващите се в онтогенезиса игри, неминуемо ще оказват 

позитивно влияние върху формирането на следващите разновидности. 

Всичко това означава, че видовете игри вероятно не се пораждат една в 

друга, но въпреки това между тях са налице силни връзки на 

интердепенция. 

В изложението по-долу са представени промените, които настъпват 

вътре в рамките на дадена разновидност на играта. Поради линейния 

характер на словесното описание видовете игри по необходимост са 

подредени съобразно възрастовия диапазон, в който потенциално биха 

могли да се появят. Текстът представя траекторията на игровата дейност 

при условие, че е обезпечена педагогическа грижа за поощряване на 

всички видове игри. Ако такава липсва, някои разновидности на феномена 

могат да останат в зачатъчен вид или изобщо да не се проявят. 

2.1. Развитие на манипулативната игра 

През първите месеци от живота не може да се говори за игра в 

строго научния смисъл на думата. Но несъмнено се наблюдава поведение 

от игров тип. Всъщност то е предпоставка за формиране и развитие на 

игровата дейност. 

В семейството очакват раждането на детето и родителите се подготвят за 

щастливото събитие. Заедно с пелените, дрешките, креватчето в дома се появяват 

цветни дрънкалки, плюшени играчки и т.н., предметите, които възрастните изработват 

специално за децата. Детето ги обследва (държи, лапа), изучавайки свойствата им. Но 
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тази „игра” все още не е станала самостоятелна форма на поведение. Въпреки 

представите на възрастните, бебето не разделя предметите на играчки и не-играчки (А. 

Спиваковская, 1981). 

Необходимо условие за възникване на първичната манипулативна 

дейност е формирането на акта на хващането и на първите 

ориентировъчни действия за обследване на предмета (около 4-5-месечна 

възраст). 

Първоначално бебето хваща, разглежда, поднася към устата си 

достъпните предмети, а също и части на тялото. По този начин то узнава 

сетивните им свойства – цвят, вкус, мирис, текстура и т.н. Държейки 

предмета, на детето се удава да извърши с него някакво движение – да го 

разклати, почука, да закрие очи с него и т.н. То започва многократно да 

повтаря действията с един предмет, после с друг, с трети (много пъти удря 

с дървено кубче по масата, след това с плюшено мече, с чашка). 

Едновременно с възникването на тези повтарящи се движения се появяват 

и верижни - при манипулирането с дадена играчка детето започва да 

включва едно след друго всички действия, които е усвоило (например 

разглежда кубчето, разклаща го, после удря с него по масата, вдига го над 

очите си и го лапа; по-нататък повтаря тази верига движения с 

дрънкалката, с топката и т.н.). Разглеждането на предмет е също така 

повтарящо се движение на очите по предмета, аналогично на опипването 

му с ръка. В зависимост от особеностите на обекта, действията с него 

предизвикват определен осезаем ефект: шум, мелодия, движение, 

промяна в разположението на частите му една спрямо друга и др. По този 

начин детето узнава не само свойствата на обектите, а и възможните 

последствия от действията с тях. Но значението на този тип поведение не 

се изчерпва с това. Основната му роля е по отношение развитие на самите 

движения и на сетивно-двигателната координация (око-ръка). 

Д. Елконин изтъква, че формирането на представи за предметите и 

действията с тях е резултат, но не и предпоставка и механизъм, на 

манипулативната игра. За предизвикването и поддържането на 

повтарящите се верижни действия голяма роля има ориентировъчно-

изследователската дейност, свързана с новостта на предметите и с 

разнообразието на присъщите им качества. Детето поставя предмета във 
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все нови и нови положения и продължава да е съсредоточено върху тях, 

докато се изчерпят възможните варианти. Когато това стане, 

ориентировъчно изследователската активност угасва, а едновременно с 

нея спира разглеждането и манипулирането. 

М. Денисова и Н. Фигурина (1929) специално са изследвали въпроса за 

влиянието на елемента на новост върху стимулирането на действията с предметите. Те 

предлагали на детето едновременно добре познат предмет, с който то предварително 

е манипулирало в продължение на 10-20 минути, и нов, с който още не се е срещало. 

Установило се, че бебето се съсредоточава предимно върху новия предмет и го хваща, 

докато в същото време почти не поглежда познатия обект и не го взема. Ако по време 

на опита на детето се демонстрира само познат предмет, но не и нов, то и в този случай 

не му обръща внимание и не посяга към него. Детето се привлича най-силно от 

полупознатия предмет – твърде познатият не грабва интереса му, а съвсем непознатият 

и неясен по форма въобще не го привлича. Изобщо преобладаващият интерес към 

новото е характерен за детето и може да бъде открит още през петия месец след 

раждането му (по Д. Елконин, 1984). 

Равнището на развитие на манипулативната игра зависи от 

педагогическата грижа за бебето. При липса на възпитателна работа 

развитието на движенията се задържа. Децата прекарват цели часове в 

състояние на бездействие, като се задоволяват със смукане на пръст или 

монотонно поклащане на тялото (Д. Елконин, 1984). 

Разгледаните действия на детето с предметите изцяло се вписват в 

характеристиката на ориентировъчно-манипулативната дейност и във 

връзка с това много автори изтъкват, че е неоснователно те да се 

определят като вид игра. Действително, ако поведението в младенческа 

възраст се ограничава само с този тип въздействия на детето върху 

обектите, по-точно би било те да се обозначат, както Д. Елконин прави 

това, като „елементарни упражнения за манипулиране с предметите” (Д. 

Елконин, 1984, с. 173). Обаче, в случая трябва да се вземе под внимание 

фактът, че тези упражнения се осъществяват под ръководството и с 

участието на възрастния. Тоест, дейността не протича само по схемата 

„дете – обект на въздействие”, а също и в хода на развитието все по-често 

по схемата „дете – обект на въздействие – възрастен”. Това 

взаимодействие вече носи белезите на съвместна игра. Така например 

бебето не само експериментира с кубчето, като го пуска от столчето на 
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земята, но в същото време гледа закачливо към майка си и очаква тя да му 

го върне, за да може то със смях да го хвърли отново. Това е един вид 

протоигра, където всеки е поел определена роля с произтичащите от това 

правила – единият хвърля, другият връща обратно предмета. И когато 

някой от участниците престане да изпълнява своята част от сценария или 

промени „правилата”, се прекратява и самата игра или се измисля нова – с 

други „правила”. Тази дейност се обозначава като ритуализирана игра. Тя 

се появява на около 6-месечна възраст и се развива паралелно с 

манипулативната. 

2.2. Развитие на ритуализираната игра 

Ритуализираната игра обикновено остава встрани от вниманието при 

разглеждането на проблема за развитието на игровата дейност в 

онтогенезиса. Това може да се определи като съществен пропуск, тъй като: 

1) играта-ритуал е първата активност в живота, която може безусловно да 

се отнесе към сферата на играта; 2) в нея се намират предпоставките за 

развитие на съвместната дейност и появата на сюжетно-ролевата и играта 

с правила. Един от малкото изследователи, които се фокусират върху 

играта-ритуал, е К. Гарви. По-долу са представени резултатите от нейните 

проучвания. 

К. Гарви определя ритуализираната игра като ритмично повтарящи 

се, съгласувани действия на партньорите. Те могат да бъдат движения, 

действия с предмети, речеви действия и т.н. В хода на развитието се 

усложняват както действията, така и самият характер на ритуала - децата 

преминават от обмяна на еднакви действия към продължение действията 

на партньора по смисъл. Авторката потвърждава, че играта-ритуал вече 

съответства на всички описателни характеристики на играта: доставя 

удоволствие, не е насочена към практически резултат, може да черпи 

своето съдържание от другите видове дейности. К. Гарви посочва, че 

съвместният ритуал се състои от стихийно възникващи („тук и сега”) 

неосъзнати правила, които за децата не носят характер на договореност, а 

възникват спонтанно. Налице е разделение на функциите между 

участниците, повторяемост на действията и т.н. Авторката привежда 

данни, че формирането у децата на ритуализирано взаимодействие 

облекчава прехода към разгръщане на взаимосвързани условни действия, 
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т.е. към основите на съвместната сюжетна игра. Всичко това дава 

основание ритуализираната игра да се определи като фундамент за 

последващо овладяване на по-сложните й форми – такива като сюжетната 

игра и играта с правила. 

Ритуализираната игра не губи значението си в ранна възраст, а също 

и в началото на предучилищния период. К. Гарви привежда следният 

пример за това: едно дете избутва друго с рамо и се смее. Второто, също 

усмихвайки се, бута първото в отговор. След неголяма пауза обмяната на 

тези движения се повтаря и после се възпроизвежда още няколко пъти, 

като при това се поддържа приблизително същата продължителност на 

действия и паузи. По-сложна игра-ритуал може да включва различни 

действия на партньорите (редуване в търкаляне на топка към кегли или 

едното дете подава топката, а другото я хвърля), като циклите ритмично се 

повтарят. 

Според К. Гарви ритуализираното взаимодействие е от съществено 

значение за развитие на съвместната игра, защото в нея се осъществява 

овладяване на такова универсално правило на човешкото взаимодействие 

и комуникация, каквото е реципрочността – насоченост на действията към 

партньора и очакване на неговото ответно действие, което се съединява с 

конкретните правила. На малките деца повторението на действието 

доставя удоволствие само по себе си, даже когато се осъществява 

самостоятелно; в социална ситуация то обезпечава основа за 

продължително взаимодействие. Такава интеракция от гледна точка 

развитие съдържанието на дейността е относително непродуктивна, тя не 

способства появата на нови действия и теми. Но е важно, че всяко дете 

контролира своето поведение и поведението на другия. 

Привлекателността на играта-ритуал за децата К. Гарви обяснява с това, че 

в нея се заражда опитът на детето да контролира човешкото окръжение и 

да извлича удоволствие от успешния контрол върху поведението на 

другия. 

Ритуалната игра-взаимодействие се формира постепенно през 

следните етапи: индивидуални манипулации с играчките, въвличане на 

едно дете от друго в съвместна игра, закрепяне на намерената форма на 



98         Ася Велева ◊ Педагогика на играта 

взаимодействие, нейната стериотипизация (по: Н. Михайленко, Н. 

Короткова, 2002). 

2.3. Развитие на предметната игра 

Развитието на предметната игра е детайлно изследвано от Д. 

Елконин и неговите сътрудници. По-долу синтезирано са представени 

основните обобщения, до които те са достигнали. 

Най-напред е необходимо да се уточни какво се разбира под 

термина „предметно действие”. Предметните действия това са начините 

за употреба на предметите; те отразяват функцията, за която е бил 

създаден всеки от тях (с лъжичката се яде, столът е за сядане). 

Овладяването на предметните действия е важна задача на развитието, тъй 

като цялата човешка дейност е предметно опосредствана. 

В началото на ранното детство (около 1-годишна възраст) детето 

започва постепенно да прави преход от действия, основани на свойствата 

на предметите, към действия, отразяващи техния практически смисъл, 

тоест към предметни действия. 

Например, ако досега, в рамките на манипулативната игра, детето е тракало с 

лъжичката, разглеждало е купичката (опознавало е свойствата им), то сега, в процеса 

на предметната игра, бърка в купичката с лъжичката и после я поднася към устата си 

(опознава предназначението на предметите). 

Овладяването на предметните действия се осъществява само при 

постоянно общуване с близките (преди всичко майката). Тя поставя в 

ръчичката на бебето различни вещи и със своите жестове, глас, думи го 

привлича към манипулиране с тях, като показва какво може да прави 

предметът, как трябва да се действа с него. Благодарение на това детето 

научава не само разнообразните физически ефекти от манипулацията с 

обектите (може да бърка или да трака с лъжичката в купичката), но – най-

важното — научава предметното съдържание на вещите (лъжичката и 

купичката служат за хранене). Така детето постепенно усвоява човешките 

способи за употреба на предметите. Въпреки че родителите не винаги си 

поставят за задача да обучат детето на предметните действия, интуитивно 

те го поощряват да действа с предметите в съответствие с функционалното 

им предназначение (А. Спиваковская, 1981). 
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Майката храни детето и му дава в ръка втора лъжичка. Детето, отначало 

неловко, след това все по-уверено я слага в устата си. Мама се усмихва: „Браво, моето 

дете!” А когато, засищайки се, детето започва да удря с лъжичката по масата, мама се 

мръщи, сърди се. Така емоционално се подкрепят предметните, функционални 

действия (А. Спиваковская, 1981). 

От предметните действия води началото си утилитарната дейност, 

мотивирана от постигането на определен практически резултат: да се 

нахрани с лъжичката, да се избърше със салфетка, да си сложи шапката и 

т.н. Научавайки, че предметите имат свое предназначение и начин на 

употреба, детето започва да инкорпорира това знание и в играта. Още 

повече, че възрастните направляват формирането на действията не само с 

предметите от бита, но и с играчките. Така възниква предметната игра на 

ранното детство, която Д. Елконин определя като действие с предметите 

с оглед на тяхното значение. 

Предметната игра се отличава от утилитарната дейност по това, че 

детето имитира използването на предмета по предназначение: вози 

куклата в количка, дава й да пие от чашка, кара влакчето и т.н. В играта то 

повтаря общата схема на действието без да реализира операциите по 

осъществяването му, без да постига утилитарен резултат. Общата схема на 

действието се откроява ясно, когато например детето поднася в юмручето 

си въображаем бонбон към устата на куклата. 

От съществено значение за развитие на играта е възникването на 

преноса на действието. Д. Димитров посочва като условие за това факта, 

че предметите имат определено предназначение, но същевременно са 

многофункционални. 

Помислете за какво може да се използва една чаша, ако например сте хванали 

пеперуда и няма къде да я сложите; вятърът издухва листа от масата; чашата е златна 

или дървена и майсторски изработена, ако Ви ядоса някой.... (Д. Димитров, 1985). 

От тази особеност на предметите, посочва авторът, се поражда 

явлението пренос на действието. То има два варианта: от едни условия в 

други и от един предмет върху друг. При преноса на действие от едни 

условия в други детето използва един и същи предмет или негова 

реплика-играчка – като променя обекта на въздействие. Например 

отначало мама дава на детето да пие от чашка, след това то дава на 
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куклата, кученцето, патенцето да пият. Така изглежда преносът от едни 

условия в други. 

Всеки път за осъществяване на действието на детето му е нужна 

чашка – истинска или много приличаща на нея играчка. Но по мярата на 

усвояване на действието то започва да се отделя от конкретната вещ и 

детето се оказва готово да премести значението на предмета (в нашия 

пример чашката) върху друг, функционално сходен с образеца (Т. 

Авдулова, 2009). Пример за пренос на действието от един предмет 

върху друг е играта, в която детето дава на куклата да пие от чашка, после 

от купичка, след това от цилиндричен детайл от конструктор. Това вече е 

извършване на действието с предмет-заместител (Д. Елконин, 1984). 

В хода на действията на детето с предметите се проявява феномен, 

който понякога възрастните неправилно считат за заместване и израз на 

въображение. Впечатлението за това се създава поради факта, че детето 

извършва действието в други предметни условия. Като пример Д. Елконин 

привежда играта, в която едно дете слага на възглавницата всички 

предмети, които му попадат: макара, телефонна шайба, кегла, кубче от 

строителен комплект, топче и т.н. Първоначалното действие е формирано 

върху кукла и гумени животни. Няма никакви основания да се мисли, че 

като слага макарата, детето замества с нея куклата. За неговото съзнание 

още не съществуват отношенията на сходство и различие между куклата и 

макарата. То въобще не ги „слага да спят”, а просто поставя тези вещи 

върху възглавницата, както това е правило с другите предмети, 

осъществявайки при това действие с възглавницата, върху която нещо се 

слага. Друг пример е детето, което поставя обувки на топката. То не 

замества куклата с топка, а извършва действия с привлекателен предмет 

(Д. Елконин, 1984). Този тип пренос всъщност е проява на все още 

практикуваната в ранна възраст манипулативна игра. Вече стана въпрос, че 

в нейните рамки всяко усвоено действие детето извършва с различни 

вещи; при това предмет на дейността му е самото действие – 

извършването на едно и също движение при промяна на условията. 

Изглежда, че и в приведените от Д. Елконин примери предмет на интерес 

за детето е не смисълът на действието (приспиване, обуване), а 

подражание единствено на неговия външен рисунък или пък 
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манипулирането с привлекателен предмет. За заместване може да се 

говори едва тогава, когато от първостепенно значение за детето стане 

смисълът на действието, например измерване на температура, сресване, 

хранене. Тогава, при липсата на съответните предмети и първоначално по 

предложение на възрастния, детето използва молива вместо термометър, 

пръчицата – за гребен и цилиндърът като купичка. Заместване има само 

тогава, когато детето използва един предмет в качеството на друг 

(липсващ в момента) за реализиране смисъла на действието (а не само 

външния рисунък на влизащите в състава му движения). Със заместването 

се появяват и зачатъците на въображаемата ситуация. 

Благодарение на преноса действието става все по-обобщено. За това 

съдейства и многократното му извършване. На ранните етапи от 

развитието на предметната игра нейно основно съдържание е 

повторението на едно и също игрово действие – детето само вози куклата, 

или я слага да спи, или й дава да пие. С овладяването на разнообразни 

действия, детето започва да ги възпроизвежда в рамките на една игра и по 

този начин се усложнява нейната структура. Но последователността, с 

която се извършват тези действия в играта, все още не съответства на 

логиката на живота. 

Таня (1г. и 5м.), като вижда в ръцете на възпитателката кукла, се протяга към 

нея. След като я получава, тя я държи в лявата си ръка, 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, по-нататък се приближава с нея до една 

кутийка и като навежда лицето, примлясква с уста (храни я), накрая отива на люлката и 

слага куклата на нея. Независимо от това, че всички действия се изпълняват едно след 

друго, те не представляват логически свързана верига. В тях няма никаква логика: 

отначало приспива куклата, после ходи с нея, след това я храни, накрая я люлее (Д. 

Елконин, 1984). 

Постепенно се увеличава наборът извършвани действия в 

наподобяваща живота ситуация. Така се създават предпоставки за 

възникване на ролята. Детето фактически действа от ролева позиция, но 

не я назовава: храни куклата, приспива я, разхожда я – като майка. Една от 

причините е, че детето все още не нарича себе си с личното местоимение 

за първо лице единствено число. Първоначалното назоваване с името на 

човека, чиито действия изпълнява детето, се осъществява по предложение 
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на възрастния. Освен това представите на детето за дадена социална роля 

не са достатъчно обобщени и то обозначава действията си не с 

професията, а с личното име на този, който я упражнява. 

Таня (2г. и 5м.) на обед помага при храненето на децата, които ядат малко. 

Възпитателката казва: „Ти, Таня, си леля Бася” (името на другата възпитателка). Таня 

повтаря: „Таня - леля Бася, леля Бася” и, като се посочва, казва: „Това е леля Бася” (Д. 

Елконин, 1984). 

Постепенно вниманието на детето се премества от предмета върху 

човека, стоящ дотогава зад предмета; тогава възрастният и неговите 

действия се превръщат в образец. Детето започва да нарича себе си с 

името на възрастния, т.е. поема неговата роля и представя кратки епизоди 

от познати дейности. 

И така, към края на ранното детство се появяват предпоставките за 

възникване на ролевата игра: заместване, зачатъци на въображаема 

ситуация, верига действия от името на дадена социална роля. 

2.4. Развитие на режисьорската игра 

Режисьорската игра, в която детето разгръща сюжет, използвайки 

дребни играчки, и обяснява действията на всеки от персонажите, се 

появява след 2-годишна възраст. С. Козлова и Т. Куликова отбелязват, че в 

традиционната педагогика режисьорските игри не се отделят като особен 

вид игрова дейност, а се разглеждат в руслото на сюжетно-ролевата игра. 

Но в резултат от съвременните изследвания през последните години се 

наблюдава тенденция към обособяването им като самостоятелна 

разновидност (С. Козлова, Т. Куликова, 2009). 

Режисьорската игра може да се разглежда като преходен етап 

между предметната и сюжетно ролевата игра. Причината лежи във факта, 

че тя е преимуществено индивидуална игра. 

3-годишно момиченце слага край масата мишка и кукла. С удоволствие ги 

разглежда, поставя им салфетки вместо лигав. Мълчаливо налива въображаем чай от 

играчка-чайник и поднася чашка към устата на куклата. Лицето на детето изразява 

напрегнато, съсредоточено внимание към успешността на собствените действия. 

Неочаквано момичето събаря втората чашка – на мишката, и се заканва с пръст: 
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“Разля!”, след което започва да бърше въображаемата локва на земята със салфетка (Е. 

Гаспарова, 1989). 

От примера се вижда как обикновената, често срещаща се в живота 

ситуация, става сюжет на играта. Благодарение обогатяването опита на 

детето то отразява не само действията с предметите, но и отношенията 

между два или няколко персонажа. Така се създават предпоставки за 

преход към развитие на съвместна (с взаимно зависими роли) игра. 

Въпреки това детето често отразява взаимоотношенията не заедно с други 

деца-съиграчи, а само – с образни играчки; играта му все още има 

индивидуален характер. Това е така, тъй като за съвместната игра освен 

знания за действията и отношенията на хората са необходими също и 

умения за общуване, за съгласуване на замисъл, за разпределение на роли 

и игрови материали, за отчитане желанията и интересите на съиграчите. 

Всичко това все още е труднодостъпно за 2-3-годишните деца. Ето защо те 

често претворяват в индивидуална игра с куклата достъпните им за 

разбиране взаимоотношения между хората. Тя, за разлика от партньора-

дете, не изисква високо равнище на развитие на общуването, т.е. не е 

нужно едновременно да се отчитат четири позиции: собствената, на своя 

персонаж, на партньора, на неговата роля (Е. Гаспарова, 1989). 

Развитието на режисьорската игра е разгледано от С. Козлова и Т. 

Куликова. Авторките посочват, че първоначално в нея преобладава 

интересът към събитийната страна, в която детето претворява личния си 

опит. В средата и края на предучилищното детство режисьорската игра 

претърпява значителни изменения. Преди всичко се променя нейното 

съдържание. При 4-5-годишните то е по-разнообразно, отколкото у по-

малките. В игрите намират отражение познати приказки, филми, а 

събитията от личния живот се използват по-рядко. Децата с лекота 

съединяват в една игра знания и сведения, получени от различни 

източници. Появяват се нови персонажи, броят им нараства, по-отчетливо 

се отделят главните и второстепенни действащи лица. У 6-7-годишните 

съдържанието на игрите е динамично, с преобладаване на собствено 

литературно творчество. Играта присъства в живота на детето и отвъд 

границите на предучилищното детство. 
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Режисьорските игри възникват като индивидуална дейност и остават 

такива в ранна предучилищна възраст. Самостоятелни игри се наблюдават 

и у по-големите, особено когато детето малко общува с връстници (често 

боледува, не посещава детска градина или изпитва трудности при 

общуването с членовете на групата по силата на индивидуалните си 

особености – ако е срамежливо, има говорни дефекти и др.). 

Към края на предучилищната възраст възникват съвместни 

режисьорски игри. Обединенията не са многочислени – двама-трима 

души. Децата заедно измислят сюжет, подбират или майсторят 

необходимите играчки. Всеки участник действа от името на два-три 

персонажа. В този случай съвместната игра има изразен сюжетно-ролеви 

характер. 

В режисьорската игра лежат предпоставки за развитие не само на 

сюжетно-ролевата игра, но и на играта-драматизация: детето използва 

речеви изразителни средства за създаване образа на всеки персонаж — 

променя интонацията, силата, темпа, ритъма на изказванията, логическото 

ударение, емоционалната окраска, употребява различни суфикси, 

звукоподражание (С. Козлова, Т. Куликова, 2009). 

Познаването особеностите на режисьорската игра е от значение за 

съвременната педагогика по две причини: 1) в нея лежат предпоставки за 

развитие на сюжетно-ролевата и играта-драматизация; 2) тя доминира при 

много съвременни деца, които са лишени от достъп до свободни игри с 

връстници. 

2.5. Развитие на сюжетно-ролевата игра 

Сюжетно-ролевата игра възниква през периода 2,5-3 години, достига 

своя разцвет към 5,5-6,5 години и постепенно (докъм 13-14-та година) 

намалява присъствието си в живота на подрастващите (Д. Димитров, 

1989). 

Могат да се диференцират следните направения в развитието на 

играта: 

• По отношение източника на игра. За малките деца играчката е 

непосредствен стимул за дейността; по-големите се ръководят от 
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предварително издигнат игров замисъл (съответстващ на актуалните им 

интереси), който диктува избора на играчки. 

• По отношение на игровата цел. В началото на предучилищния 

период за детето смисълът на играта е във възпроизвеждането на 

действията, които извършва неговият персонаж. За 5-7-годишните най-

важно е изпълнението на ролята, въплъщаваща се не само в 

съответстващите й действия, но и в реализирането на характерните за нея 

социални отношения. 

• По отношение на тематиката. Малките деца претворяват преди 

всичко дейността на непосредствено заобикалящите ги хора, при тях 

преобладават битовите сюжети; по-големите допълват тематиката с 

професионални, социални и фантазни сюжети, понякога причудливо 

съчетани един с друг. 

• По отношение на сюжета. В игрите на 3-4-годишните сюжетът 

представлява циклично повторение на един или два епизода от живота. В 

края на предучилищната възраст играта не е цикъл, а последователност от 

логически следващи една след друга, тематично свързани ситуации. 

• По отношение на съдържанието. Както посочва Д. Елконин (1984), 

съдържанието на играта на малките деца е предметът и неговата 

употреба, а при големите - отношенията между хората, осъществявани 

чрез действията с предметите, не човек-предмет, а човек-човек. 

• По отношение на ролята. Първоначално за детето ролята това са 

действията на конкретен възрастен, който то познава; в хода на развитието 

смисълът на действията се обобщава и ролята намира въплъщение в 

реализиране на социалните отношения, в които тя е включена. 

• По отношение на действията. Те се обобщават, като се преминава 

през последователност от етапи: действие с реален предмет; действие с 

предмет-заместител; действие, наподобяващо реалното, но без предмет; 

действие, обозначено с жест; действие, обозначено с дума (по: Д. 

Димитров, 1985). 
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• По отношение на въображаемата ситуация. В началото на периода 

играта прилича повече на спомняне, детето повече или по-малко 

реалистично пресъздава това, което някога е наблюдавало и преживяло; в 

края на предучилищната възраст чрез играта децата „пътешестват” както в 

миналото, така и в бъдещето. 

• По отношение на правилата. Малките деца не спазват 

изискванията към поведението на съответната социална роля, а се 

ръководят от непосредствените си желания. Големите заедно с ролята 

приемат и модела за поведение, съдържащ се в нея. 

• По отношение планирането на играта. 3-4-годишните не могат да 

си представят играта преди нейното начало, те я разгръщат стихийно; 5-7-

годишните предварително обсъждат сюжета и планират развитието му. 

• По отношение на игровите групировки. Първоначално те са 

малобройни (2-3 деца) и между тях не се осъществяват връзки. Вътре в 

групировките няма допирна точка между персонажите или пък единият е 

обект на другия. В края на периода нарастват както броят на групировките, 

така и числеността на децата вътре в тях; претворяваните отношения 

отразяват йерархичната структура на човешкото общество. 

• По отношение на използваните предмети-заместители. Малките 

деца не предявяват големи изисквания към предмета-заместител, той 

може изобщо да не наподобява замествания предмет, важното е да дава 

възможност за извършване на необходимите игрови действия; по-

големите деца проявяват взискателност към подбора на заместители, за 

тях от съществено значение е външното подобие със замествания предмет 

(форма и цвят). 

• По отношение на времетраенето. Първоначално игрите са 

краткотрайни, достатъчно е погледът на детето да попадне върху играчка 

или привлекателен предмет, които не са тематично свързани със 

разигравания сюжет, за да възникне нова, съвсем различна игра. Игрите на 

по-големите са продължителни, устойчиви и разгърнати. 

Д. Елконин характеризира четири нива на развитие на сюжетно-

ролевата игра. Те се диференцират посредством следните параметри: 
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централно съдържание, специфика на ролята, особености на действията, 

отношение към правилата. 

Първо ниво на развитие на играта 

Съществено съдържание на играта са най-вече действията с 

определени предмети. Те са еднообразни и се повтарят многократно. 

Последователността им не отразява логиката на реалността. Обикновено 

ролите не се назовават и децата се наричат с личните имена на лицата, 

чиито функции са поели. Ролите зависят от изпълняваните действия 

вместо действията да произтичат от ролите. Правила липсват, децата се 

ръководят от непосредствените си импулси и моментно възникващи 

желания. 

Второ ниво на развитие на играта 

Основно съдържание на играта и тук са действията с предмета, които 

обаче значително се увеличават спрямо предходното ниво. Логиката на 

действията се определя от жизнената последователност, т.е. от техния ред 

в реалната действителност. Децата назовават ролите и набелязват 

разделение на функциите. Изпълнението на ролите се свежда до 

реализацията на типичните за тях действия. Правилото още не е изявено 

явно, но в случай на конфликт то вече побеждава непосредственото 

желание за действие с предмета. 

Трето ниво на развитие на играта 

Основно съдържание на играта става изпълнението на ролята и 

произтичащите от нея действия, които предават характера на отношенията 

към другите участници в играта. Ролите са ясно очертани и обособени; 

децата ги назовават преди началото на играта. Ролите определят и 

насочват поведението на играещите. Появява се специфична ролева реч, 

насочена към другарчетата по игра. Правилото ясно се забелязва в ролята, 

но все още не определя напълно поведението и се нарушава при появата 

на мигновено желание да се извърши друго привлекателно действие, 

възникващо в хода на играта. Това обикновено веднага се забелязва от 

другите участници. При посочване на нарушението грешката в 

изпълняването на ролята веднага се поправя. 
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Четвърто ниво на развитие на играта 

Важно съдържание на играта става изпълнението на действия, 

свързани с отношението към другите хора, чиито роли изпълняват 

останалите деца. Ролите са явно очертани и обособени. В продължение на 

цялата игра детето ясно провежда една линия на поведение. Ролевите 

функции на играещите са взаимосвързани. Речта има явно изразен ролеви 

характер. Действията се разгръщат в точна последователност, строго 

пресъздаваща реалната логика. Те са разнообразни и отразяват 

различните действия на онова лице, което детето изразява. Ясно са 

определени правилата, които се основават на реалния живот и на 

нормите, които съществуват в него. 

Д. Елконин посочва, че макар да имат отношение към възрастта на 

децата, посочените стадии не могат да се обвържат строго с даден 

възрастов диапазон. Данните показват, че деца на едни и същи години 

могат да се намират на различни нива. Понякога има трудности при 

отнасянето на игрите към определено ниво – в тях могат да се намират 

признаци от две нива (Д. Елконин, 1984). 

А. Усова и нейните сътрудници отделят следните равнища (етапи) 

във формирането на взаимоотношенията в играта в течение на 

предучилищното детство: 

1. Равнище на неорганизирано поведение, което води до 

разрушаване игрите на другите деца (детето отнема играчки, чупи 

постройки, пречи на останалите играещи). Такова поведение се среща най-

вече у малките деца, които още не умеят да се занимават, не си представят 

последствията от своите действия за другите. Обаче през последните 

години нарасна броят на децата с признаци на агресивно поведение, с 

тенденция към разрушения. Затова и сред големите деца се срещат 

такива, които се намират на първото равнище. 

2. Равнище на самостоятелни игри. То е характерно с това, че 

детето не встъпва във взаимодействие с другите, но и не им пречи да 

играят. Това, че детето е съсредоточено върху своята игра, умее да я 

организира, е предпоставка за прехода към съвместни игри. 
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3. Равнище на игра един до друг (рядом). Проявява се в това, че две-

три деца могат да играят на една маса, на килима, в кукления кът, но всеки 

действа в съответствие със своя игрова цел, реализирайки своя замисъл. 

Ценността на даденото равнище се заключава в това, че у детето се 

формира разбиране как трябва да се отнася към играта на другия: не бива 

да му се пречи, при необходимост трябва да се съобразява с него (да 

направи място, да обмени играчки или да отстъпи своите). На този етап се 

създават условия за естествено обединение на играещите. 

4. Равнище на кратковременно общуване. Взаимодействието се 

характеризира с това, че детето за известно време подчинява своите 

действия на общ замисъл и съобразява действията си с другите. То се 

опива да се договори за предстояща игра, внася свои предложения, готово 

е да се вслуша в думите на партньорите и да се подчини на справедливи 

изисквания. Новият етап на играта се отличава с появата на замисъл и 

стремеж на децата да подберат съответстващи играчки и предмети. Но 

замисълът още е неустойчив, в хода на играта децата могат да го изменят 

или да забравят за него. Някой може да напусне играта, което да доведе 

до нейния разпад или конфликти. Такова поведение свидетелства за 

отсъствие на умения да се организира и планира игра. Но най-главното се 

заключава в това, че децата още не чувстват своята връзка и зависимост в 

общата дейност. 

5. Равнище на продължително общуване. Взаимодействието се 

основава на интерес към съдържанието на играта, към действията, които 

тя изисква. Детето, намиращо се на това равнище, притежава начални 

форми на отговорно отношение към своята роля в общата игра. То започва 

да оценява качеството и резултата на своите лични действия и действията 

на връстниците от гледна точка задачите на съвместната игра. 

Продължителността на взаимодействието е свързана със 

заинтересоваността от съдържанието на играта. На този етап децата са 

достатъчно самостоятелни и могат да измислят интересна сюжетна игра, 

да я организират и играят дълго. 

6. Равнище на постоянно взаимодействие. То се базира на общи 

интереси и избирателни симпатии. Децата, обединени от дружески 

интереси, са способни на взаимни отстъпки и компромиси при избора на 
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сюжета, разпределението на ролите, съгласуваността на своите действия 

(по: С. Козлова, Т. Куликова, 2009). 

2.6. Развитие на играта-драматизация 

Играта-драматизация възниква около 4,5-5-та година, достига своя 

разцвет към 10-12-та година и има за своя перспектива различните форми 

на институционализираната художествена самодейност (Д. Димитров, 

1989). Процесът на изменение на тази игрова разновидност в хода на 

възрастовото развитие е проследен от О. Акулова, която посочва 

възможностите за драматизиране на децата в ранна, средна и горна 

предучилищна възраст. 

Ранна предучилищна възраст 

Основните направления на развитие на играта-драматизация в този 

период са: постепенен преход от наблюдение на театрализирани 

постановки на възрастния към самостоятелна игрова дейност; от 

индивидуални игри към игри един до друг или в групи от 3-5 връстници; от 

имитация действията на фолклорни и литературни персонажи към 

съчетание на действие с предаване основните емоции на героя; усвояване 

на ролята чрез създаване на „типичен” образ. 

На тази възраст децата участват в игри-упражнения с подражателен 

характер; в игри-имитации с образите на добре познати приказни 

персонажи; в игри-импровизации под музикален съпровод; в игри-

импровизации по текстове на кратки приказки, разкази, стихове, 

изпълнявани от педагога; ролеви диалози на герои от приказка; 

инсценировки на фрагмент от приказка. Развива се режисьорската игра-

драматизация – чрез настолния театър на базата на кратки литературни 

произведения. 

Средна предучилищна възраст 

Осъществява се постепенен преход от игра „за себе си” към игра, 

ориентирана към зрителя; от дейност, в която главното е самият процес, 

към дейност, където са значими и процесът, и резултатът; от игра в малка 

група връстници, изпълняващи аналогични („паралелни”) роли, към игра в 

група от 5-7 участници, ролевите позиции на които са различни 
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(равноправие, подчинение, управление); от пресъздаване на „типичен” 

към въплъщаване в цялостен образ, в който се съчетават емоциите, 

настроенията, състоянията на героя и тяхната смяна. 

Текстовете се отличават с по-сложно съдържание, с наличието на 

смислов и емоционален подтекст и оригинални езикови средства. Децата 

драматизират произведения, състоящи се от две-три части, приказки за 

животни и вълшебни приказки, изнасят спектакли. 

Освен с кукли за театър на маса децата играят с кукли-петрушки 

(първоначално без параван, а по-късно – с параван). Развива се умението 

да се управлява куклата: да се държи незабелязано за зрителите, 

правилно да се води, имитирайки ходене, бягане, скачане; да се 

пресъздават жестове и движения, символизиращи приветстване, 

сбогуване, съгласие, несъгласие. 

Децата умеят да определят мястото за игра, да подбират атрибути, 

вариативно да използват материалите и елементите на костюми, да се 

включват в процеса на изготвяне на недостигащите средства за игра. Те 

позитивно си взаимодействат с другите участници в драматизацията, като 

се договарят, установяват ролеви отношения, владеят елементарни 

способи за разрешаване на конфликтни ситуации в процеса на игра. 

Горна предучилищна възраст 

Основните направления в развитие на играта-драматизация се 

състоят в постепенен преход на детето от игра по един литературен или 

фолклорен текст към игра контаминация, представляваща свободно 

построяване на сюжет, в който литературната основа се съчетава със 

свободна интерпретация или пък се съединяват няколко произведения; от 

игра, където се използват средства на изразителност за предаване 

особеностите на персонажа, към игра като средство за самоизразяване 

чрез образа на героя; от игра, в която център е „артистът” към игра, в която 

е представен комплекс от позиции: „артист”, „режисьор”, „сценарист”, 

„сценичен работник”, „гримьор и др. 

Задълбочаването на опита за игра-драматизация се заключава в 

това, че децата стават по-активи и самостоятелни в избора на тема, 
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творчески използват разнообразни кукли и атрибути и самостоятелно 

организират постановки на спектакли. Текстовете се усложняват —

отличават се с по-дълбок нравствен смисъл и скрит подтекст, в това число 

и хумористичен. Претворяват се народни приказки, басни за животни и 

авторови произведения. 

Децата умеят да въплъщават своите замисли не само със собствени 

сили, но и чрез организиране дейността на другите от групата. Способни са 

да подбират и използват творчески предмети-заместители, самостоятелно 

да изготвят атрибути и елементи на костюми, афиши, покани и т.н. Умеят 

не само да се договарят за игра и самостоятелно да я организират, но и да 

проявяват висока активност при анализа на резултатите от 

театрализираната постановка (О. Акулова, 2005). 

2.7. Развитие на строително-конструктивната игра 

Развитието на тази игрова разновидност в много голяма степен 

зависи от наличието на специални играчки (конструктори) и от 

особеностите на педагогическото ръководство. Приведените по-долу 

данни
14

 за изменението на дейността в хода на детското развитие важат 

само в случай, че педагогът работи системно за обогатяване на 

конструктивните умения на възпитаниците си.  

Първа възрастова група 

Децата проявяват желание за конструиране и усвояват елементарни 

начини за това. Те могат да съединяват тухлички, като ги разполагат на 

равнини в един или два реда (автомобилен път, ж.п. линия), да ги 

нареждат вертикално в редове или да заграждат пространство (оградка, 

лодка, градинка). Малките могат да комбинират тухличките, кубчетата и 

                                                           
14

 Особеностите на строително-конструктивната игра в различните възрастови групи са обобщени въз 

основа на следните източници: 

Лищван, З. (1963). Игри и занятия със строителен материал в детската градина. – София: Народна 

просвета. 

Петрова, Е., Е. Русинова и др. (1976). Игрова дейност в детската градина. – София: Народна просвета. 

Книга за учителя на първа група в детската градина [част първа]. (1984). – под ред. Е. Петрова – 

София: Народна просвета. 

Книга за учителя на втора група в детската градина [част първа].(1984). – под ред. Е. Петрова – 

София: Народна просвета. 

Книга за учителя на трета група в детската градина [част първа]. (1984).– под ред. Е. Петрова – 

София: Народна просвета. 



Детската игра в онтогенезиса                                                                113 

призмите при изобразяване на познати предмети (мебели, къща, врата, 

кула), при това внимателно поставят детайлите един до друг, един върху 

друг, разпростирайки строежа както наравно, така и във височина. Децата 

могат правилно да различават и назовават детайлите, от които строят: 

кубче, тухличка, призма, познават цветовете им. 

Втора възрастова група 

Играта се утвърждава като самостоятелна дейност, макар да няма 

ярко изразен творчески характер. Децата се запознават с нови детайли – 

гредички и плочки, знаят наименованията им. Правят строежи, спазвайки 

симетрия. Усвояват понятията „висок”, „широк”; учат се да правят 

строежите съразмерно с играчките, които имат. Децата могат да се 

ръководят от представата за крайния резултат, преминават от 

индивидуална към колективна, съвместна игра. Създават се устойчиви 

игрови обединения от по 3-4 деца, които строят съвместно по общ 

замисъл. Децата придобиват умения за по-точно съобразяване с 

желанията на другарите си по време на строежа и за умело използване на 

личния опит. 4-5-годишните могат самостоятелно да подбират и 

комплектуват строителния материал с оглед вярното наподобяване на 

обекта. Договарянето се провежда с помощта на педагога. Освен обемни 

могат да се използват и плоски образи (фото, картина). 

Трета възрастова група 

Децата познават разнообразни детайли: плочки, гредички, тухлички, 

кубчета, призми, цилиндри, арки. Запознават се с разнообразието на 

плочките по форма и размери: дълги и къси, широки и тесни, квадратни и 

триъгълни, а също и с големите и малките гредички. 5-6-годишните умеят 

да заменят едни детайли с други, усвояват принципа на замяната. 

Придобиват редица нови конструктивни умения: да увеличават 

плоскостите чрез съединяването им, да правят постройките здрави; да 

свързват поставените в една редица разредени тухлички и гредички, с 

което подготвят основата на покривите; да продължават строежа във 

височина. Децата знаят с какво е най-добре да правят отделните части на 

строежа, от какво да се направи основата, стените в големите и в леките 

строежи, какви детайли са пригодни за прозорци, врати и украшения; 
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могат да променят строежите по големина и архитектурно оформление 

като проявяват инициатива и творчество. 

Темите на игра са обобщени и обхващат комплекси от постройки. По 

време на договарянето децата сами посочват обектите, които следва да 

включат в замисъла. Ръководени от педагога уточняват разполагането на 

конструкциите една спрямо друга. Широко се използват нагледни средства 

- фотоси, рисунки, скици, диапозитиви и т.н. Децата се обединяват за 

осъществяване на отделните обекти, включени в общата тема. 

Договарянето продължава в микрогрупата с разпределянето на задачите. 

5-6-годишните оценяват готовата постройка в три аспекта: изразява ли 

определена функция, съчетава ли се хармонично и функционално с 

останалите сгради, пропорционална ли е. 

Четвърта възрастова група 

Децата се учат да покриват върху високи подпори, което се 

употребява главно при строеж на високи мостове. На базата на получените 

в предишните групи конструктивни умения правят по-сложни и 

разнообразни строежи с много материал и архитектурни възможности, с 

две или повече покривания. 6-7-годишните изобразяват в своите строежи 

не само предметите, които наблюдават непосредствено, но и такива, с 

които са се запознали чрез снимки и художествени произведения. Учат се 

да спазват с голяма точност необходимата симетрия и пропорция между 

частите на конструкциите и да подбират съответстващия материал; 

оформят красиво постройките и съчетават разнообразно детайлите в 

комплектите. Образецът на строежа често се дава не във вид на готов 

строеж, а във вид на снимка или рисунка. По-често, отколкото в 

предишните групи, на децата се предлага само темата на игра, а те я 

изпълняват, като ползват опита от наблюденията и представите си. Умеят 

да планират — могат да си представят каква ще бъде бъдещата постройка, 

разказват за нея, преди да я строят; обмислят какъв материал ще им 

трябва; в каква последователност ще работят. Децата строят колективно. 
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2.8. Развитие на игрите с правила 

Въпросът за развитието на игрите с правила е задълбочено 

изследван от Ж. Пиаже. Закономерностите, разкрити от него, са 

представени синтезирано от Т. Авдулова. По-долу са приведени 

направените от нея обобщения. 

Стадии на развитие на правилата в играта: 

1. Индивидуален стадий, с главно съдържание от моторни действия. 

Правилото е представено от ритуализирани схеми, а колективността 

отсъства (2-4 години). 

2. Егоцентричен стадий, на който децата играят едно до друго, но 

всеки действа за себе си, без да го е грижа за унификация на правилата; 

играещите са равнодушни към победата (4-7 години). 

3. Кооперация, стадий на сътрудничество, в основата на който стои 

взаимният контрол и съгласуване на правилата, макар че последните все 

още не са напълно определени. На този стадий се появява стремежът към 

победа (7-11 години). 

4. Колектив, стадий на кодификация на правилата, при който 

действията на играещите са точно регламентирани, кодексът на правилата 

има колективен характер и е задължителен за всички (11-15 години). 

Стадии на осъзнаването на правилата: 

1. Подражание. Правилото още не е принудително или защото е 

чисто моторно, или защото се изпълнява безсъзнателно като резултат от 

отделен интересен пример, а не като следствие от неизбежната реалност 

(начало на егоцентричния стадий). 

2. Абсолют. Правилото се интерпретира като свещено и 

неприкосновено, същността му се счита за вечна, а произходът му се 

свързва с възрастните: всяко предложено изменение детето приема като 

нарушение (кулминация на егоцентризма и първата половина на стадия на 

кооперация). 
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3. Закон. Правилото се възприема като закон, основан на взаимно 

съгласие. Този закон е автономен и е възможен само на базата на общо 

уважение; позволено е той да се променя в условия на всеобщо 

признаване на измененията (Т. Авдулова, 2009). 

Следва да се отчете установеният от редица изследвания факт, че в 

резултат от системно и научнообосновано педагогическо ръководство 

дадената възрастова динамика може да претърпи съществени изменения. 
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1. Същност и значение на детската играчка 

2. История на играчката 

3. Изисквания към качествата на играчката 

4. Видове играчки 

5. Изисквания към подбора на играчки съобразно възрастта на децата 

6. Съхранение на играчките 

 

1. Същност и значение на детската играчка 

Потребността на малките от игра е така силна, че те създават игрови 

светове дори и без играчки: импровизират, като използват предмети от 

бита (може да се играе например с истински съдове и прибори, с парченца 

плат и т.н.), природни материали (камъчета, шишарки), самоделки 

(парцалена кукла, топка). Забелязвайки тази естествена склонност на 

децата игрово да претворяват заобикалящата ги действителност, 

възрастните още от дълбока древност започнали да правят предмети, 

специално предназначени за игра – играчки. 

Е. Петрова и Ф. Даскалова определят играчката като обобщен и 

схематизиран образ на обекти от околната действителност, приспособен 

към особеностите на децата, чрез който те моделират човешките действия 

и взаимоотношения. Някои играчки могат да се приемат и като 

произведения на изкуството, като образи, които съчетават хармонично 

пластични форми и цветове (Е. Петрова, Ф. Даскалова и др., 1995). 

Значението на играчката намира израз в разнообразните й функции. 

Те могат да се обобщят по следния начин: 
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• Стимулираща играта функция 

Е. Смирнова отбелязва, че играчката е единственото достъпно 

средство, което още в ранна възраст става способ за организация на 

самостоятелната детска дейност и задава зоната на близкото развитие15. 

Игровите предмети удовлетворяват една от основните потребности на 

малките – потребността от разнообразна активност. Посредством добре 

подбраните играчки дейността се стимулира и организира. 

В много случаи играчката е подбуда за игра, тъй като по своята 

конструкция, по своя образ и предназначение тя подтиква детето към 

определена игра (например куклата насочва към игри от кръга на 

семейството). В други случаи играчката се търси в процеса на вече 

започнатата игра, за да се отговори на определени нейни потребности, за 

да може да се осъществи замисълът. Ако през време на една игра се 

предоставят нови материали, с това се допринася за нейното обогатяване 

или за основното й видоизменение в друга насока. Тези функции на 

играчката варират според степента на развитие на децата. При по-малките 

игровите предмети предопределят играта в по-голяма степен, отколкото 

при тези, които са достигнали горна предучилищна възраст. Във всички 

случаи, както посочва Д. Менджерицкая играчката помага на детето да 

осъществи своя замисъл, да влезе в роля, прави неговите действия реални 

(Д. Менджерицкая, 1982). 

• Хедонистична функция 

Играчката забавлява детето, създава му весело настроение. На първо 

място тя привлича с външния си вид – възприемането й е повод за 

преживяване на естетическо удоволствие. Второ, източник на удоволствие 

е възможността, която играчката дава на детето, да отрази това, което го 

вълнува, да изрази себе си, възпроизвеждайки впечатленията си от 

заобикалящия свят. Трето, добре направеният игров материал е стимул за 

потапяне на играещия в творчески процес, резултатите от който се 

изживяват като удовлетворение. Четвърто, има много играчки, чието 

                                                           
15

 Смирнова, Е. Особенности рынка современных игрушек.  

http://www.ya-roditel.ru/parents/base/lecture/44384/ 
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предназначение е да веселят и разсмиват децата, да развиват чувството 

им за хумор. Благодарение на всичко това играчката допринася за 

задоволяване на насъщната потребност на всяко дете – потребността от 

радостно преживяване. 

• Естетическа функция 

Играчката е не само материално средство за игра, тя формира 

естетически еталон за оценка на обкръжението. Предпочитаните играчки 

стоят в основата на критериите, по които децата оценяват естетическите 

качества на илюстрации, филми, дизайна на дрехи и аксесоари и т.н. Нещо 

повече — те се превръщат в модел за подражание. Интересни данни 

привеждат Е. Смирнова и Е. Абдулева, които посочват, че особено куклите 

въздействат на малкото детето много дълбоко, даже на равнище 

телесност. Авторките дават пример с момче, чието поведение се изменило 

след продължителна игра с чудовища – външният му вид станал 

неугледен, гледало околните навъсено, говорело с рязък глас. Е. Смирнова 

и Е. Абдулева твърдят, че децата абсорбират и подражават на тези 

качества на куклата, които са изразени най-ярко (Е. Смирнова, Е. Абдулева, 

2006). Като емоционален спътник на детството образът на играчката влияе 

върху представите за красиво и грозно във външния вид и поведението. За 

съжаление този факт днес често се пренебрегва при дизайна на игрови 

материали – голяма част от съвременните играчки не притежават нужните 

художествени качества и оказват негативно влияние върху формиращия се 

у детето естетически вкус. 

• Социализираща функция 

Играчката не е само обект на детската дейност, но и предмет на 

културата, абсорбиращ в себе си определено социокултурно съдържание и 

предаващ го на детето. Предметите за игра винаги са заредени с духа на 

своето време, винаги отразяват светогледа на възрастните, тяхната 

идеология, технология, вкусове, мода и т.н. Играчката способства за 

утвърждаване в съзнанието на детето на определени социално-битови 

представи, запознава го с обществения и семейния начин на живот. По 

този начин тя съдейства за социализацията на играещия, неговото 

въвеждане в дадено общество. Показателно е, че играчките на всяко 
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поколение съществено се различават (особено куклата, домакинските 

пособия, транспорта). Очевидно, използвайки тези игрови предмети, 

децата усвояват различни обществени модели. Чрез играта те привикват 

към оръдията на труда, приети в тяхното общество (М. Аромштам, 2005). 

Играчката помага на детето да усвои ценностите и начина на живот на 

своята култура, да опознае човешките предмети, да се подготви за 

бъдещите си социални функции. 

• Развиваща функция 

Известно е, че играта е от съществено значение за пълноценното 

развитие на детето в предучилищна възраст и има отношение към 

позитивните промени в двигателната, мотивационно-потребностната, 

когнитивната, социалната, емоционално-волевата и нравствената сфера. В 

този смисъл играчката — като средство за осъществяване на игровата 

дейност — съдейства за пълноценната реализация на нейния развиващ 

потенциал. Наред с това много игрови материали са специално създадени 

с оглед развитие на детските способности и умения в дадена област: 

сензорика, интелект, реч, музикалност, физически качества и т.н. 

Може да се обобщи, че въпросът за функциите на играчката има две 

съществени страни: ролята на играчката в самата игра и значението на 

играчката за детското развитие. Следва да се отчете, че не всички игрови 

материали дават възможност за реализираните на посочените функции. За 

да стане това, те трябва да отговарят на определени изисквания. 

 

2. История на играчката 

Идвайки от миналото, играчките носят отломките от предишни 

епохи, като същевременно акумулират в себе си авангарда на 

обществените промени: доминиращи ценности, начин на живот, нови 

материали и технологии. Историята на играчката отразява възхода на 

човешката цивилизация и поради това е тема, вълнуваща сама по себе си. 

Игровите материали не само рефлектират промените в жизнените светове 

на хората, а на свой ред стават генератор на промени, тъй като влияят 

върху детските игри и детското развитие. Ето защо въпросът каква е 
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историята на играчката има не само аксеологическа, но и прогностична 

стойност. 

Изследването на играчката ни връща във времена, предшестващи 

появата на homo sapiens. Историята е дори по-древна от човешката 

култура, защото животните също играят и в игрите им често можем да 

видим използването на игрови обекти. Например Колоца посочва, че 

много скоро у котетата се появява интерес към всичко, което се търкаля, 

бяга, пълзи или лети. Това е подготвителен стадий за бъдещия лов на 

мишки и на птици (Д. Елконин, 1984). „Превръщането” на даден обект в 

игров се осъществява благодарение механизма на заместването: вместо 

биологически значим, обект на действията е „играчката”. В игровата 

ситуация животното се упражнява в регулиране на своето поведение 

съобразно бързо променящото се положение на игровия предмет. По този 

начин се развиват двигателни координации, които са от важно значение в 

борбата за съществуване. Обектите, използвани в подобни игри, могат да 

се нарекат играчки само условно, защото животните нито ги създават, нито 

ги предават от поколение на поколение. Разпознаването дали даден обект 

е пригоден за игра става по вроден начин - ако предметът притежава 

определени, „ключови” признаци, той може да подбуди игрови действия . 

Така обектите за игра се преоткриват отново и отново от всеки индивид. 

Специфична само за човека качествена характеристика е тази, че той 

предава опита си на своите наследници. Освен това хората не само 

откриват подходящи за игра предмети, но и създават такива. Нещо повече 

– те се грижат за тяхното преоткриване от следващите поколения. 

Благодарение на това обектите, използвани в човешката игра, се 

превръщат в артефакт, ражда се играчката. 

В съществуващото днес огромно многообразие от игрови материали 

могат условно да се обособят четири основни групи: играчки, отразяващи 

оръдия на труда (сюжетни играчки), образни играчки, дидактични играчки, 

играчки за игри с правила (подвижни и настолни). Определянето на 

последователността в появата на тези видове е проблематично, тъй като 

все още не е разрешен въпросът за историческото развитие на игровата 

дейност. Обаче и четирите групи могат да се проследят до дълбока 

древност. 
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Първите играчки-оръдия вероятно са се появили във връзка с 

необходимостта децата да се подготвят за участие в трудовата дейност. 

Даниил Елконин прави предположението, че възрастните започнали да 

изработват умалени оръдия на труда, които били специално приспособени 

към детските възможности. С тях малките се упражнявали в условия, 

близки до реалния трудов процес, но не тъждествени с тях. Например 

децата на номадските народи играели с ласо, като отначало „ловяли” 

високи тънки пънчета, а по-късно преминавали към подвижна цел – 

опитвали се да хванат кучето или да уловят малки еленчета. При 

народностите, чийто основен поминък бил риболовът, децата отрано 

получавали въдици и ловяли малки рибки, като постепенно се включвали 

в организиран риболов заедно с възрастните с помощта на по-сложни 

риболовни оръдия (Д. Елконин, 1984). Тези първи играчки били направени 

от същите материали като оръдията на възрастните „растели” заедно с 

детето, докато се „превърнели” в истински средства на труда. Играейки с 

тях, малките се подготвяли за бъдещата си роля в трудовата дейност. 

Съгласно концепцията на Д. Елконин при усложняването на 

трудовите средства и операции, с развитието на занаятите, много от 

формите на труд се оказали недостъпни за децата и те престанали да 

вземат непосредствено участие в тях. Тогава се появила символичната 

играчка, с която малките започнали да пресъздават тези сфери от 

всекидневния живот и дейност на възрастните, към които се стремели, но 

в които не можели да се включат (Д. Елконин, 1984). Така играчките-

оръдия се трансформират в сюжетни играчки. Действайки с тях, децата не 

толкова овладяват производствени операции, колкото вникват в смисъла 

на социалните и професионални взаимоотношения между хората. 

Стремежът на малките да подражават на значими в света на възрастните 

дейности отреждат на сюжетните играчки ролята на медиатор между 

сериозния живот и игровите светове, на транслатор на обществените 

ценности в детската субкултура. 

Развитието на дидактичните играчки черпи ресурси от два 

източника. На първо място, това е емпиричният педагогически опит, 

натрупан при отглеждането на децата. Възрастните забелязали интереса 

на бебето и малкото дете към разнообразни действия със заобикалящите 
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предмети и възможните ефекти, които предизвикват тези действия. Това 

послужило като основа за конструиране на играчки за най-малките. Д. 

Елконин привежда като илюстрация дрънкалката, която издава звук при 

размахването й, сякаш е разчетена именно за тази операция. Друг пример 

е играчката, оцветена в ярки цветове, която трябва да провокира 

разглеждане и обръщане в различни посоки (Д. Елконин, 1984). Вторият 

източник за изобретяване на дидактични играчки са умалените оръдия на 

труда. Данни за това откриваме отново у Д. Елконин. Той посочва, че в 

ранните стадии от развитието на обществото овладяването на умение за 

извършване на въртеливо движение било от съществено значение, защото 

то било необходимо за добиване на огън, пробиване на дупки и др. 

Усвояването на навика да се поддържа непрекъснато въртене ставало не 

само с умалени модели на свредел, но и с негови варианти (привеждани в 

движение с пръстите на ръцете), от които произлизат предмети за игра 

като пумпали и различни бръмчила. На този етап играчките били 

видоизменени оръдия и имали пряко отношение към бъдещата трудова 

дейност на детето. Минали векове, съществено се променили оръдията и 

способите за добиване на огън, пробиване на отвори и т.н. Много играчки-

видоизменени оръдия, престанали да имат пряка връзка с труда и 

постепенно тази връзка била забравена. Но възрастните продължили да 

внасят подобни играчки в живота на децата, защото те съдействали за 

развитие на някои общи двигателни или зрително-двигателни 

функционални системи. Интересен е фактът, че след разпада на 

отношението „играчка-оръдие” за предизвикване и поддържане на 

манипулирането с предмета за игра, станало необходимо да се прибягва 

до специални хитрости, например да се измислят свирещи или музикални 

пумпали, т.е. да им се придават допълнителни свойства (Д. Елконин, 1984). 

Черпейки идеи за дизайн на дидактични играчки от посочените източници, 

възрастните ги внасяли в детския живот съобразно представите си за 

задачите на развитието. Задачите на развитието, според Борис Минчев, 

представляват съвкупност от умения и компетентности, които предстои да 

се усвоят през дадения възрастов период. Те изразяват ценностната 

система на съответната култура и са съобразени с възрастовите 

възможности, съставляват „задължителната програма” на развитието (Б. 

Минчев, 2008 а). Справянето със задачите е заложено при конструирането 
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на дидактични играчки за различни възрасти, съдействащи за достигане до 

определено равнище на физическо и психическо развитие. 

Първите образни играчки били тясно свързани с религиозните 

вярвания и е трудно да се определи разликата между тях и играчките, 

използвани в детските игри. В много култури куклите се смятали за 

покровителки на рода. Омъжвайки се, момичетата ги носели в новия си 

дом, за да си подсигурят плодородие, или ги принасяли в дар на боговете 

със същата цел. Но, както сочат проучванията на Д. Елконин, куклите 

изпълнявали и функцията на подготовка за трудова дейност. Бидейки 

предмет на постоянни грижи от страна на момичето, куклата е 

подпомагала обучението във водене на домакинство и шиене (Д. Елконин, 

1984). Както и при сюжетните играчки, с развитието на производството и 

диференциацията на труда, игрите с играчките-образи все по-малко 

възпроизвеждали утилитарната дейност на възрастните и все повече 

ориентирали детето в социалната организация на човешките 

взаимоотношения и техните норми и правила. 

Източникът на играчките за игри с правила (подвижни и настолни) 

се корени в дълбокото минало. Характерно за игрите на животните и 

човешките деца от примитивните общества е, че могат да се опишат с 

термините на Й. Хьойзинха като „борба за нещо” (Й. Хьойзинха, 2000). Тази 

борба често е съперничество за контрол над игров обект, намерен в 

обкръжението — камъче, кръгъл и твърд плод и пр. Това са първите 

игрови материали. Децата в примитивните общества използвали в игрите 

си (преобладаващо подвижни), натурални предмети (камъчета, мидички, 

парчета дърво). Друга забелязана от Й. Хьойзинха особеност на играта е 

нейната повторяемост: след като бъде изиграна, тя може да бъде 

повторена веднага или след дълго време. Благодарение на това играта 

остава в паметта като едно духовно творение или ценност и може да се 

предава от поколение на поколение (Й. Хьойзинха, 2000). Но игрите не 

само се повтаряли, но и се променяли с развитието на обществените 

отношения, производството и материалите. Децата започнали да 

заместват природните обекти със създадени от човека. Игрите се 

усложнявали, единоборството напуснало границите на характерната за 

животните чисто двигателна активност и преминало в интелектуален план. 
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Поради универсалния характер на игровата схема, тя може да поема 

съдържание от всички области на човешка дейност и отношения, където 

ходът на явленията зависи от борбата на две или повече страни. Така се 

стига до съществуващото днес огромно разнообразие от игри с правила с 

различна степен на сложност. 

Посочените разновидности на игровите материали са възникнали в 

дълбока древност преди появата на първите големи цивилизации. 

Артефактите, достигнали до нас от времето на Древен Египет, Древна 

Гърция и Римската империя, включват многообразие от играчки: топки, 

обръчи, кукли, фигурки на животни, кукленски къщи, превозни средства, 

пумпали, животни за дърпане с подвижни крайници, механични играчки 

като крокодили с движещи се челюсти, бебешки дрънкалки, различни 

настолни игри. Оттук нататък историята на играчката е най-тясно 

обвързана с развитието на материалите, технологиите и търговията. 

През вековете за изработването на играчки са се използвали слама, 

тъкани, дърво, хартия, керамика, метал, докато се стигне до 

доминиращата днес пластмаса. В миналото повечето децата са играели, 

като превръщали в игрови материали предмети от обкръжението си. 

Играчки се правели и от майсторите занаятчии, но те били достъпни най-

вече за по-заможните. Индустриалната революция дала възможност 

игровите материали да се произвеждат в големи количества. Децата 

можели да си купят фабрични играчки на разумни цени, вместо да си 

правят сами – нарастваща тенденция, която ускорява производството и 

дистрибуцията. Днес, както посочва Д. Джафий, предметите за игра са част 

от мултимилиардна глобална индустрия, водена от усъвършенствани 

маркетингови проучвания (D. Jaffe, 2006). 

Изследването на историята на играчката може да ни осигури 

разбиране за екстремните промени в игрите на съвременните деца, както 

и за последствията от тези изменения. От съществено значение е фактът, 

че играчката не просто е материална основа за игра, но, както отбелязват 

Е. Смирнова и Е. Абдулева, тя формира у детето образ за човека, задава 

модел за подражание и прониква в представите за красиво, грозно, добро 

и лошо (Е. Смирнова, Е. Абдулева, 2006). Този факт отдавна е забелязан от 

възрастните, които посредством играта и играчката прокарват своите 
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ценности в света на детето. Илюстрация на това са игровите материали, 

изработени за специфични морални или религиозни цели. Например 

Дебора Джафий привежда данни, че през ХІХ век в някои християнски 

семейства през неделните дни на децата било разрешено да играят само 

на игри, свързани с религията. В тази връзка популярни били играчки като 

Ноевия ковчег и пъзели на библейска тематика. По време на Втората 

световна война пък германска компания репликира в игрови материали 

нацисткия режим. По този начин според авторката играчките 

предварително налагат на детето определен светоглед и стил на живот, 

дори преди то да е в състояние да мисли за тях (D. Jaffe, 2006). 

Закодираните в съвременните игрови материали социални 

послания агресивно нахлуват в живота на децата. Производителите се 

съобразяват с факта, че изборът на играчка се определя от детските 

желания, но в крайна сметка родителите са тези, които правят покупката. 

Оттук маркетинговите стратегии са насочени към двете групи потребители. 

Игровата индустрия използва няколко основни стратегии, за да 

наложи продуктите си на децата. Това води до екстремни промени в 

игровите материали. Едната стратегия е обвързване на играчките със 

сюжетите на популярни кино или телевизионни продукции. Едва ли има 

детски филм с касов успех или обичан анимационен сериал, по чийто 

образ и подобие да не са създадени армии играчки: кукли Батман, 

Супермен, Снежанка, Пепеляшка (точно както във филма на Walt Disney), 

Шрек, Хари Потър и т.н.; конструктори Трансформърс, конструктор-къщата 

на Мечо Пух; пумпали Бейблейд и много, много други. Втората стратегия 

за увеличаване на продажбите е посредством налагане колекционирането 

на игрови материали. За всяка играчка, постигнала търговски успех, се 

предлагат неизброими варианти, аксесоари и принадлежности: Барби 

спасителка на плажа, Барби медицинска сестра, Барби принцеса; къщата 

на Барби, колата на Барби, конюшнята на Барби… Третата стратегия за 

намиране на достъп до детските предпочитания е модификация на игрови 

материали с хилядолетна история. Промяната е такава, че да направи 

действия с тях лесни и достъпни за всяко дете, без да са необходими 

упражнения, т.е. премахва се развиващият ефект на играчката. Например 

много съвременни прототипи на пумпала притежават само развлекателен 
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момент. Те се привеждат в движение чрез натискането на копче и 

издърпването на жило, което задейства механизъм на зъбчати колелета. 

Нерядко се случва в един дом да има пумпали, задвижвани на различен 

принцип, като сред тях в игрите не участват именно тези, които се 

привеждат в движение посредством извършване от детето на въртеливо 

движение. Четвърта, но не последна, стратегия за привличане на детския 

интерес е „интерактивността” на играчката, тоест тя да прави нещо 

интересно: куклата плаче, смее се, говори, пие, расте й зъбче; кученцето 

гони топка, хваща я, лае… 

Стремейки се да удовлетворят предпочитанията на родителите, 

производителите на играчки влагат в тях многобройни „образователни” 

функции, за да може детето отрано да научи много за живота и да се 

подготви за училище. М. Аромштам разказва за играчка-слон, която на 

гърдите си имала телефонна шайба, а на краката си – колела. Тези детайли 

вместо да разширят възможностите за игра, я направили невъзможна, 

защото тотално дезориентирали децата (М. Аромштам, 2005). Наред с 

многофункционалните, атрактивни за родителите са и образователните 

играчки, които претендират, че от тях бебетата и малките деца ще научат 

буквите, числата, цветовете и пр. и пр. Образователните игрови материали 

са дотолкова разпространени, че все по-трудно се намират играчки за 

ранното детство, с които и самото дете би могло да извърши игрови 

действия, различни от натискането на копче и възприемането на 

програмирания ефект. 

Изглежда, че дизайнът и производството на голяма част от 

съвременните играчки не са вдъхновени от идеята с тях да се реализират 

богати и разнообразни игри, нито са подчинени на целта реално да 

съдействат за детското развитие. 

Проследяването на историята на играчката от древността до наши 

дни показва, че като материална основа за игра тя е едновременно 

изконна и непрестанно променяща се. Например куклата присъства във 

всички култури и епохи и в същото време постоянно се трансформира: 

сламена, парцалена, порцеланова, пластмасова, механизирана, 

интерактивна. Непроменена остава и хилядолетната функция на играчката 

да транслира в детската субкултура доминиращите обществени идеали и 
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светоглед. В миналото е утвърждавала предимно ценностното отношение 

към труда, днес – най-вече консуматорските нагласи. Всичко това създава 

усещане за неизменност. В този дух е и заключението на статията, 

посветена на игровите материали в Уикипедия, където се казва, че 

материалите, от които се правят играчките, са се променили, че 

действията, които могат да се извършват с тях, също са се променили, но 

фактът, че децата играят с играчки, не се е променил16. 

Обаче историческата реконструкция на генезиса на игровите 

материали и спецификата на най-новите им варианти показват друго. 

Възниквайки най-вече в отговор на потребността на детето от активна 

дейност и трансформирайки се с развитието на обществото, играчките 

днес са поели по път, отвеждащ към опасността да отрекат самите себе си 

като средство за игра и развитие. Много съвременни играчки подсказват 

извършването на определени операции или са програмирани да 

произвеждат разнообразни ефекти. Това ги прави непригодни за игра, 

понеже не позволява да се подчинят на волята на играещия. Детето може 

да разглежда, манипулира, слуша и колекционира тези предмети, но не и 

да играе с тях. Играчката се трансформира от активатор в инхибитор на 

играта. Това е значим проблем на нашето време, защото ако в миналото 

промените в игровите материали са имали локален, културноспецифичен 

характер, днес ефектът от тях е глобален. 

 

3. Изисквания към качествата на играчката 

Социалната трансформация на българското общество от последните 

две десетилетия доведе до нови измерения на детството и детската игра, 

до екстремни промени в производството и потреблението на игрови 

материали. Модерните ярко оцветени играчки със светлинни и звукови 

ефекти, които могат да говорят, пеят, ходят и т.н. много се различават от 

тези в близкото минало. И докато средствата за игра стават все по-

многобройни и разнообразни, резултатите от много изследвания 

свидетелстват за редуциране на игровите умения на децата и то в такива 
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мащаби, че редица автори говорят за „криза”. М. Аромщам посочва, че 

голяма част от съвременните родители се стремят да се „занимават” със 

своето дете, но не умеят да играят с него. И ако те не разбират много 

добре същността на играта, все пак твърдо знаят — детето трябва да има 

играчки (М. Аромштам, 2005). Според Е. Смирнова безконтролното 

производство, безсистемното закупуване и безсмислената употреба на 

играчки днес е една от причините за значителния спад на детските игрови 

умения. Направеният от нея анализ на пазара показва не само, че повечето 

от игровите материали не могат да бъдат средство за игра, но и че 

възпрепятстват игровата дейност, доколкото не предполагат собствена 

активност и фантазия на детето17. Така еволюцията на детската играчка се 

превръща в актуален проблем, тъй като средовият компонент (чиято 

съществена част са игровите материали) е решаващ фактор за 

формирането на личността. Установено е, че играта с играчки и изобщо 

изборът на играчки имат дългосрочни последствия за по-нататъшното 

социално и интелектуално развитие на детето (I.Cherney, L. Kelly-Vance at. 

al., 2003). Оттук с особена острота се налага необходимостта от извеждане 

на адекватни на съвременността критерии за психолого-педагогическа 

експертиза на детската играчка. По-долу е представен чуждият опит в тази 

област с оглед извеждане на насоки за педагози и родители при 

ориентирането им в необятния игров пазар. 

В много страни (Канада, САЩ, Австралия, държавите от Европейския 

съюз и др.) играчката трябва да отговаря на определени стандарти, за да 

се разреши предлагането й на пазара. Изискванията се отнасят най-вече до 

безопасността на продукта, който се тества за физически, химически, 

електрически, механически, хигиенни, радиоактивни рискове, запалимост 

и др. Но освен опазването на здравето, от значение е и отчитането на 

въздействието на предмета за игра върху формиращата се личност. Във 

връзка с това се провеждат изследвания върху последствията от 

притежаването на играчки като куклата Барби например, за която е 

установено, че наред с други негативни ефекти изкривява възприятията на 
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 Е. Смирнова, Е. Особенности рынка современных игрушек.  
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децата за формата и размерите на тялото (by: S. Basten, 200918). Предмет 

на анализ са също влиянието на технологичните играчки (J. Goldstein, 

2001), на „фантастичните” играчки, които са напълно абстрахирани от 

реалния свят (S. Ferguson, 200819), играчките – супергерои (Н. Pope, 

Olivardia, R. et. al., 1999) и др. 

Психолого-педагогическият анализ е една от главните задачи на 

Московския център за експертиза на играчките при МГППУ20, създаден по 

инициатива на Е. Смирнова. Разработени са изисквания към различните 

игрови материали, създадена е методика за оценка на техните развиващи 

качества за всяка възраст и вид дейност. Експертизата не е задължителна; 

играчките, които я преминат успешно, получават специален знак за 

качество — „Детските психолози препоръчват”. 

В Република Беларус въпросът е регулиран със заповед на 

Министерството на образованието (№707 от 20.11.2007). На територията 

на страната не се допуска разпространение на играчки, които влияят 

негативно върху здравето и емоционалното благополучие на децата. 

Експертизата се провежда от научно-методическото учреждение 

„Национален институт по образованието”, в който е създаден експертен 

съвет по играта и играчката. В състава му влизат специалисти по 

педагогика, педагогическа психология, социална педагогика, художници, 

дизайнери, експерти в областта на разработването и производството на 

игри и играчки, представители на заинтересовани организации, а също и 

на обществеността. 

Прилаганите критерии за психолого-педагогическа експертиза са 

следните: 

1. Критерии за съответствие. Те включват качество, насочване и 

обезпечаване на разностранното развитие на детето, неговото 

приобщаване към културата: 
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• полифункционалност: играчката може да бъде гъвкаво 

използвана с различни функции в съответствие със замисъла и сюжета на 

играта; дизайнът на играчката трябва да обезпечава единство на нейните 

функционални и естетически качества; 

• хуманистична насоченост: възможност за приложение в 

съвместна дейност с други деца (в това число и с участието на възрастния); 

• дидактическа ценност: играта, играчката е средство за 

възпитание, обучение и развитие на детето; 

• естетическа ценност: играчката е средство за художествено-

естетическо развитие на детето, приобщавайки го към света на изкуството. 

2. Критерии за несъответствие. Те включват качества, 

застрашаващи безопасността на детето и влияещи негативно на здравето и 

емоционалното му благополучие: 

• провокиране към агресивни действия: играчки, носещи в себе си 

признаци на насилие и жестокост по отношение на персонажите в играта; 

• оскърбяване на човешкото достойнство: играчки, способстващи 

развитието на противозаконни наклонности, предизвикващи 

пренебрежително или негативно отношение към лица с особености в 

психофизическото развитие, провокиращи игрови сюжети, свързани с 

безнравственост и насилие; 

• предизвикване на нездрав интерес към сексуални проблеми, 

излизащи извън компетенцията на детската възраст. 

Наличието дори и на един критерий от втората група означава 

несъответствие на игрите и играчките на психолого-педагогическите 

изисквания21. 

При отчитане на постигнатото до момента в други страни по-долу е 

представена система от критерии за оценка качеството на игровите 

                                                           
21

 Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 20.11.2007 N 707 "О регулировании 

вопроса психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек". 

http://www.pravoby.info/docum09/part08/akt08164.htm 
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материали, която да послужи като ориентир за българските педагози и 

родители. Идентифицирането на всеки критерий е направено не на база 

обобщаване или механично систематизиране на чуждия опит, а е 

изведено от фундаменталното познание за същността на играта като 

едновременно биологично детерминиран и социален феномен. 

Теоретична обосновка: играта се реализира в контекст на 

безопасност. 

Много изследвания върху играта (както на хората, така и при 

животните) са установили, че тя възниква само в сигурна и позната 

обстановка. А. Пелегрини и др. посочват, че 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). Към играта принадлежат сигурността, защитеността и липсата на 

страх22. Наред с това първата грижа на възрастните е безопасността на 

децата. Ето защо първият и най-важен критерий за оценка на игровите 

материали е тяхната безопасност. 

Критерий: съответствие на санитарно-хигиенни изисквания за 

безопасност. Играчката трябва да бъде изработена от екологично чисти 

материали, да няма дребни и остри детайли, да е трайна (по отношение на 

оцветяване и цялост на конструкцията). 

Теоретична обосновка: играта е собствена, самоорганизирана 

дейност на детето. 

За разлика от обучението например, където възрастният заема 

ръководна позиция, а детето изпълнява неговите указания и изисквания, 

играта реализира развиващите си функции благодарение на своя 

автодидактизъм – ученето е резултат от самостоятелното (или съвместно 

със съиграчите) изпробване и експериментиране. Във връзка с това е 

изискването играчката да обезпечава автономната дейност на детето, а не 

непременно да изисква присъствието и участието на възрастен в 

дейността. 
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 Oezen, A. (2006). Gedanken Spielerziehung als Persoenlichkeitsentwicklung. 

http://www.alfoezen.de/pdf/Fuers_Leben_Spielen.pdf 
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Критерий: техническо изпълнение. Играчката трябва да бъде така 

изработена, че да позволява на детето самостоятелно да извършва 

предвидените с нея действия. Ако тези действия са с продуктивен 

характер, е задължително да бъде обезпечена и трайността на получения 

резултат съобразно желанието на играещите. 

Теоретична обосновка: играта е многостранна и вариативна. 

Играта е еволюирала като поведение, в което се осъществява 

развитието и подготовката за живот като възрастен по пътя на проиграване 

на разнообразни варианти от ситуационния тезаурус на дадения 

животински вид. Д. Димитров обосновава играта като средство за 

подготовка за бъдещо поведение и я определя като форма за отразяване 

на вероятното бъдеще. Понеже в бъдещето се съдържат различни 

възможности за реализация, играта е призвана да формира гъвкаво 

променяща се структура от способности, да бъде многостранна и 

многовариативна (Д. Димитров, 1985). Следователно средството на играта 

– играчката, трябва да е носител на потенциално вариативни функции. 

Критерии: отвореност за разнообразни игрови 

(неманипулативни) действия. Характерът на претворявания образ, 

степента на неговата детайлизация, функционалните възможности на 

играчката трябва да позволяват използването й в разнообразни игри, 

въплъщаването й в множество роли, реализирането на различни действия 

с нея. 

Теоретична обосновка: чрез играта детето опознава заобикалящия 

свят. 

Посредством играта детето научава за човешките предмети, 

дейности, отношения и норми на поведение. Ученето се осъществява чрез 

действие, защото, както изтъква А. Леонтиев, за малкото дете все още не 

съществуват абстрактната теоретичната дейност и отвлеченото 

съзерцателно познание. Детето, усвояващо обкръжаващия свят – това е 

детето, стремящо се да действа в този свят (по: Д. Елконин, 1984). Л. 

Виготски забелязва, че първоначално игровата ситуация е много близка до 

реалната ситуация: играейки на кукли, детето повтаря това, което майка 

му прави с него; лекарят току-що го е прегледал, то е плакало, но едва 
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щом докторът си е тръгнал, то вече бърка с лъжичка в устата на куклата (Л. 

Выготский, 1966). Така първоначално игровата ситуация е 

възпроизвеждане на реалната ситуация, а по-късно – с развитие на 

въображението – претворяване на своя опит съобразно актуалните 

интереси и потребности. Във връзка с това А. Леонтиев защитава тезата, че 

играта съвсем не се ражда от аутистичната фантазия, произволно строяща 

въображаем игров свят, а самата фантазия се поражда в играта, възниква 

именно по този път на проникване на детето в реалността (А. Леонтиев, 

1996). Оттук и изискването играчката от една страна да бъде позната и 

разбираема, от друга – да дава простор за въображението. 

Критерий: оптимално съчетание на реално и фантазно. 

Играчките, отразяващи образи и обекти, които съществуват в 

действителността, трябва да представят правдиво техните съществени 

признаци. Игровите материали, които са фантастични същества и 

предмети, да бъдат по-обобщени и да позволяват поемането на различни 

роли и функции, както и да бъде възможно тяхното самостоятелно 

разгръщане и развиване от детето. 

Теоретична обосновка: играта е развиваща се дейност. 

Играта се променя в хода на онтогенезиса, което намира израз в 

нейната тематика, съдържание, роли, действия и правила. Материалите, 

които са интересни и необходими за дейността на малките деца, може да 

имат задържащ ефект върху играта на по-големите. И обратно – много 

играчки, предназначени за по-горна възраст се оказват неподходящи за 

ранното детство. 

Критерий: съответствие на равнището на развитие и игрова 

дейност. Размерът, оцветяването, степента на реалистичност на играчката 

и отразяваният от нея образ трябва да са в синхрон с характерните за 

дадената възраст особености на физическо и интелектуално развитие, с 

преобладаващите интереси и равнището на уменията за поставяне на 

игров замисъл и организиране на обстановката за игра. 

Теоретична обосновка: посредством играта обществените ценности 

навлизат в света на детето, то се приобщава към социално зададената му 

културна среда. 
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Играта се различава сред народите, защото в нея се пресъздава 

културната среда. Съгласно С. Иванов в игровата си практика детето 

моделира в обобщена форма нравствените стандарти на обществото, 

проиграва варианти за тяхното ситуативно приложение (С. Иванов, 2001). 

Основен медиатор в този процес е играчката. С. Фъргюсън изтъква, че 

наборът умения, заложени във физическите качества на дадена играчка не 

е единствената трансмитирана стойност. В игровите материали са 

въплътени и ценностите на културата (S. Ferguson, 200623). 

Критерий: социална приемливост от гледна точка на 

обществените ценности и морал. По своя дизайн и функции играчката 

не бива да деформира образа на човека, да накърнява неговото 

достойнство, да провокира агресивни и антихуманни действия и 

отношения, да поощрява противообществени прояви. 

Теоретична обосновка: играта не е подчинена на външна 

целесъобразност. 

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 (А. 

Pellegrini, D. Dupuis, P. Smith, 2007). Затова 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. 

Критерий: привлекателност и възможности за провокиране на 

радостни преживявания. Външният вид и функционалните възможности 

на играчката трябва да съдържат възможности за заинтересоване на 

детето на първо място от самия игров процес и едва след това от 

проблеми и задачи, които се решават с нейна помощ. 
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 Ferguson, S. (2008). The Children’s Culture Industry and Globalisation: Shifts in the Commodity Character of 

Toy, Paper presented at the International Symposium Transformations in the Cultural and Media Industries, 
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Наред с посочените изисквания е необходимо играчката да бъде 

придружена с анотация, съдържаща информация за производителя, 

материалите, от които е изработена, нейните функционални възможности, 

упътване за употреба и възрастта, за която е предназначена. 

Психолого-педагогическата експертиза на играчката е трудоемка и 

отговорна задача, която би следвало да се осъществява от 

висококвалифицирани специалисти с оглед недопускане 

разпространението в Република България на некачествена продукция. За 

съжаление този проблем все още не е станал предмет на държавната 

политика у нас. И докато педагози и родители са оставени сами да 

избягват рисковете на игровия пазар, представената система цели да ги 

ориентира в основните критерии, които влияят върху качеството на 

играчката. 

 

4. Видове играчки 

Играчките могат да се класифицират по разнообразни начини, като 

за основа на делене се вземат различни признаци. Игровите предмети 

могат да се диференцират според материалите, от които са направени: 

дървени, картонени, плюшени, метални, пластмасови. Друга 

систематизация групира играчките според сферата им на развиващо 

влияние — сензорни, двигателни, конструктивно-творчески и др. От 

особено значение за педагогическата практика са класификациите на 

играчките според техните функции и разновидностите на играта. Те са 

представени по-долу. 

4.1. Видове играчки съобразно техните функции 

Тази систематизация обхваща видовете игров материал, необходим 

за основната в предучилищна възраст разновидност на играта – сюжетно-

ролевата. Използваните в нея материали се класифицират така: 

• Неперсонифициран игров материал: играчки, които не са 

свързани с определена тема или сюжет; с тях се извършват предметно-

манипулативни действия (съдове, кутийки, кубчета, дрънкалки, гумени 

играчки). 
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• Сюжетни играчки, които биват: 

o Монофункционални (специализирани): насочват към конкретна 

игра, подсказват действия и роли (количка за бебе, ютийка, пожарна, 

пеещо бебе). 

o Полифункционални: отразяват по-обобщени образи и предмети 

(универсална кукла, камион, кормило, кухненски съдове). 

Функционалността на играчката се определя от степента й на 

реализъм и конкретност на образа. Една и съща играчка, например 

телефон, може да бъде представена с всички детайли или без клавиатура - 

само нарисувана. 

• Полифункционали и неоформени материали: приемат правила 

според функцията си в играта, т.е. замисъла, който ще се реализира с тях 

(пръчка-кон, пушка; кофичка, флагчета, кубчета) (по: Е. Петрова, С. 

Новосьолова и др. 1993). 

Педагогът следва да отчита функционалните възможности на 

играчките при организацията на игровата среда съобразно възрастта на 

децата. В началото на годината в първа възрастова група е целесъобразно 

да се внесе неперсонифициран игров материал за усъвършенстване на 

предметно-манипулативната дейност. В ранна предучилищна възраст 

следва да преобладават монофункционалните играчки, тъй като 

въображението на децата все още е слабо развито за самостоятелното 

построяване на сюжет. Поради по-голямата детайлизация в образите на 

специализираните игрови материали, те съдържат в себе си повече 

информация и подсказват на малките конкретни игрови действия. Но тези 

играчки не са подходящи за средна и горна предучилищна възраст, тъй 

като не могат да поемат разнообразни функции, налагат точно определени 

сюжети и операции и поради това оказват задържащ ефект върху 

развитието на играта. Ето защо при по-големите деца следва да 

преобладават полифункционалните и неоформени материали. 

4.2. Видове играчки съобразно разновидностите на играта 

Класификацията взема под внимание следните видове игри и 

съответно необходимите за тях материали: манипулативна, сюжетно-
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ролева, игра-драматизация, строително-конструктивна, автодидактична, 

музикална, подвижна. 

• Играчки за манипулативни игри 

Тук се включват играчките, подходящи за бебета и деца в ранна 

възраст. Към тях могат да се причислят дрънкалките (които са с 

разнообразна форма, издават звук, имат различно оцветяване), някои 

образни играчки (животни, кукли), кули от чашки с различна големина и 

цвят, кубчета и др. Манипулирайки с тези игрови предмети, децата се 

запознават с техните свойствата. Отначало стихийно, а след това по-

целенасочено те започват да различават цвета, големината, твърдостта, 

звука; научават възможните ефекти от своите действия. 

• Играчки за сюжетно-ролеви игри 

За сюжетно-ролевата игра са необходими образни играчки. Към тях 

се отнасят куклите (които представляват човешки образи на деца на 

различна възраст или възрастни, представители на разнообразни 

професии) и животните. Образните игрови предмети са обект на игровите 

действия - хранене, разхождане, приспиване и т.н. За да може детето да се 

„грижи” за своите играчки, е хубаво те да са придружени с облекло и 

мебели (креватче, масичка, гардеробче). Образните играчки са особено 

обичани, защото често компенсират липсата на игрови партньори. 

В сюжетно-ролевата игра се претворяват човешките дейности и във 

връзка с това за разгръщането й са необходими реплики на предметите и 

оръдията, които възрастните използват в бита и труда – набори от битов и 

професионален инструментариум (посуда, „Чичо доктор”, фризьорски 

принадлежности, инструменти за ремонт и т.н.). Децата изпитват интерес 

към транспорта и техниката и затова е хубаво да имат играчки, които ги 

претворяват (автомобил, влакче, строителен кран, лаптоп, телефон и др.). 

Разгръщането на сюжетно-ролевата игра е свързано с използването 

на различни атрибути (фуражка, вратовръзка, готварска престилка, 

касинка, кондукторска чанта и т.н.). Те помагат на детето да „влезе” в 

ролята, да действа по-целенасочено и емоционално. За развитието на 

играта допринасят и полифункционалните, неоформени материали, 
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които позволяват реализиране на действията при липсата на съответните 

предмети (кофичка вместо тенджера, пръчица за термометър, кубче-хляб 

и пр.). 

• Играчки за игри-драматизации 

Играчките за игри-драматизации включват кукли, костюми и декори 

за претворяване на различни литературни произведения или 

импровизации. Видовете игрови материали са в зависимост от начина на 

претворяване – с кукли-петрушки, театър на маса, театър на сенките. 

Необходими са и декори – дървета, къщи, цветя и т.н. За театрализираната 

игра, в която децата са преки изпълнители, са нужни костюми или 

елементи на костюми (диадема, ушички, опашка, престилка, елек, калпак, 

бастун и др.) и реквизит, чрез който се създава театрална обстановка и се 

съдейства за вживяване в ролята. 

• Играчки за строително-конструктивни игри 

Моделирането на предмети и постройки от заобикалящата 

действителност се осъществява с помощта на различни видове 

конструктори: дървени, пластмасови, метални. Те могат да бъдат за игра 

на масата или с големи размери – за строежи на пода. Важно е 

материалите да дават простор на фантазията, да позволяват изграждането 

на разнообразни постройки. Към различните видове конструктори следва 

да се дават съответстващи по размер сюжетни играчки (хора, животни, 

растения, транспорт), които служат за мотивиране на строежите и 

подпомагат тяхното обиграване. 

• Играчки за автодидактични игри 

Автодидактичните играчки за ранна детска възраст представляват 

колелца или топки за нанизване, музикални къщички, пирамидки от топки 

или рингове, играчки за вгнездяване на елементи по форма и др. За по-

големите се произвеждат пъзели, домино, лото, игри от типа „Не се сърди, 

човече”, мемо игри, игри с карти и др. 
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• Музикални играчки 

Тук се отнасят детските музикални инструменти: пиано, триола, 

дайре, барабан, ксилофон, китара и т.н, съобразени с детската физика. 

• Играчки за подвижни игри 

В тази група са играчките, способстващи двигателното развитие на 

децата: топки, въжета, обръчи, бухалки, велосипеди, тротинетки, 

скейтбордове и пр. 

Внасянето на различните видове играчки трябва да става при 

отчитане възрастта на децата. 

 

5. Изисквания към подбора на играчки съобразно 

възрастта на децата 

Въз основа на познанието за промените в хода на психическото 

развитие се обосновават и подходящите за всеки негов етап игрови 

материали. 

От раждането до 1 година 

През първите месеци от живота интензивно се развиват усещанията 

и възприятията. Във връзка с това Л. Островская посочва, че от раждането 

до 3-5-месечна възраст за бебето са необходими играчки, съпоставими с 

лицето на майката, които следва да са съразмерни с нейната ръка. Те 

трябва да са ярки, но не и пъстри; да са добре различими на фона на 

другите предмети, за да може детето да ги отдели от обкръжаващото, все 

още неясно и недостъпно за него пространство. След 5 месеца, когато 

играчката попада в ръцете на бебето, е желателно тя да притежава 

следните особености: да има ярки петна, релефна повърхност, да е удобна 

за хващане. От 8-9-месечна възраст нататък детето се стреми да изследва 

не само особеностите на предметите, но и различните възможности за 

действие с тях: какъв звук издават, как падат и т.н. (Л. Островская, 1979). 

Играчките за младенческия период преди всичко трябва да развиват 

органите на чувствата и манипулативните действия. Те следва да са меки, 
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топли, да може да се лапат, по възможност да са звучащи, цветовете им да 

са ярки. Материалите трябва да са такива, че да може лесно да се 

почистват, формата на играчките да не е удължена и плоска, за да не се 

задави детето с тях24. Подходящи са въртележки и дрънкалки, които висят 

над креватчето; дрънкалки, свирещи и светещи играчки, които са 

разнообразно оцветени от различните си страни; играчки, чиито части се 

движат и разместват при разклащане и завъртане; прозрачни предмети, 

вътре в които се виждат шарени мъниста или топчета; бебешки огледалца; 

играчки, които издават звукови и светлинни ефекти при натискане на 

копче или дърпане на връвчица; звънчета; неваляшки; кутийки, от които 

изскача изненада при натискане на копче и др. 

За тази възраст Е. Смирнова и Е. Абдулева препоръчват запознаване 

с куклата. Авторките посочват, че бебето познава в нея човешки образ. И 

макар че малките все още не играят с кукли, срещайки ги с поглед, те 

отговарят с усмивка и радостно оживление. Затова срещата на детето с 

куклата е много важна през първите месеци от живота (Е. Смирнова, Е. 

Абдулева, 2006). 

От 1 до 2 години 

В този период продължава да се развива манипулативната дейност и 

съответно играчките, които дават възможност за различни действия все 

още са интересни и желани. Движенията се усъвършенстват и в 

съответствие с това на детето могат да се предложат материали, 

изискващи усложнени способи на действие: кубчета, които се поставят 

едно върху друго; играчки, които се вместват една в друга на принципа на 

матрьошката (кубчета, чашки, кутийки и др.); пирамидки от топчета или 

рингове; разнообразни играчки (къщички, влакчета и т.н.) за вгнездяване 

на елементи с различна форми в тях; чашки или кутийки с различна 

големина, които се поставят едно върху друго в низходящ ред за 

получаване на кула; пързалки за топчета. Когато детето проходи е 

желателно да получи играчки за дърпане (животни, превозни средства) и 

бутане (дийки, колички). От играчките за развитие на движенията са 

подходящи топките, интересни са и музикалните играчки (дайре, 

                                                           
24

 Какие игрушки нужны детям. http://doshkolnik.ru/pedagogika/2128-quotkakie-igrushki-nuzhny.html 
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музикална къщичка). След 1-годишна възраст започват да се развиват 

предметните действия. Затова следва да се осигурят образни играчки - 

плюшени животни и кукли, изобразяващи бебе (за препоръчване 

голишарче, защото детето не може да облича и съблича куклата). Те стават 

обект на достъпните и разбираеми за детето предметни действия – 

хранене, приспиване, разхождане, къпане. За осъществяване на тези 

действия следва да се осигурят съответните предмети: чашка, лъжичка, 

чинийка, шише, легло, одеялце, ваничка. На тази възраст са интересни 

също играчките, пресъздаващи най-съществените белези на домашните 

животни, а също и автомобилчетата. На децата може да се предложат и 

пъзели – сюжетни картини, в които се вгнездяват цялостни образи (те не 

бива да са разчленени). 

От 2 до 3 години 

Постепенно с интензивното развитие на предметните действия се 

създават предпоставки за сюжетно-ролевата игра. На детето следва да се 

осигурят комплекти, позволяващи му да претворява впечатленията от 

своето непосредствено обкръжение – образни играчки, посуда, 

хранителни продукти, мебели за куклите, транспорт, „Чичо доктор”. 

Комплектите трябва да съдържат малко на брой познати на децата 

предмети. 2-3-годишните все още не умеят да преобличат куклата, но имат 

голямо желание за това. Ето защо е хубаво образните играчки да имат 

аксесоари като шапки и обувки, които лесно могат да се свалят и поставят. 

На тази възраст децата започват да възприемат по-диференцирано 

признаците на предметите. Във връзка с това за тях стават интересни 

наборите игрови материали, които могат да бъдат подреждани по 

различен начин в зависимост от признаците си (цвят, форма, големина). 

Достъпни стават елементарните конструктори: сглобями предмети (2-3 

части за вгнездяване) и набори, чиито елементи се поставят един до друг 

един върху друг. Към края на периода децата с удоволствие и 

първоначално при помощта на възрастния редят пъзели, състоящи се от 

малко на брой елементи. Привлекателни са музикалните инструменти, 

топките, триколките. Играта-драматизация все още е недостъпна за 

децата, но те изпитват удоволствие от общуването с кукла, поставена на 

ръката на възрастния. 
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От 3 до 5 години 

Сюжетно-ролевата игра все още е на ниско равнище на развитие и 

изискванията към образните играчки и битовите набори са както в 

предишния период. Кукленото домакинство се обогатява - подходящи са 

кукленските къщи. Във връзка с по-големия познавателен опит на децата 

се разширява тематиката на професионалния инструментариум: 

фризьорски салон; риболовни принадлежности; магазин за хранителни 

стоки; различни видове превозни средства; автокъща и др. Децата са 

способни да използват – и съответно трябва да се осигурят – предмети 

заместители (пръчици, чашки, кофички, кубчета, парченца плат и т.н.). 

Развива се режисьорската игра и за нея следва да се предоставят дребни 

сюжетни играчки. Интересен е настолният театър. В този период 

постепенно се усложняват конструктивните играчки – включват се детайли 

като колелета, фронтони, врати и прозорци, които позволяват 

изграждането на мебели, къщи, превозни средства. От автодидактичните 

игри са подходящи предметните: мозайки (но не с гъбки, а с топчета или с 

картинки), пъзели; геометрични фигури и форми за моделиране 

изображения на познати предмети; кегли. Продължават да са желани 

музикалните играчки, топките ,велосипедите. 

От 5 до 7 години 

В тази възраст сюжетно-ролевата игра достига разцвета си. Вече не е 

желателно даването на много специализирани играчки, следва те да се 

заменят с полифункционални и неоформени материали. За момичетата са 

атрактивни както куклите от типа Барби, така и куклите-бебета, 

придружени с голям брой дрешки и аксесоари. Наборите с битов и 

професионален инструментариум могат да съдържат много елементи, тъй 

като играещите се стремят да пресъздадат реалистично и пълно 

действията и взаимоотношенията на претворяваните персонажи. Децата 

обичат да използват разнообразни атрибути-маркери на ролите (шапки, 

престилки, полицейски палки и пр.), с които се чувстват като „истински” 

лекар, готвач, полицай и т.н. 5-7-годишните могат да претворяват явления, 

с които не са се запознали пряко, а посредством словото. Въображението 

се развива интензивно, което е подтик към създаването на фантазни 

игрови светове — „вълшебници”, „космическо пътуване” и др. Във връзка 
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с тези особености на разглеждания възрастов период тематиката на 

играчките, които се предлагат на детето, следва да отговаря на неговия 

конкретен познавателен опит и актуални интереси (за едно дете интересен 

ще бъде средновековен замък, за друго – пиратски кораб, за трето – 

индианци). Малките се влияят най-силно от модерните за деня филми и 

герои от комикси и искат да притежават съответните играчки 

(„Междузвездни войни”, „Уинкс”, „Бен Тен”). В разглеждания възрастов 

период децата обичат наборите, позволяващи им да направят играчки със 

собствените си ръце (мъниста за изработване на бижута; дървени 

елементи, които се сглобяват и залепят за получаване фигурите на хора и 

животни; сгради от хартия и др.). Създаденото от тях и полезно за играта е 

повод за гордост. 5-7-годишните изпитват влечение и към играчки-

умалени оръдия на труда, с които могат да се извършват продуктивни 

действия (шевна машина, тъкачен стан, машина за сок). Децата обичат да 

играят с кукли-петрушки; харесват и марионетките, макар да им е трудно 

да ги управляват. Забавлява ги да се дегизират с маски и костюми на 

животни и популярни герои (от приказки и филми). За дадената възраст са 

интересни конструктори, които позволяват изграждането на комплекси от 

постройки. Децата се занимават с различни играчки за подвижни игри: 

топки, обръчи, въже, скейтбордове. Интересни са им редица настолно-

печатни игри с правила: домино, лото, „Не се сърди човече”, мемо игри, 

Черен Петър, „Познай кой?” и мн. други. 

Във всяка възраст децата обичат да играят с вода, пясък, глина и 

природни материали, за което са необходими кофички, лопатки, гребла, 

товарни каручки, формички, водни въртележки, надуваеми топки, 

корабчета и лодки, водни пистолети, гумени животни. 

Следва да се отчита, че представената възрастова динамика е само 

приблизителен ориентир за игровите интереси на подрастващите. Колкото 

повече растат, толкова повече се различават предпочитанията на 

връстниците. Затова подборът на играчки следва да става при отчитане на 

познавателния опит и интересите на конкретната личност (детето от 

големия град може да не пожелае или да не съумее да разгърне игра с 

ферма за животни; а детето, което никога не се е ангажирало с 

продуктивна дейност, надали ще обърне внимание на творческия 
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комплект за нанизване на мъниста). Когато играчката е непозната, 

възрастният следва не само да я предостави на детето, но и да го 

заинтригува, като я въведе емоционално, като покаже игрови действия и 

поиграе с цел да подбуди желанието на детето за игра. Друго важно 

изискване е да не се дават много нови играчки наведнъж – те ще обогатят 

играта, но тя се нуждае също и от опора в добре познатите и обиграни 

материали. 

 

6. Съхранение на играчките 

Трябва да се определи удобно, осветено, защитено и отдалечено от 

отоплителни уреди място, където децата да си играят с играчки. Всичко 

съдържимо в игровото домакинство следва да се съхранява в определена 

система. Малките трябва да научат, че например гаражът и колите не 

могат да се намират в куклената стая, а топките да стоят заедно с книгите. 

Ако децата знаят откъде могат да вземат играчки и къде да ги приберат 

след игра, това ще ги приучи на ред, ще съдейства за формиране на 

самостоятелност и грижливо отношение към играчката (Л. Островская, 

1979). 

Вниманието на детето (особено малкото) се разсейва, ако в неговото 

полезрение попадат едновременно много играчки, затова е необходимо 

те да се разпределят из цялата стая, като е желателно да се комплектуват 

по смислови връзки. Например на печката — кухненска посуда, на масата 

— сервиз за чай, на коня се поставя ездач, на камиона се натоварват 

тухлички, до легена да се поставят гъба за миене, кърпа и кана. Това 

подсказва на детето как да изпълни не едно действие, а цяла верига (С. 

Козлова, Т. Куликова, 2009). В зависимост от наличните материали в стаята 

се оформят кътове: кукленски, готварски, строителен, транспортен и т.н. 

Играчките трябва да са подредени на етажерки или в шкафове, а не да се 

нахвърлят в чекмеджета, тъй като това затруднява играта и учи детето на 

небрежно отношение към материалите. 

Децата следва да се приучат след приключване на игрите да 

прибират играчките, с които са играли. От време на време трябва заедно с 

малките да се проверява дали няма неизправни играчки, скъсани дрехи на 
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куклите, счупени кутии за съхранение на настолни игри. Децата следва да 

видят, че възрастният е пръв помощник в техните забави и работи: залепя 

кутията, пришива на кученцето откъснатата лапа. Не бива да се изхвърлят в 

присъствието на малките старите счупени играчки, за да не се провокират 

у тях небрежност и жестокост. На детето трябва да се покаже как да се 

отнася с играчките. Например, ако куклата е счупена и забравена, 

възпитателят може да прояви внимание към нея, да я вдигне, казвайки: 

„Куклата Лили е паднала... Сега ще ти помогна, ще ти изтупам 

палтенцето... Не плачи, седни в количката”. След това се обръща към 

детето: „Разходи се сега с нея”. Ако момиченце държи куклата за крака и я 

влачи по пода, педагогът следва да изкаже неодобрение: „Катя я боли! 

Бива ли така! Нима аз постъпвам така с моите деца? Ето как трябва да се 

държиш с нея!” – взема куклата и я милва (Л. Остравская, 1979). 

Обикновено децата търсят за игра защитено от погледа на 

наблюдатели ъгълче. Вкъщи те обичат да играят под масата, особено ако 

могат да поставят на нея одеяло, да я оградят със столове или кресла. В 

предучилищното заведение малките се опитват да се уединят за игра в 

спалното помещение, в съблекалнята и на двора – зад храсти, веранда и 

др. За съжаление проектите на сградите не отчитат потребността на децата 

от уединение. Но в много детски градини се предприемат опити за 

организиране на съответстващи условия: единното пространство на 

груповата занималня се „разбива” чрез специална разстановка на 

мебелите; внасят се леки екрани, които децата поставят по свое желание. 

Внедряват се и някои архитектурни иновации: в груповата стая се правят 

едно- дву- и триетажни възвишения, съединени с галерия, стълби с 

перила, уютни ниши, подиуми и т.н. Използва се крупното игрово 

оборудване (къщички, огради, тераси, вагончета), което дава възможност 

на детето да се уедини, да се чувства напълно изолирано, когато има 

нужда от това (С. Козлова, Т. Куликова, 2009). 
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1.Същност и видове педагогическо ръководство на играта 

Една от най-горещите точки сред дискусионните проблеми на играта 

е въпросът за нейното ръководство. Мненията на различните автори 

гравитират около два полюса – „За” и „Против”. От една страна, са 

поддръжниците на тезата, че, за да се развива игровата дейност, тя трябва 

да се управлява от педагога. Основания за това дават резултатите от 

многобройни изследвания, които доказват, че участието на възрастния в 

играта води до нейното обогатяване и до издигане на детските игрови 

умения на по-високо равнище. От друга страна, редица автори се обявяват 

против намесата на учителя в игровия процес. Те издигат тезата, че играта 

е самостоятелна и творческа дейност и че тази нейна същност не може да 

се съчетае с педагогическото ръководство. Аргументите се извеждат от 

теориите за играта, които определят свободата като нейна основна 

характеристика. В подкрепа на това са свидетелствата, че децата се отнасят 

към играта като към работа, когато тя е възложена от педагога, 

показателни са и данните от педагогическата практика, показващи как 

намесата на учителя нерядко разрушава игровата илюзия. 

Доводите и на двете страни имат своя резон. Не може да се отрече, 

че умелото ръководство от страна на педагога изпреварващо „изтегля” 

игровата дейност на по-високо равнище. Също така безспорен факт е, че 

нетактичната намеса в детските игри води до тяхното разпадане. 

Следователно проблемът е не толкова в ръководните функции на 

педагога, колкото в това как той ги реализира; въпросът не е: „Трябва ли 



148         Ася Велева ◊ Педагогика на играта 

да се ръководи играта?”, а „Как да се осъществява ръководството така, че 

то да съдейства за развитието на самостоятелната детска дейност, без да 

се разбива игровата илюзия?”. Своеобразието на играта се отразява на 

възможностите за нейното ръководство, което не е лесна задача - по-

трудно е да се организира и проведе творческа игра, отколкото например 

обучаваща ситуация по математика или роден език. Този факт е обобщен в 

думите на една учителка, които според Д. Димитров звучат и странно, и 

тъжно: „Играта ми е най-трудното занятие” (по: Д. Димитров, 1985, с. 59). 

За умелото ръководство на игровата дейност е необходимо детският 

учител да бъде експерт по педагогика на играта, той трябва да умее да се 

отнася тактично към детските игри, да ги развива без да ги разрушава. 

Ръководството на игровата дейност е процес, при който 

въздействията на педагога водят до целенасочени промени в развитието 

на индивидуалната и съвместна игра, до изменения в детското общество и 

на отделните деца в него. 

В педагогическото ръководство на играта могат да се отделят три 

важни момента: 

• диагностика на достигнатото равнище на игровата дейност като 

база за проектиране на по-нататъшните въздействия; 

• планиране на бъдещото развитие на играта; 

• непосредственото ръководство преди началото, в хода и края на 

самия игров процес. 

В теорията и практиката на игровата дейност са се утвърдили два 

основни метода за ръководство – пряк и косвен. Отличителните им черти 

са обобщени от М. Делиганева (1995). При това авторката посочва, че не се 

изключва тяхното комбиниране, продиктувано от логиката на игровия 

процес, от възрастта на децата, равнището на техните игрови умения и 

култура на общуване с връстниците. Всъщност двата метода очертават 

основните разновидности на педагогическото ръководство на игровата 

дейност, определени от позицията на педагога при неговото въздействие 

върху играта. 
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Според М. Делиганева прякото ръководство на играта обикновено 

се постига чрез непосредствената намеса на педагога при организирането 

на предметно-игровата среда, при планиране на игровото съдържание и 

роли, а така също и при разрешаване на възникнали в хода на конкретната 

игра междуличностни конфликти. Прекият метод на ръководство изисква 

да се използват поотделно или в съчетание няколко методически 

похвата: поставяне на преки изисквания към детската игра, показ на 

някои действия с играчки и материали за игра, определяне на игрови 

правила, които децата трябва да спазват, даване на конкретни 

предложения за развитието на игровия сюжет и директно разрешаване на 

конфликтите. Прекият метод за ръководство на игровия процес се 

използва предимно при игрите с правила, но с много такт може успешно 

да се приложи и при творчески игри, когато децата са по-малки (3-4-

годишни) и нямат богат жизнен и игров опит, а оформилата се тема за игра 

е нова (М. Делиганева, 1995). Друго условие за активна намеса на педагога 

в игрите са случаите, когато децата отразяват отрицателни страни на бита 

(караници, побои, ругатни) или използват нецелесъобразно игровите 

материали (хвърлят, чупят). В тези случаи учителят взема мерки за 

ограничаване на негативните прояви, насочва децата към нова употреба 

на играчките или към друга игра. 

Прекият метод не бива да се отъждествява с методите за 

непосредствено обучение, защото самата дейност е личностно 

ориентирана, т.е. разчитаща на емоционалната ангажираност между 

педагога и децата, на обичта и насърчението (М. Делиганева, 1995). 

Косвеният метод за ръководство на творческата игра, по думите на 

М. Делиганева, се осъществява чрез опосредстващи възпитателното 

взаимодействие фактори и средства, които оставят у децата впечатлението 

за пълна самостоятелност в избора на тема и сюжет за игра, в подбора на 

партньори и средства за реализиране на игровия замисъл. Този вид 

ръководство на играта изисква да се използват разнообразни нагледни, 

практически, словесни, а понякога и логически похвати, за да се 

организират игровите обстоятелства, средства и взаимоотношения. Чрез 

тях се създава базата за игра – впечатления, играчки, материали и се 

подтикват децата към творчество, взаимопомощ и самостоятелност. Към 
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тази група похвати се отнасят както влизането на педагога в роля, от 

позицията на която да влияе върху игровите действия и взаимоотношения 

чрез механизмите на заразяването и подражанието, така и неговите 

словесни внушения, под формата на насочващи въпроси и оценки. Тези 

въпроси и оценки са целят уточняването на игровите роли, правила, 

действия и сюжетна линия на дадена игра. Докато прякото ръководство на 

творческата игра се прилага в случаите, налагащи директни, силни и бързи 

въздействия с оглед промяната в игровия замисъл, сюжет или 

взаимоотношения, косвеното ръководство се отнася повече до 

създаването на благоприятни условия за развитието на самата игра и на 

детската група, до промяната на социалния статус на отделни деца в тази 

същата група. За предпочитане при творческите игри и особено при 5-6-

годишните деца са именно косвените похвати. 

Условно се отделя още една група от похвати – похватите за 

комбинирано (смесен тип) ръководство. Всъщност, по-правилно би могло 

да се каже, че в живата игрова практика много рядко се използват прекият 

и косвен метод в чист вид. Нещо повече – някои от похватите могат да 

служат както на прякото, така и на косвеното ръководство на играта. 

Такава роля изпълняват влизането на педагога в роля, задаването на 

насочващи въпроси, внасянето на куклени герои от приказки, словесни 

внушения и оценки на играта (М. Делиганева, 1995). 

В обобщение трябва да се подчертае, че водещата роля принадлежи 

на косвените методи и похвати, а основно условие за използване на 

преките е съхраняването и развитието на детската самостоятелност. От 

похватите на ръководство на играта трябва да се изключи всякакъв вид 

принуждение, никога да не се фантазира заради детето, да не се измисля 

вместо него играта. 

 

2. Основни принципи за ръководство на играта 

Изследванията върху факторите, влияещи на разгръщането на 

детската игра, както и добрият педагогически опит от възпитателната 

практика на учителите, позволяват да се изведат основните принципни 
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положения за организация и ръководство на игрите в педагогическия 

процес на детската градина. Те са представени по-долу. 

2.1. Педагогът трябва да играе редовно с децата 

С. Ефимова и Н. Козмина отбелязват, че най-важното условие за 

успешно ръководство на игрите е умението да се завоюва доверието на 

децата, да се установи контакт с тях. Това се постига само в случай, че 

педагогът се отнася към играта сериозно, с искрен интерес, разбира 

детските замисли и преживявания. На такъв възпитател малките охотно 

разказват за своите планове, обръщат се към него за съвет и помощ. При 

това особено важен момент е играещите да възприемат педагога не като 

възрастен, на когото трябва безусловно да се подчиняват, а като партньор, 

който умее да играе интересно. Такъв род смяна на позициите и 

естественото емоционално поведение на възпитателя като играещ 

партньор е гаранция за възникване у детето на интерес към играта с 

възрастния и неговите предложения25. 

Постигането на подобна смяна на позициите – не на ръководство и 

подчинение, както е в учебното взаимодействие, а на равноправни 

партньори — може да се постигне само ако педагогът играе редовно с 

децата. Това обстоятелство произтича от едно важно състояние на 

детската психика, което е решаващо условие за съхраняване духа на 

играта. То е обозначено от С. Жекова с термина игрова илюзия. Според 

авторката игровата илюзия означава, че децата са повярвали в своя свят, 

че са заживели в него като в истински. Само при това условие те могат да 

се вживеят в ролите си, да изпълняват с отговорност задачите си, да играят 

с увлечение, да бъдат находчиви, съобразителни, да търсят, съпоставят, 

обмислят. Децата знаят, че светът на играта не е истински, че е на „уж”. Ето 

защо, когато към тях се присъедини някой непознат и особено възрастен 

човек, те се смущават, увлечението им секва - разрушава се игровата 

илюзия. На децата им е неприятно присъствието на дошлия и те чакат по-

скоро да се освободят от него. Много често те дори не крият това – сами се 

отдалечават или направо поканват госта да си отиде. 

                                                           
25

 Ефимова, С., Н. Козьмина. Педагогические принципы организации творческой игры в детском саду. 

http://festival.1september.ru/articles/503300/ 
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По същия начин децата възприемат намесата на педагога, ако той не 

играе редовно с тях – като вмешателство на възрастния от ръководна 

позиция, както е при обучението, а не като равноправен съиграч. За да 

може учителят да се включва в игрите, без да разрушава игровата илюзия, 

неговото участие трябва да стане ежедневие, за да свикнат децата с него. 

Тогава те по-лесно и естествено приемат забележките и корекциите му, 

без това да се отразява негативно върху тяхната самостоятелност и 

инициатива (С. Жекова, 1969). 

2.2. Педагогът трябва да подбира методите за ръководство 

съобразно възрастта на децата, дадената разновидност на играта, а 

също и с оглед етапа от протичането на игровия процес 

Малките и големите деца играят по различен начин. Следователно и 

методите за ръководство на играта трябва да бъдат различни. Колкото по-

малко е детето, толкова по-активна е ролята на възрастния, който го 

приобщава към играта (Л. Остравская, 1979). 

За развитието на игровата дейност в ранна предучилищна възраст 

съдейства проиграването с детето на различни сюжети, измислени от 

педагога. Той участва непосредствено при поставянето на игровия 

замисъл, показва способи за решаване на игровите задачи, задава образци 

за ролево поведение, подпомага играещите при проектирането на 

бъдещата дейност и подбора на игровите материали. Към края на 

предучилищна възраст, когато децата имат по-голям игров опит, е 

достатъчно педагогът да използва косвени похвати, за да обогати 

дейността – словесно напомня за минали игри, наблюдения, екскурзии, 

филми и книги, които пораждат нови замисли; включва се в игровия 

процес от ролева позиция, за да подскаже нови персонажи, действия и 

взаимоотношения; внася игрови материали, които видоизменят 

съдържанието на дейността; припомня правилата на играта и нормите на 

поведение с оглед подпомагане самостоятелното договаряне и 

разрешаването на възникналите конфликти. Така в хода на детското 

развитие се осъществява преход от преобладаване на прекия метод на 

ръководство към доминиране на косвените похвати. 
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Подборът на похвати за ръководство на играта зависи и от нейната 

разновидност. Въображаемата ситуация при творческите игри се базира на 

съхраняването на игровия смисъл на извършваните действия. Всяка 

намеса, която напомня, че ролите и действията с предметите са „науж”, 

всяко позоваване на реалните позиции на играещите руши света на играта. 

Педагогът, който поставя изисквания за извършване на определени 

действия или спазването на дадени правила, всъщност припомня на 

играещите, че те са само деца, които следва да изпълняват неговите 

нареждания, че не са „истински” шофьор, строител и т.н. Затова при 

творческите игри следва да се отдава предпочитание на косвените методи 

на ръководство, които влияят върху разгръщането на дейността „отвътре”. 

При игрите с правила въображаемата ситуация се основава на спазването 

на предварително определени, строги правила. Й. Хьойзинха е забелязал, 

че нарушаването на правилата руши света на играта; тя престава да 

съществува. Като се отклонява от правилата, нарушителят разобличава 

относителността и крехкостта на игровия свят, в който се е ограничил 

заедно с останалите. Той лишава играта от илюзия и затова трябва да бъде 

отстранен. Свирката на съдията прекъсва вълшебното очарование и връща 

за момент действието в „обикновения свят” (Й. Хьойзинха, 2000). Тази 

особеност на игрите с правила обосновава и необходимостта от преки 

методи на ръководство, които връщат за кратко действието в реалността, 

но за да утвърдят правилата, без които игровата ситуация е обречена на 

разпад. 

При избора на преки или косвени методи за ръководство на играта 

следва да се отчита също така и етапът от протичането на игровия процес. 

В хода на договарянето, когато децата все още не действат от ролеви 

позиции, не са се потопили във въображаема ситуация, педагогът може да 

дава предложения, да припомня правила, без да подменя замисъла, т.е. 

при съхраняване самостоятелността и инициативността на групата. И 

непосредствено преди игровия процес (при договарянето), и след него (по 

време на преценката) поведението на децата се определя не от игровите, 

а от техните реални отношения. Това оправдава използването на преки 

методи на ръководство. Но в хода на самия игров процес, директното 

вмешателство може да разруши въображаемата ситуация и затова на този 

етап следва да се дава приоритет на косвените похвати. 
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2. 3. Педагогът трябва да съдейства за появата на нови 

елементи в играта и за разгръщане на детското творчество 

Креативността е най-съществената особеност на сюжетно-ролевите 

игри, без нея те не могат да съществуват, както показват изследванията, 

проведени от С. Жекова. Въз основа на редица опити авторката 

установява, че творческото отношение на децата към играта оказва 

съществено влияние върху нейното времетраене. Проследяването на 

трайността и максималната продължителност на игрите в различни 

възрастови групи показва, че игра на една и съща тема може да се играе в 

няколко последователни дни при условие, че при нейното повторение се 

внесе нещо ново. С. Жекова привежда много примери, сред които играта 

„Пътуване по море” в четвърта група, която продължила шест дни. 

Проблемната ситуация се създавала постепенно, с прибавяне на следните 

нови въпроси-задачи: в каква посока и с каква цел ще пътува корабът, как 

участниците да се справят с внезапно появилия се вражески кораб, как да 

предотвратят ново нападение, кой ще бъде командир, кои да стоят на 

пост, какво ще охраняват и т.н. С. Жекова стига до заключението, че 

колкото по-емоционално е нововъведението, колкото по-богати и 

разнообразни са преживяванията, които то носи, толкова увлечението и 

активността на играещите расте. Особено важен е фактът, че всички деца – 

от най-малките до най-големите, преустановяват игрите си, щом в тях няма 

нищо ново и по-различно в сравнение с предшестващото им представяне. 

Това показва, че ръководството на игрите трябва да бъде насочено към 

внасянето на нови моменти и стимулиране на креативността, за да се 

поддържа интересът към тях, а оттук и трайността им. Идеите за творчески 

прояви по отношение на съдържанието могат да дойдат „отвътре” – от 

самите деца, по различни поводи, а може и „отвън” – от педагога, преди 

всичко по опосредствани пътища. Според С. Жекова истинско 

педагогическо майсторство при ръководството на сюжетно-ролевите игри 

се изразява в това тези игри да се превърнат в творческа дейност на 

децата (С. Жекова, 1969). 

Изследванията на С. Жекова показват значението на творческите 

моменти за продължителността и развитието на сюжетно-ролевата игра. 

Но проявите на креативност и внасянето на нови елементи са решаващи за 
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поддържане интереса и към останалите разновидности на играта. Ето 

защо принципно положение при ръководството на игровата дейност е 

поддържането и поощряването на вариативността в играта. При сюжетно-

ролевата игра това става чрез внасяне на нови епизоди, роли и материали; 

при играта-драматизация – чрез смяна на изпълнителите, насочване към 

импровизация, добавяне на нови епизоди, разширяване на подготовката 

за театъра (въвеждане роли на режисьор, гримьор и сценични работници; 

изработване на афиши, билети и цветя за артистите и т.н.). Строително-

конструктивната игра на дадена тема се обогатява, като темата постепенно 

се обобщава и в нея се добавят нови постройки, декорации и елементи на 

украса. Разнообразяването на игрите с правила се постига посредством 

добавянето на нови правила и игрови материали, които усложняват и 

варират основната игрова схема. 

Когато детето проектира игрова ситуация и планира дейности за 

постигане на ролеви взаимодействия, се предполагат три конгнитивни 

равнища, благоприятстващи детското творчество: 

• първото равнище предполага асоциирането на представи като 

основна стратегическа позиция; тук когнитивният цикъл се подкрепя от 

селективната дейност на въображението, съответно на познаването на 

характера на отразяваните явления; 

• на второто равнище логическото моделиране предполага 

решаването на проблемни задачи, които типично възникват при 

разкриването на функционални зависимости, а самото оценяване е 

детерминирано от типовете схеми, но с еднакво застъпване на 

обективните и субективни критерии при обсъждане на познавателните 

стратегии; 

• на третото равнище трансформирането на познавателния опит е 

детерминиран от интегративните функции на въображението по 

отношение на цялостния опит на детето – познавателен, емоционално-

волеви, практически (Е. Русинова, 2006). 
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2.4. Педагогът трябва да съхранява и насърчава детската 

самостоятелност 

За да успее да ръководи играта, без да я ограничава, възпитателят 

трябва да съумее да определи степента на вмешателство. С. Жекова 

изтъква, че творчески подход имат тези учители, които могат да преценят 

не само кога да се включат, но и кога да излязат от играта. Идва момент, 

когато тяхното участие вече не е належащо. Нещо повече - то пречи за 

творческото развитие на дейността. Този факт е установен от авторката 

при проследяване на два варианта на една игра в трета възрастова група. 

Първият вариант протекъл по идея на децата, която те осъществявали 

свободно. Тази игра продължила почти цяла седмица. Играещите с 

увлечение и голямо удоволствие прибавяли нови елементи в 

съдържанието на дейността. Когато педагогът давал сигнал за завършване 

на игрите, децата не бързали да се подчинят – те винаги имало какво още 

да си кажат и извършат. И винаги единодушно решавали на следващия 

ден да продължат. Вторият вариант се провел със същата група и с близка, 

но дадена от възпитателя игрова идея. Децата били изпълнителни, за 

всяко нещо чакали нарежданията на педагога. Играта протекла без 

увлечение и интерес. Затова много скоро децата се отказали от нея. От 

изследването проличават преимуществата на играта, в която играещите са 

свободни, самостоятелни и със самочувствие, че отговарят за всичко. В 

първия вариант към малката групичка, започнала играта, се присъединяват 

нови деца. Техният брой расте и на края, въпреки напрежението и умората 

от играта, той става двойно по-голям. Във втория вариант, при който 

активността на възпитателя отнема детската инициатива и 

самостоятелност, като превръща децата в механични изпълнители, в края 

на играта броят на участващите е около една четвърт от започналите в 

началото. И те самите играят неохотно. Затова и играта завършва много 

скоро (С. Жекова, 1969). 

С. Ефимова и Н. Козьмина казват, че както в съвместната игра с 

децата, така и при създаване на условия за тяхната самостоятелна дейност, 

е напълно недопустимо от страна на възрастния принуда, натрапване на 

теми, игрови роли, форми на игра (индивидуална или съвместна). У децата 
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не трябва да възниква чувството, че в детската градина „трябва да се играе 

както нареждат, а не както искаш”26. 

 

3. Методи за ръководство на играта 

Необходимостта от компетентна ориентация в методите за 

ръководство на играта е обоснована от И. Миленски с факта, че най-

големи трудности в практиката се срещат при организацията и 

ръководството именно на доминиращата дейност в предучилищна 

възраст. Същевременно, казва авторът, ефективното педагогическо 

ръководство на играта не може да се осъществи „по рецепта”, така че 

всеки анализ и класификация на педагогическите средства, колкото 

конструктивен и съдържателен да е той, няма да реши изцяло този 

проблем. Първа стъпка обаче към ефективното прилагане на 

педагогическите методи е тяхното отлично познаване. (И. Миленски, 1995) 

И. Миленски класифицира методите и похватите за ръководство на 

играта в три основни групи: 

1. Нагледни методи и похвати: 

• Наблюдение на околната предметна и социална действителност 

• Разглеждане на картини и илюстрации 

• Демонстрация на филми 

• Наблюдение на игри между деца на различна възраст 

• Екскурзия-разглеждане. 

2. Практически методи и похвати: 

• Наблюдение на игри на по-малки деца и съвместна игра между 

деца на различна възраст 

• Моделиране 
                                                           
26

 Ефимова, С., Н. Козьмина. Педагогические принципы организации творческой игры в детском саду. 

http://festival.1september.ru/articles/503300/ 
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• Управляване на игрови обединения 

• Предлагане на играчка 

• Влизане в главна и второстепенна роля на педагога 

• Организация на предметно-игровата среда 

• Ръководство на игра от дете-лидер 

• Създаване на проблемна ситуация. 

3. Словесни методи и похвати: 

• Творчески разкази на децата и разказ на педагога 

• Четене на художествена литература 

• Беседа 

• Броилка, жребий 

• Напомняне на предишни игри 

• Въпрос, съвет, реплика в игровия процес 

• Ролево обръщение 

• Скоропоговорка, римушка. 

В текста по-долу в съкратен вид са представени методите, описани 

от И. Миленски. 

 

3.1. Нагледни методи и похвати за ръководство на играта 

Нагледните методи обогатяват предимно познавателния опит на 

децата. 

Наблюдение на околната предметна и социална 

действителност 

Както е известно, за да започнат децата да играят, е необходимо те 

да притежават ярки, емоционално оцветени представи за околния свят. 
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Наблюдението е един от най-важните и ефективни методи, който 

осигурява впечатления като база за игра. При приложението на метода 

трябва да се отчита установеният в редица изследвания факт, че не всяко 

наблюдение се отразява в игровата дейност. Когато детските възприятия 

биват насочени към качествата и свойствата на предметите, не възниква 

игра. За да стане това, е необходимо вниманието на децата да бъде 

фокусирано върху запознаването с човека, неговата дейност, отношенията 

му към предметите и хората. Само в този случай въз основа на 

натрупаните впечатления се разгръща игра. Друго изискване е в процеса 

на наблюдението у децата да се стимулира положително емоционално 

отношение към дейността на възрастния и социалните взаимоотношения, 

в които той влиза, за да се провокира съпреживяване и съответно – 

възпроизвеждане в играта. За затвърдяване на представите, получени в 

процеса на наблюдение, се използва тяхното отразяване в 

изобразителната дейност – рисуване, апликиране, моделиране и 

конструиране. 

Разглеждане на картини и илюстрации 

Този метод създава условия за уточняване и обогатяване 

представите на децата за предметите и явленията от околната 

действителност. Разглеждането е съпроводено с поставяне на въпроси от 

педагога, които могат да бъдат репродуктивни, евристични и насочващи 

към обобщение. В края на обсъждането учителят може да стимулира 

децата към претворяване на сюжета от картината. 

Демонстрация на филми 

Методът разширява познавателните възможности на децата и ги 

приобщава емоционално към сюжетните събития. Преди демонстрацията 

се провежда беседа, чиято цел е да актуализира опита и знанията за 

обектите и явленията, които се показват във филма. Когато излъчването 

приключи, се води разговор, в който децата споделят впечатленията, 

разказват как биха играли по темата. След 3-4 дни се прави повторен показ 

на филма, като преди това педагогът обръща внимание на онези моменти, 

които не са достатъчно ясни и добре разбрани. В края на показа 

възрастният задава въпроси с цел задълбочаване на емоционалните 
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впечатления и съпреживяване на сюжетните събития. Децата предават с 

думи съдържанието на лентата, разказват и рисуват как могат да играят 

като във филма. 

Наблюдение на игри между деца на различна възраст 

Педагогът прилага този метод, за да стимулира развитието на играта 

и детските взаимоотношения, когато забелязва, че те са достигнали 

определено равнище, изискващо обогатяване на сюжетите, ролите, 

правилата и включване на нови играчки и игров материал. Преди да 

започне наблюдението, се провежда кратка беседа, в която се обяснява 

целта на посещението. В хода на игровия процес е възможно част от по-

малките да се включат в съвместна игра с по-големите и изпълнят някоя 

второстепенна роля, да поиграят с ефектна играчка. След приключване на 

играта се провежда беседа, в която участват всички деца. Въпросите 

насочват към обсъждане на ролите, интересното използване на играчките, 

правилата на поведение. Участниците споделят как са играли заедно, 

обсъждат се проявите на симпатия, дружелюбност и взаимопомощ в 

игровия процес. 

Екскурзия-разглеждане 

Методът се използва за запознаване на децата с природната и 

социална действителност. Както и при наблюдението, за да се осъществи 

пренос на усвоения познавателен опит от екскурзиите в играта, е 

необходимо те да се свържат с наблюдение дейността на възрастните - 

представители на различни професии. Целесъобразно е с групата да 

беседва човекът, чийто труд е предмет на наблюдение. Ако има 

възможност е полезно в хода на екскурзията децата да се включат според 

техните сили и възможности в труда на възрастните (да нахранят 

животните, да донесат някой предмет). Затвърдяването и 

задълбочаването на представите, получени от екскурзията, може да стане 

в учебния процес, в изобразителната дейност, конструирането и труда. 
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3.2. Практически методи и похвати за ръководство на играта 

Същността на практическите методи е насочена към включване на 

самите деца в игров или игроподобен процес с оглед издигане на 

дейността на по-високо равнище. 

Наблюдение игри на по-малки деца и съвместна игра между деца 

на различна възраст 

Методът се състои в това, че няколко пъти през седмицата в по-

малката възрастова група могат да идват 5-6-годишни деца, които умеят да 

развиват интересни игри и непринудено да установяват дружелюбни 

контакти с околните. Използването на този похват улеснява педагога при 

организацията и ръководството на дейността, като голяма част от неговите 

функции се поемат от по-големите деца. Те самостоятелно извършват 

договарянето, помагат с идеи и практически действия на по-малките в 

хода на играта, обогатяват сюжетите, звената, ролите и играчките, 

предотвратяват конфликти. Съвместното общуване между деца на 

различна възраст съдейства за предаване на усложнени способи на игрови 

взаимоотношения. Създават се условия за засилване на симпатиите, 

дружелюбността и приятелските чувства. По този начин се преодолява 

намалената възможност през последните десетилетия за включване на 

децата в съвместна дейност и общуване с по-големи. 

Моделиране 

Чрез този метод децата овладяват социален опит и скрити за 

непосредственото възприятие връзки и зависимости. 

Моделирането по отношение на играта е възможно да се използва 

поне в три аспекта: 1) конструиране на модели-носители на съществена 

информация за предметния и социален свят, която се отразява и моделира 

от играта, а същевременно се формира от самото дете; 2) играта като 

метод за моделиране на процеси и явления от околната действителност, 

чието усвояване е затруднено или невъзможно по друг начин; 3) играта 

като модел на педагогическа организация на съвместната дейност 

(педагогическа форма на организация на човешките взаимодействия и 

взаимоотношения). 
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Управляване на игрови обединения 

Комплектуването на игровите микрогрупи с оптимален състав на 

участниците се осъществява в следните варианти: 1) педагогът извършва 

преценка и избор на децата по обективни показатели в микрогрупите. В 

тях са включени деца от три категории (лидери, средно активни и 

пасивни); 2) възрастният работи индивидуално с дете, което заема 

подчинена позиция в микрогрупата. И в двата случая целта е моделиране 

поведението на децата, промяна на техния социален статус в структурата 

на детската група. Методът се реализира посредством следните похвати: 

съвет да се поиграе с определени деца, предложение да се помогне на 

децата за развитие на интересна игра, привличане на вниманието към 

игровите действия и положителните качества на включеното в 

микрогрупата дете, избор на водещ в играта от самите деца и мотивиране 

на избора. 

Предлагане на играчка 

Играчката е материална основа за игра и условие за претворяване на 

впечатленията. Тя активизира творческото въображение и съдейства за 

взаимодействие и обединяване в играта. Внасянето на различни видове 

играчки е възможно да става във всички стадии от развитието на играта – 

преди започването, в началото, в средата и в нейния край, но 

педагогическата намеса следва да бъде съобразена със смисловото поле, в 

което вече действа детето (сюжет, роля), защото ако не се спази това 

условие, се разрушава логиката на играта. При необходимост се прави 

вариативнен показ за приложение на играчката и възможностите за 

нейното обиграване Похватите за внасяне на нови материали в играта 

трябва да се редуват. 

Влизане в главна и второстепенна роля от педагога 

Този метод цели решаването на следните задачи: да даде на децата 

игров образец за изпълнение на роля; да се намери по-приемлива форма 

за педагогическо вмешателство на педагога в играта; да се предотврати 

възникването на конфликти в игровата среда. Влизането в роля от педагога 

създава възможности за формиране на игровата дейност в съвместна игра 

с децата. Изборът на ролята (главна или второстепенна) е продиктуван от 
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личността на педагога, от етапа в развитието на играта, от възрастта на 

децата. Този метод изисква добро познаване личността на играещите и 

техните игрови замисли. 

Организация на предметно-игровата среда 

Методът създава възможности за привличане интереса на децата 

към игровите материали, след което те често се обединяват за съвместно 

претворяване на игрови сюжети. Организацията на предметно-игровата 

среда е свързана с подбора и начина на разположение на игровите 

материали. В групата следва да има разнообразни играчки, които да 

отговарят на възрастовите и индивидуални особености на децата. Те се 

подреждат в дидактични шкафове или се поставят в съответни кътове – 

музикален, игров, строителен, които се разполагат в стаята по такъв начин, 

че да улесняват обединението на играещите. При по-малките предметно-

игровата среда се създава изцяло от педагога, тъй като децата още нямат 

изградени умения сами да подреждат с всичко необходимо отделните 

кътове. По-нататък обстановката за игра се създава съвместно от педагога 

и групата. 

Ръководство на игра от дете-лидер 

Подборът се извършва от педагога и групата, съобразно 

организаторските способности, уменията за игра и нравствено-волевите 

качества. Тяхното наличие се установява в резултат от системна 

диагностична дейност (наблюдение, социометрия). Важно е избраното 

дете да бъде лидер с положителна насоченост на поведението; неговите 

предложенията трябва да отговарят на игровите нагласи в останалите 

съиграчи, а не да се разминават с тях. Лидерът поставя темата, разпределя 

ролите (с въпроси, броилка и др.), участва в самия игров процес, а в края 

на играта, ако се налага, извършва оценка на съиграчите и играта, дава 

идеи за перспективно развитие на игровия замисъл. 

Създаване на проблемна ситуация 

Проблемните ситуации могат да се създават по два начина: 1) 

изменение и усложняване на игровия материал; 2) в процеса на 

педагогическото общуване. За целта се използват следните средства: 
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усложняване на играчки и игрови материали; словото на педагога 

(проблемни въпроси, подсещане, словесно създаване на въображаема 

ситуация); лични игрови действия на педагога (влизане в роля). 

Проблемните ситуации могат да бъдат индивидуални, групови или 

колективни. 

3.3. Словесни методи и похвати за ръководство на играта 

Словесните методи и похвати съдействат за обобщаване и 

систематизиране на знанията, за стимулиране на чувствата и за 

разширяване кръгозора на децата с познания за обекти и явления, които е 

невъзможно да се възприемат пряко. 

Творчески разкази на децата и разказ на педагога 

Съдържанието на разказа става образец за подражание в играта. На 

тази основа възникват нови сюжети и се обогатяват останалите структурни 

компоненти на играта. Разказът на педагога може да се предхожда от 

кратка беседа, подготвяща децата към възприемане на неговото 

съдържание. В случай, че на децата се поставя задача да измислят 

история, предлаганата тема трябва да съответства на техния опит и игри. 

Когато децата се затрудняват да развият игровия замисъл, те привличат 

елементи от разказите, създадени от педагога или от техни връстници. 

Четене на художествена литература 

Художественото произведение въздейства емоционално, а на 

основата на силно желание за подражание детето претворява 

литературното съдържание в игров сюжет. При подбора на художествено 

произведение то трябва да се съчетава с темата на игровата практика. 

След четенето се провежда беседа, която насочва вниманието на децата 

към конкретизация на фактите и събитията, свързани с труда, трудовата 

дейност на хората и осъзнаване на отношенията между тях. 

Комбинираното използване на четенето и останалите методи 

(разглеждане на илюстрации, преразказ на произведението, игра-

драматизация и беседа) създава педагогически условия за пренос на 

герои, събития, факти от книгата в играта. 
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Беседа 

Беседите преди започване на играта целят уточняване на знанията 

по темата и уточняване на възможностите за неговото претворяване в 

играта. Въпросите на педагога са насочени към подбор на подходящи 

материали и планиране на предстоящата дейност, без да се изисква точно 

копиране на плана. Беседите в процеса на играта се използват за 

решаване на възникнал проблем или конфликт. Чрез серия от запитвания 

децата се подсещат за различни варианти за развитие на сюжета, за 

включване на нови роли и играчки-заместители, които създават 

перспективност в разрешаване на проблемната ситуация. Беседите в края 

на играта са насочени към оценка на изпълнение на ролите и поведението 

на децата. 

Броилка, жребий 

Броилката е специфичен начин за решаване на организационни 

задачи при разпределяне на игровите роли. Тя е своеобразна 

организационна микроигра, която функционира в договарянето. 

Броилката поставя децата в позиции на равноправни партньори за игра, 

неутрализира конфликтите още в тяхното начало и възпитава 

организирано поведение. Хвърлянето на жребий се прилага в игри, където 

е необходимо разпределение на два отбора и съревнование между тях. 

Възможно е изборът на роли и съиграчи да стане чрез изтегляне на карти, 

чрез настъпване от две деца-лидери в групата или включване на 

известната народна игра „Кралю-порталю, отваряй порти!”. 

Напомняне на предишни игри 

Напомнянето е необходимо, защото играта често пъти достига до 

връх в развитието си, след което започва монотонно и еднообразно 

претворяване. Похватът актуализира любими игри на децата, които те са 

забравили и не могат без подсещане да реализират. Повторно извиканите 

въображаеми ситуации действат благоприятно върху развитие на 

планирането в играта. Прави се съпоставяне на предложенията с вече 

реализираното, което развива детското мислене и въображение. На 

основата на овладените в предишни игри общи умения се създават 

възможности за внасяне на разнообразие и новост в дейността. 
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Въпрос, съвет, реплика в игровия процес 

Тези похвати се прилагат в различни фази на дейността: 

подготвителна, ход на играта, преценка. Педагогът използва различни 

въпроси, съвети, реплики, за да задържи вниманието на децата, да ги 

насочи да помислят на какво да играят, какви роли и играчки да изберат, с 

кого да претворят игровия замисъл, как да обогатят сюжета и т.н. Това 

става в условията на голяма динамика в развитие на игровия процес и в 

известна степен словесните похвати от тази група не могат да се планират. 

Ролево обръщение 

Главната трудност при ръководенето на играта се проявява в нейния 

процес – понякога се необходими директни намеси, но в редица случаи те 

се отразяват негативно върху развитието на игровия замисъл и 

самостоятелността на децата. За фазата на протичане на игровия процес 

подходяща форма за общуване с играещите са ролевите обръщения. Те се 

осъществяват чрез съвети, въпроси, реплики, предложения, напомняне, 

които със своята игрова форма и тон се съчетават с характера на 

поведението на децата. Ролевите обръщения изразяват вярата на педагога 

в пресъздавания образ, а така се поощрява идентификацията с него на 

самото дете. Създава се доверие и благоразположение към 

предложенията и съветите на възрастния и те се интегрират със 

собствените детски представи за изпълнение на ролята и развитието на 

сюжета. 

Скоропоговорка, римушка 

Използването на кратки римушки е особено полезно в началото на 

дейността. Имат устойчива словесна структура и лесно се запомнят от 

децата. Кратките форми от детския фолклор създават радостно настроение 

и подготвят децата за предстояща игра. Те изпълняват функциите на 

своеобразна игрова „прелюдия” към същинския игров процес (И. 

Миленски, 1995). 
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4. Форми за ръководство на играта 

Основни форми за ръководство на игровата дейност са: 

договарянето (преди игровия процес), съвместната игра на педагога с 

децата (в хода на дейността) и преценката (след приключване на играта). 

4.1. Договаряне 

Договарянето съдейства за развитие самоорганизацията на децата и 

е средство за проектиране на предстоящата дейност. 

Договарянето обхваща следните моменти: 

• насочване към обща тема за играещата група, т.е. на какво да 

играят; 

• напомняне на впечатленията и активиране на опита, на базата на 

което се проектира сюжетът на играта; 

• избор и разпределение на ролите и очертаване на съподчинението 

помежду им (Е. Петрова, Ф. Даскалова и др., 1995). 

При творческите игри на малките деца темата може да се постави от 

педагога чрез кратка история, куклен етюд, показ на илюстративни 

материали, въвеждане на нова играчка, писмо, откъс от литературно 

произведение и пр. При по-големите е достатъчно възпитателят да насочи 

децата към това да си поставят замисъл, като ги попита на какво ще играят 

днес, каква ще бъде тяхната игра. След определяне на темата на играта 

следва да се актуализира опитът на децата, като се припомнят 

специфичните за дадената житейска област социални роли, техните 

функции, характерни действия и съподчинение. Целта е да се оформят 

групировките и епизодите, претворявани в тях, както и възможните 

взаимовръзки между игровите звена. Обсъжда се какви материали са 

необходими за играта. Накрая децата се насочват към избор на роли 

съобразно желанието им. 

При игрите с правила по време на договарянето се припомнят 

правилата, поставят се изисквания към поведението на децата и се 

разпределят ролите. Изборът може да се осъществи от педагога или 
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децата, като задължително се мотивира; друг вариант е да се използва 

жребий или броилка. 

Благодарение на договарянето децата се научават да действат 

съзнателно и целенасочено по посока на игровия замисъл. Не бива обаче 

предстоящата дейност да се планира твърде подробно, за да не се спъва 

творчеството. Чрез договарянето се избягва стихийното протичане на 

играта и в резултат – неудовлетвореността на децата, то съдейства още за 

предотвратяване на агресивни групировки, които потискат изявата на 

някои деца. 

4.2. Съвместна игра на педагога с децата 

Тази форма за ръководство на игровата дейност предполага 

педагогът да влезе в роля и да участва в игровия процес като съиграч. При 

това съвместната игра може да е цялостно проектирана от възрастния – 

той определя замисъла, предлага ролите, показва и насочва игровите 

действия. Целта е усвояване от децата на нови начини на игра. Поемането 

на роля от страна на педагога може да се осъществи и в самостоятелно 

организирана от децата игра в случай, че възникне необходимост от 

разнообразяване на сюжета и действията, от осъществяване на 

взаимоотношения между играещите, от повишаване на емоционалния 

компонент или с оглед разрешаване на конфликтни ситуации. 

И. Миленски посочва, че в по-малките възрастови групи играта е в 

своя начален стадий на формиране и е естествено педагогът да вземе 

главна (ръководна) роля. В по-горните възрастови групи децата са с богат 

социален опит, умеят да измислят интересни сюжети, да влизат в 

ръководни и подчинени роли, да спазват реални правила на поведение. В 

тези условия не е целесъобразно възрастният да взема главна роля, 

защото така се ограничава изборът на децата и се насочва развитието на 

сюжета и ролите в посока, която е вероятно да не съвпада с интересите на 

играещите. В тези случаи е достатъчно педагогът да влезе в паралелна или 

подчинена роля. Ръководенето на играта е възможно и чрез поемане на 

епизодична роля, което стимулира развитието на въображението на 

децата, в резултат на което възникват нови епизоди, за които те по-рано 

не са се сещали (И. Миленски, 1995). 
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4.3. Преценка 

Преценката е обособен момент непосредствено след приключване 

на играта. Тя не бива да се откъсва от ролите и сюжета, независимо от 

това, че децата вече не са потопени във въображаемата ситуация, а влизат 

в открити реални отношения. Това съдейства те да приемат изискванията 

към поведението си не като критика, а като начин за подобряване на 

следващите игри. При малките деца преценката има констативен характер 

и се прави от педагога; в трета и четвърта възрастови групи играещите се 

насочват към взаимна оценка и самооценка. Важно е преценката да е 

диференцирана, за да може всяко дете да види своя принос в общата игра. 

Друго изискване е оценката да е реалистична, да поставя акцент първо 

върху положителните прояви, но да посочва и слабостите и грешките, като 

общата насоченост трябва да бъде положителна. 

Оценяват се следните моменти, които подчертават развитието на 

играта: 

• организацията на средата; 

• проявите на инициатива и творчество; 

• характера на комуникациите и поведението. 

При творческите игри акцент се поставя върху интересните и нови 

моменти в претворяването, а при игрите с правила – върху получения 

резултат. 

Чрез преценката се осмисля целенасочеността на играта и 

контактите между играещите, очертава се перспектива за по-нататъшното 

развитие на дейността. 
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1. Значение и същност на игровата технология 

С развитието на науките „Детска психология” и „Педагогика” играта 

се утвърди като активност с изключително голям принос за пълноценното 

развитие на детето. Редица изследвания сочат, че разгръщането на 

игровата дейност може да протече като случайно и стихийно или като 

целенасочено изменение. Образователната система би следвало да 

гарантира развитието на играта именно по втория начин. Защото при 

липсата на подходящи условия и педагогически взаимодействия 

равнището на игрова култура остава ниско с произтичащите от това 

негативни следствия в онтогенетичен план. Всичко това обуславя 

необходимостта от технологичен подход към формирането на детските 

игрови умения. 

Проблемът за разработването на игрови технологии днес придобива 

нарастваща актуалност и значимост, защото, както посочва И. Миленски 

(1995), съвременното дете расте и се възпитава в условията на силно 

стеснени възможности за усвояване на игрова култура. Игрите на голяма 

част от децата, които посещават детската градина, са бедни и еднообразни 

по тематика и съдържание. Независимо от това, че подрастващите са 

заобиколени от различни източници на информация (телевизия, радио, 

аудио- и видеоапарати и др.) и имат достатъчно знания и впечатления за 

околната действителност, техните самостоятелни игри са далеч от 

изискванията за сложност и разнообразие. Така очертаната през 1995 

година картина се потвърждава от изследване на същия автор, проведено 

през 2012 година. И. Миленски свързва причините с условията на живот – 

посещаване на групи, създадени на възрастов принцип, увеличаване на 

семействата от нуклеарен тип (с едно дете), ранно специализирано 
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обучение (спортни школи, художествено възпитание и др.). Това намалява 

възможностите за съвместна самостоятелна игра и общуване. Оттук 

нараства ролята на педагога, чиято основна задача е с подходящи 

педагогически средства да предаде на децата постепенно степенувани по 

сложност начини на игрова дейност (И. Миленски, 1995). 

От друга страна, играта е свободна, творческа дейност, което поставя 

въпросът дали е възможно тя да бъде технологизирана. 

П. Петров и М. Атанасова защитават тезата, че всяка човешка 

дейност, независимо от какъв вид е тя, има своя технологична страна, 

тоест извършва се в една или друга форма, протича по определен начин, 

има свои етапи, последователност от действия и операции. Това позволява 

тя да се технологизира. Технологията изследва действията и операциите, 

които реализират една дейност, и ги прилага, за да постигне със сигурност 

предварително набелязана цел. Докато технологиите в производствената 

сфера се характеризират с повторяемост и стандартизация на определени 

операции и процедури, които, след като бъдат приложени, се получават 

продукти с точно определена характеристика, то при социалните 

технологии (каквито са педагогическите) повторяемостта не е стереотипна. 

Това е така, защото субектите на педагогическата реалност – педагогът и 

децата - са уникални и тяхната дейност, и резултатите от нея зависят от 

голям брой фактори, много от които непредвидими (П. Петров, М. 

Атанасова, 2001). Човекът е свободно същество, чиято активност е 

принципно непредсказуема и може да опровергае всяка теория (Б. 

Минчев, 2008, б). Ето защо, макар да има елементи на повторяемост в 

дейността на педагога и децата, игровите технологии не могат да бъдат 

готови рецепти, а се основават на вариатвни процедури. Според Д. 

Димитров (1989) вероятностният характер на игровата технология отразява 

не само спецификата на обекта, а и на принципното право на прилагащия 

технологията да я конкретизира съобразно зададените условия. 

Основите на технологичния подход към ръководството на играта в 

България са поставени от Д. Димитров. Настоящият учебник е опит да се 

доразвие постигнатото от него в две насоки: 1) обобщаване основните 

модели на игровите технологии; 2) конкретизиране и операционализиране 

процеса на реализация на основните компоненти на игровите технологии. 
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Като отправна точка за изясняване същността на игровата технология 

Д. Димитров разграничава два плана в битието на играта в педагогическия 

процес: дейностен и педагогически. Дейностният план отразява 

генетическия ход на последователната поява и овладяване от децата – 

като собствена, самостоятелна (без намесата и опеката на възрастния) 

дейност — на разновидностите на играта: сюжено-ролева, игра-

драматизация, строително-конструктивна игра, игра с правила. 

Педагогическият план включва в себе си целенасоченото разработване, 

внедряване и използване на подобията на тези игри като педагогически 

форми и методи. Този втори план в битието на играта намира въплъщение 

в така наречените игроподобни форми, представляващи съчетание на 

неигровите дейности и играта. Те биват два вида. Първият (педагогическа 

форма с игров компонент) се осъществява, когато при открита неигрова 

(познавателна, комуникативна, конкретно практическа) задача в 

структурата на дейността се включат игрови компоненти с оглед 

мотивиране на целта и/или процеса. Вторият вид игроподобно явление 

(игрова педагогическа форма) се създава с помощта на игрова цел, с която 

се прикрива „програмната” задача на педагога (неразбираема или 

непривлекателна за децата в научно издържаната си формулировка) (Д. 

Димитров, 1989; 2012). 

Двата плана на функционирането на играта се разгръщат 

хетерогенно (обусловени от различни причини) и хетерохронно 

(неедновременно). Редът на поява във всекидневната практика на 

педагогическата форма на играта се определя от програмните цели и 

задачи на педагога. Той не съвпада с обективния генезис на 

разновидностите на собствената игрова дейност на децата и в известен 

смисъл му противоречи (Д. Димитров, 1989). 

Така например без намесата на педагога играта-драматизация като 

съвместна, самоорганизирана дейност остава на ниско равнище на 

развитие в предучилищна възраст. Скорошно изследване, проведено от И. 

Миленски, показва, че 5-7-годишните почти не избират да играят 

театрализирана игра и тя заема последно място в предпочитанията им (на 

голяма разлика с останалите разновидности) (И. Миленски, 2012). Една от 

причините за това е, че за разлика от сюжетно-ролевата игра при играта-
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драматизация детето не може да наблюдава действията в готов вид. 

Литературното произведение само подсказва игровите действия, но те 

трябва да се създадат от играещите с помощта на движения, жестове, 

мимики, реплики, тоест децата трябва сами да подберат изразните 

средства. Ако те нямат образец, получен в хода на обучаващите 

педагогически ситуации, игрите им си остават в повечето случаи 

индивидуални. От друга страна, в случай че педагогът организира 

разнообразни начини за възприемане, осмисляне и претворяване на 

художествени произведения в регламентираните ситуации по „Български 

език и литература”, децата пренасят усвоените умения и в собствената си, 

самоорганизирана игрова дейност. По този начин възрастният 

изпреварващо, преди дейностната форма на играта-драматизация да е 

възникнала, внедрява нейната педагогическа форма; по-нататък това 

оказва стимулиращо въздействие и върху самостоятелната игра. Всичко 

това означава, че дейностната форма възниква и се развива по-късно, ако 

педагогът не внася в процеса на обучение педагогически подобия на 

играта. Казваме „педагогически подобия”, защото, когато е 

регламентирана и ръководена от учителя, а не е самостоятелна, дейността 

не е чисто игрова; в нея има елемент на обучение, който изпреварващо 

„изтегля” самоорганизираната игра на по-високо равнище. Това се отнася 

за всички игрови разновидности: при липсата на педагогически 

взаимодействия конструктивните игри на децата се отличават с редица 

особености, характеризиращи ниско равнище на развитие; 

педагогическите подобия на игрите с правила се въвеждат в реалната 

практика далеч преди децата да са готови на самостоятелно участие в тях и 

т.н. 

Примерите илюстрират твърдението на Д. Димитров, че 

противоречието между обективния генезис на разновидностите на 

собствената игрова дейност на децата и редът на внедряването във 

всекидневната практика на педагогически форми на играта има позитивно 

значение – то стимулира саморазвитието на самостоятелната детска игра.  

При технологичния подход водещ е стремежът да се интегрират във 

времето и пространството елементарните моменти на взаимодействието 

между саморазвитието на собствената игрова дейност на децата и 
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педагогическото й ръководство. Именно това взаимодействие е 

технологичният механизъм във функционирането на дейностните и 

педагогическите разновидности на играта в педагогическия процес на 

детската градина. От такава гледна точка игровата технология се определя 

като системно изграждана процесуално-структурна цялостност от 

взаимосвързани процедури за целенасочено създаване на дейностните и 

педагогическите разновидности на играта. Технологията се базира на 

познанието за същностните черти на играта, за закономерностите на 

нейното развитие, за обективното предназначение на различните видове 

игри и взаимните влияния между тях (Д. Димитров, 1989). 

 

2. Типове игрови технологии 

Игровите технологии се обособяват в две групи съобразно своята 

цел. Първата група това са технологиите, реализиращи задачите за 

развитие на собствената игрова дейност на децата. В зависимост от 

разновидностите на играта се обособяват следните технологии: 

• технология за развитие на манипулативната игра; 

• технология за развитие на ритуализираната игра; 

• технология за развитие на предметната игра; 

• технология за развитие на режисьорската игра; 

• технология за развитие на сюжетно-ролевата игра; 

• технология за развитие на играта-драматизация; 

• технология за развитие на строително-конструктивната игра; 

• технология за развитие на играта с правила. 

В следващите теми са разработени проблемите на последните 

четири технологии, тъй като те касаят характерните за предучилищната 

възраст видове игри. 



Теоретични модели на технологиите на игровото взаимодействие                        175 

Втора група образуват технологиите, реализиращи задачите на 

своеобразния процес на обучение в детската градина. Това са 

технологиите за разработване на игроподобните педагогически форми. В 

зависимост от съотношението игра-неигра се обособяват: 

• технология за разработване на педагогически форми с игров 

компонент; 

• технология за разработване на игрови педагогически форми. 

Д. Димитров задава следните параметри на игровите технологии: 

три модела (целеви, концептуален и организационно-функционален), 

опорен вариант и програма за разгръщането на технологията. 

Целевият модел отразява крайното състояние, т.е. зрялата 

разгърната дейностна или педагогическа форма на играта. 

Концептуалният модел разкрива обективното предназначение на 

съответната форма на играта, т.е. ефектът, който тя оказва върху 

възрастовото развитие. Организационно-функционалният модел 

съдържа двата аспекта (дейностен и педагогически) на функционирането 

на дадения вид игра и връзката им с останалите разновидности. Опорният 

вариант очертава алгоритъма на структуриране формите на играта, а 

програмата за разгръщане – взаимоотношенията между компонентите на 

технологията (Д. Димитров, 1989). Тъй като технологиите за разработване 

на игроподобни педагогически форми са подчинени на целите на 

обучението, изглежда по-коректно техният целеви модел да дефинира 

задачите на възрастовото развитие, а концептуалният – тези за разгръщане 

на играта. 

С оглед по-ясното очертаване на компонентите и алгоритъма на 

технологията в изложението по-долу параметрите на всеки отделен тип 

игрова технология са обединени в единна схема. Схемите са така 

съставени, че да позволяват открояване както на инвариантните, присъщи 

на всички технологии компоненти и етапи, така и на специфичните за 

дадения тип. 
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2.1. Модел на технологиите за развитие на собствената игрова 

дейност 

Обобщеният модел на технологията за развитие на собствената 

игрова дейност е представен на Схема 1. 

Схема 1. Технологии за развитие на собствената игрова дейност 

 

Целевият модел задава зрялата форма на съответната разновидност 

на играта (сюжетно-ролева, драматизация, строително-конструктивна или 

автодидактична). Това е крайната цел – игровата дейност на децата да 

достигне най-високо равнище. Концептуалният модел фиксира ефекта от 

разгръщането на дадения вид игра върху развитието. С други думи целта 
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на игровата технология е амплификация
28

 на играта. Но тъй като играта 

влияе върху формирането на детската личност, технологията решава и 

задачи, свързани с възрастовите изменения в онтогенезиса. 

Организационно-функционалният модел представя програмата, 

алгоритъма за разгръщане на технологията в процесуален план. 

 Изходен пункт за прилагане на технологичните процедури и 

операции е диагностиката. В зависимост от установените игрови 

интереси на децата и достигнатото от тях равнище на игрова дейност се 

планира реализирането на компонентите на технологията. Те са: 

обогатяване на познавателния опит (защото, играейки, детето 

претворява знанията си за света и следователно богатството на играта 

зависи от широтата на познавателния кръгозор), развитие на 

материалната база (игровите материали са едновременно и стимул, и 

средство за реализиране на играта) и формиране на базисни игрови 

умения (последователността от задачи, чието решаване води до постигане 

на зрялата форма на съответната разновидност на играта). Формирането 

на базисни игрови умения се реализира чрез ръководството на 

непосредствения игров процес както в организирани от учителя игрови 

педагогически форми (педагогически план), така и в собствената, 

самоорганизирана, нерегламентирана, свободна дейност на децата 

(дейностен план). 

Всеки от трите компонента на технологията подлежи на планиране 

от страна на педагога. Набелязването на начини за обогатяване на 

познавателния опит се описва като план-конспект за целеви разходки, 

наблюдения, беседи и т.н. Планирането по отношение развитието на 

материалната база се прави под формата на план-конспект за внасяне на 

нови игрови материали. Проектирането на игрови педагогически форми 

намира израз в план-конспект за обучаващи игри, а насоките за 

свободните, самостоятелни игри – в план-конспект за договаряне. 

                                                           
28

 Понятието „амплификация” е от едноименната концепция на А. Запорожец и се изразява в „широко 

разгръщане и максимално обогатяване на съдържанието на специфичните детски форми на игрова, 

практическа или изобразителна дейност, а също и на общуването на децата едно с друго и с 

възрастните” (по: Д. Димитров, 1994, с. 17) 
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Следващият етап е материализирането в педагогическия процес 

на заложените в различните план-конспекти процедури за възпитателно 

взаимодействие. Те водят до постигането на определени резултати – 

издигане игровата дейност на по-високо равнище и ефект върху 

възрастовото развитие. Следва диагностичен процес, чиято цел е 

установяване на отношението между достигнатите резултати и заложените 

в целевия и концептуалния модел задачи. Това е изходен пункт за нов 

технологичен цикъл. 

2.2. Модели на технологиите за разработване на игроподобни 

педагогически форми 

Необходимостта от разработване на игроподобни педагогически 

форми е обоснована от Д. Димитров. Авторът посочва, че в учебното 

взаимодействие педагогът се ръководи от своите програмни цели и 

задачи, които той свежда до децата като ги „превежда” на достъпен за тях 

език и ги мотивира според своята представа за техните интелектуални 

възможности, интереси и потребности. Така най-важното във всяка 

ситуация е начинът, по който педагогът се старае да превърне своите 

задачи в задачи на децата, т.е. те да бъдат интересни за тях, да подтикват 

към нужната интелектуална, емоционална, нравствена и т.н. активност. 

Този „превод” на задачите може да се осъществи по различни начини. 

Един от тях е внедряването на игрови компоненти в учебното 

взаимодействие. Благодарение на това задачата на педагога се превръща 

в личностно значима за децата, те я чувстват като собствена, свободно 

избрана. Освен това чрез игровата форма на дейността се снемат нелеките 

ограничения на традиционното обучение и то се превръща в 

допълнително мотивиран и значим процес. 

Генетически източник на игроподобните педагогически форми е 

учебното взаимодействие, към чиято структура са прибавени игрови 

компоненти. Понеже не са игри (липсва свободата) и са педагогически 

целесъобразни феномени на преплитане на учебната и игровата дейност, 

игроподобните педагогически форми са подчинени на целите на 

педагогическия процес. Затова определящи при тях са задачите за 

функционалното развитие на децата (Д. Димитров, 1989). 



Теоретични модели на технологиите на игровото взаимодействие                        179 

Обобщени модели на технологиите за разработване на игроподобни 

форми са представени на Схема 2 и Схема 3. 

Схема 2. Технология за разработване на педагогическа форма с 

игров компонент 
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Схема 3. Технология за разработване на игрова педагогическа 

форма 

 

При технологиите за разработване на игроподобни педагогически 

форми водещи са задачите на възрастовото развитие. Именно те са 

фиксирани в целевия модел. Но внедряването на игрови компоненти в 

процеса на неигровите дейности неминуемо оказва положително 

въздействие върху развитието на самата игра. Затова в концептуалния 

модел на технологиите за разработване на игроподобни педагогически 

форми са заложени задачи за разгръщането на игровата дейност. За 

очертаване на организационно функционалния модел е необходимо да 

се уточни обобщената структура на учебната ситуация и възможностите за 

влагане на игрови компоненти в нея. Този въпрос е детайлно анализиран 
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от Д. Димитров. По-долу са приведени обобщенията, до които е достигнал 

авторът. 

Игроподобните педагогически форми носят характеристиките на 

учебна ситуация, чиято разгърната структура включва: 

• мотивиране на задачата; 

• анализ на образец; 

• показ на действие; 

• планиране на средства; 

• организация; 

• контрол върху процеса; 

• внасяне на корекции; 

• оценка. 

Д. Димитров посочва, че участието на игрови компоненти във всички 

тези етапи от развитието на ситуацията е идеализиран, но не и 

невъзможен вариант. Важното е да се разбере, че игровите компоненти 

могат да функционират във всяка фаза от разгръщащото се учебно 

взаимодействие. Освен това могат да се внедряват различни игрови 

компоненти: роли, сюжети, игров материал и играчки (персонажи), 

въображаема ситуация, правила. Авторът представя различните функции, 

които тези компоненти изпълняват в отделните моменти на цялостната 

ситуация. 

При мотивировката на поставената дидактична задача целта е да се 

създаде или актуализира съответна мотивация у децата. Мотивировката 

по принцип е процедура за рационално и социално приемливо обяснение 

на причините и непосредствения повод за извършване на дадено 

действие. Но за децата доводите на разума или пък нравствената им 

ценност и прагматичност невинаги са достатъчна подбуда. Затова е 

необходимо привличането на игровата мотивация. С това едновременно 

се повишава значимостта и на целта, и на самия ход на дейността, защото 
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играта е самоудовлетворяваща се и в нея трябва да се получи удоволствие 

от процеса. 

При анализа на образеца (модела на крайния продукт) и при показа 

на действията, необходими за неговото постигане, могат да се включат 

следните игрови компоненти: поемане на роля, въвеждане на незнаещ 

или многознаещ герой, създаването на въображаема ситуация и др. Това 

подпомага преодоляването на естествено възникващата у децата 

неувереност за възможния успех-неуспех. Пренасянето на част от 

изискванията, условията или действията на игрова плоскост снема това 

напрежение, защото външно се нарушава твърдата причинно-следствена 

връзка между целта, средствата и резултата. Освен това чрез игровите 

компоненти се предизвиква смяна на позицията на детето: то може да 

поучава незнаещия герой (свободно да прави това, защото той не знае) 

или да се учи от знаещия, с когото разликата не е толкова голяма, както с 

педагога, от който – освен това – се очаква и оценката. 

При планирането и организацията на съвместната предстояща 

дейност чрез игровите компоненти съществено се облекчава тяхното 

протичане. Това е така, защото например една роля е и определен модел 

на поведение, а сюжетът – модел на взаимодействие. Тези модели в 

различна (нарастваща) степен са овладени от децата, което улеснява както 

подбора на средствата и операциите с тях, така и разпределението на 

функциите между участниците в съвместната дейност. Сходно е и 

въздействието на въображаемата ситуация. Като отражение на типови 

социални ситуации, тя носи в себе си набори от нормативно определени 

начини на поведение, които могат да бъдат актуализирани само чрез 

нейното назоваване или символно обозначение. 

За тези цели, а също и при контролирането процеса на дейността и 

при внасянето на корекции, могат да се използват игрови правила. Те са 

условни изисквания, очертаващи една друга, откъсната от текущата 

ситуация реалност, в която всичко е безпрекословно подчинено на тях, 

защото, колкото и да са строги или сложни, те винаги са доброволно 

приети и формулирани. Чрез правилата и други игрови компоненти се 

постига по-голяма значимост на контролно-корекционните и оценъчните 

въздействия на педагога (Д. Димитров, 1989). 
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След изясняване структурата на учебната ситуация и възможностите 

за вплитане на игрови компоненти в нея могат да се очертаят 

организационните модели на технологията за разработване на 

игроподобни педагогически форми. Те са два: 1) програма за разгръщане 

технологията на педагогическите форми с игров компонент (Схема 2); 2) 

програма за разгръщане технологията на игровите педагогически форми 

(Схема 3). 

И тук изходен пункт е диагностиката, обхващата този път 

възрастовото развитие, равнището на игровата дейност и игровите 

интереси на децата. Въз основа на тях се планират дидактичната 

задача (при игровите педагогически форми тя се прикрива с игрова цел), 

елементите в структурата на учебната ситуация и игровите 

компоненти, внедрени в тях (един или повече). Проектираната дейност се 

фиксира в план-конспект, който след това се материализира в хода на 

дейността и намира израз в постигнатите резултати: реализиране 

задачите на възрастовото развитие и издигане игровата дейност на по-

високо равнище. Следва диагностичен процес, изследващ отношението 

между постигнатия ефект и заложените в целевия и концептуалния модел 

задачи. Това е изходен пункт за нов технологичен цикъл. 

Посочените основни положения, отнасящи се до обобщените 

теоретични модели на технологиите на игровото взаимодействие, 

очертават пътищата за разгръщане на играта към по-зрелите й форми, а 

също и за съобразяването на своеобразния процес на обучение в детската 

градина с особеностите, възможностите и интересите, характерни за 

предучилищната възраст. 
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1. Модел на технологията за развитие на сюжетно-

ролевата игра 

Целевият модел на технологията задава зрялата форма на сюжетно-

ролевата игра, която е съвместна, групова, със сложни йерархично-

субординационни и координационни структури на взаимоотношенията, 

като най-често оптималният брой на участниците е 7-15 (Д. Димитров, 

1989). Наред с битовата тематика са застъпени производствени, 

обществени и фантазни сюжети. Предмет на претворяване са 

взаимоотношенията между хората в процеса на тяхната съвместна 

дейност. Децата самостоятелно си поставят игров замисъл, планират 

неговото разгръщане, подбират необходимите за това материали, 

договарят ролите и взаимоотношенията между тях, формулират игрови 

задачи и творчески ги разрешават, проявяват умения за преодоляване на 

конфликти по повод на играта, както и за оценка и самооценка на игровия 

процес. 

Концептуалният модел на технологията разкрива ефекта от 

разгръщането на СРИ върху детското развитие. Специфичното значение на 

тази разновидност на играта е в три насоки: 1) тя изисква и подпомага 

формирането на плана на представите, на действията в умствен план, т.е. 

развитието на символната функция на детското мислене; 2) съдейства за 

ориентировка в смисъла, задачите и нормите на обществените 

взаимоотношения на възрастните с оглед тяхното пренасяне в сферата на 
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собственото детско общуване; в) насърчава реално съгласуване на 

детските взаимоотношения (Д. Димитров, 1989). Не бива да се забравя и 

позитивното влияние на играта по отношение на мотивационната сфера, 

саморегулацията, емоционалното и моралното развитие, преодоляването 

на познавателния егоцентризъм и развитието на способностите за 

обобщение. 

Организационно-функционалният модел на технологията определя 

програмата, алгоритъма за нейното разгръщане в процесуален план. 

Задачите, заложени в целевия и концептуален модел, се реализират 

посредством развитие на следните технологични компоненти: 

• обогатяване на познавателния опит; 

• развитие на материалната база; 

• формиране на базисни игрови умения; 

• ръководство на непосредствения игров процес. 

Поетапното планиране в рамките на всеки от посочените 

компоненти се отразява в: план-конспекти на обучаващи ситуации по 

запознаване с природния и социалния свят, план-конспекти на 

наблюдения, беседи и целеви разходки (с оглед обогатяване на 

познавателния опит); план-конспекти за внасяне на нови игрови 

материали (за развитие на материалната база); план-конспекти на 

обучаващи игри и план-конспекти на договарянето при свободните 

детски игри (проектират формирането на базисни игрови умения в 

непосредствения игров процес). По-долу са представени общите 

изисквания и хронологичният ред при реализирането на технологичните 

компоненти. Указания за разработването на различните видове план-

конспекти се съдържат в „Ръководство за семинарни упражнения по 

педагогика на играта”
29

. 

 

 

                                                           
29

 А. Велева, 2013. 
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2. Обогатяване на познавателния опит 

Най-същественото в СРИ е сюжетът – той отразява човешки дейности 

и взаимоотношения. Следователно за неговото конструиране децата 

трябва да имат познания за заобикалящата ги действителност, които да 

станат база за игра. Това са знания за: 

• значението на природни обекти и предмети от бита на човека; 

• операционалната и смислова страна в дейностите на хората; 

• човекът като носител на социални функции и професии; 

• правилата и нормите на поведение; 

• йерархичните структури на обществото; 

• нравствената страна на човешкия живот. 

Посочените задачи се решават взаимосвързано, но акцентите са в 

дадения ред, защото децата не едновременно, а последователно 

проникват първо в света на предметите и действията с тях, след това – на 

техния извършител — човека — в неговата социална функция и професия. 

Същевременно се ориентират в правилата и нормите на поведение и най-

трудно достъпно е вникването в йерархичните взаимоотношения и 

морални качества на хората. 

Първите игрови действия на детето претворяват онези области от 

действителността, с които то има ежедневен и непосредствен контакт – 

хранене, приспиване, разхождане, преобличане и други подобни. При 

разширяване сферата на общуване извън семейството играта се обогатява 

с пресъздаване на социални функции (клиент, пътник) и на професии, с 

чиито представители детето има досег (лекар, фризьор). Планомерното 

обогатяване на знанията в рамките на различните образователни 

направления в детската градина разширява тематика на игра (битови, 

производствени, обществени сюжети), нейната структура става 

йерархична, а съдържанието й се допълва с богата гама социални 

взаимоотношения и нравствени норми. Паралелно с това развитието на 

мисленето и въображението дават възможност на детето да моделира в 
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дейността си събития, с които се е запознало по словесен път, без да има 

непосредствен опит (космическо пътуване, изригване на вулкан), а също и 

да създава фантазни игрови светове. Така с обогатяването на знанията и 

познавателния опит на детето се развива играта. 

Ето защо различни автори единодушно приемат, че впечатленията 

на детето за заобикалящата го действителност оказват решаващо влияние 

върху разгръщането на игровата дейност. Тази закономерност е много 

добре характеризирана от К. Ушински: „Възрастните могат да окажат само 

едно влияние върху играта, без да разрушат у нея характера й на игра, а 

именно – да поставят материала за постройките, с който вече 

самостоятелно ще се заеме детето. Но не трябва да се мисли, че целият 

този материал може да се купи в магазина за играчки. Вие ще купите на 

детето светла и красива къща, то ще я превърне в затвор; ще му купите 

куклички, представляващи селяни и селянки, а то ще ги строи като 

войници; ще му купите красива кукла момиченце, а то ще започне да я 

сече със сабята; ще преправя и преустройва купените от вас играчки не в 

зависимост от тяхното значение, а във връзка с тези елементи, които ще 

попива от реалната действителност – и именно за такъв материал трябва 

да се погрижат преди всичко родителите и възпитателите” (по: Д. Елконин, 

1984, с. 27-28). 

Думите на К. Ушински навеждат на мисълта за необходимостта да се 

осигури висококачествен материал от богати впечатления, които да станат 

импулс за игрова активност. При това е важно да се знае, че не всички 

преживявания притежават еднакво стимулиращо въздействие върху 

играта. Според Д. Елконин действителността, в която живее детето, може 

условно да бъде разделена на две взаимносвързани, но и различни 

помежду си сфери. Първата е на предметите (вещите) — както природни, 

така и създадени от човешка ръка; втората — на човешката дейност (в 

частност на труда) и на отношенията между хората в процеса на 

осъществяването й. За да се изясни към коя от тези сфери е най-

чувствителна играта, било проведено специално запознаване на децата с 

действителността по два начина: един път така, че основно съдържание на 

наблюдението да бъде предметната сфера на действителността (предмети 
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– вещи); втори път, когато във фокуса е човекът, неговата дейност и 

отношенията, в които е включен. 

Учителка завела децата от втора група на детската градина на посещение в 

зоологическата градина. Там малките се запознали с различните животни – с техния 

външен вид, навици, хранене и т.н. На следващия ден учителката занесла в 

занималнята играчки животни като тези, които децата видели по време на разходката, 

като предполагала, че в групата ще започне игра на „зоологическа градина”. Но децата 

не заиграли нито през този, нито през следващите дни. Тогава учителката повторила 

посещението и запознала групата не само с животните, но и с персонала, който ги 

обслужва, а също и с посетителите. Повторното посещение било организирано по 

такъв начин, че децата наблюдавали работата на хората: касиерът, който продава 

входни билети и пуска посетителите; чистачите, които поддържат чисти пътеките и 

клетките на животните; хората, които в кухнята приготвят храна за животните, и тези, 

които ги хранят; екскурзоводът, който дава обяснения на посетителите; лекарят, който 

се грижи за болните животни. По време на обиколката учителката насочвала 

вниманието на групата върху грижовността на обслужващия персонал към животните, 

върху вежливостта към посетителите и отношенията между работещите. След известно 

време децата започнали самостоятелно игра на „зоологическа градина”, в която имало 

касиер и контрольор, майки и бащи с децата си, екскурзовод, чистачи, хора, които 

хранят животните, кухня за животните с готвач и помощници, болница с лекар, 

директор и т.н. Всички тези персонажи се включвали в дейността постепенно, тя 

продължила няколко дни, като постоянно се усложнявала и обогатявала (Д. Елконин, 

1984). 

В цитирания и в много други експерименти е установено, че 

сюжетно-ролевата игра е чувствителна не към предметната страна на 

действителността, а към сферата на човешката дейност и 

взаимоотношения. Така например запознаването с растения, природни 

явления, животни, транспорт, машини обогатяват представите на детето за 

обкръжението, но не влияят съществено на развитието на играта. В този 

случай афективните впечатления на децата се проявяват най-вече в 

продуктивните видове дейности – апликиране, конструиране, рисуване, 

разказване. Ролевата игра възниква и се развива, когато в центъра на 

запознаването с окръжаващата действителност стои човекът, неговата 

дейност и отношения (отглеждането на растения и животни от човека; 

грижата за другите хора; управлението на транспорта, използването на 

машините и т.н.) (Т. Авдулова, 2009; Н. Бойченко, Г. Григоренко и др., 

1982). Следователно планомерното обогатяване на познавателния опит, 
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което има за цел развитие на сюжетно-ролевата игра, следва да бъде 

приоритетно насочено към запознаването на децата с дейността на хората, 

с техните постъпки и взаимоотношения. 

Запознаването с околната действителност като база за игра се 

осъществява в обучаващите ситуации, по време на наблюденията, 

екскурзиите и разходките, в разговорите, при четенето на художествена 

литература, разглеждането на картини, гледането на телевизия и пр., тоест 

възможности за това има във всеки един момент от живота в детската 

градина и семейството. 

Основните изисквания към планомерното обогатяване на 

познавателния опит като компонент на технологията за развитие на 

сюжетно-ролевата игра са разгледани от Е. Зворигина и Н. Комарова. 

Във всекидневието и по време на педагогическите ситуации децата 

следва да разглеждат безопасни предмети и усвояват тяхното 

предназначение. При това възпитателят трябва да подчертава основните 

свойства на вещите, да показва как се действа с тях, кратко да пояснява за 

какво са нужни (чашката е за пиене, леглото – за спане; с камиона се 

превозват продукти, мебели). Възрастният следва да организира 

наблюдения върху действията на хората, използващи различни предмети. 

Може да се предложи на децата да погледат какво прави лелята в 

занималнята (мие пода, застила масите, приготвя леглата), чистачът на 

улицата (премита с метла алеите). Интересът към новите знания за 

предметите и желанието да се действа с тях се предизвикват само при 

активното участие на малките в практически действия в бита, 

обучаващите игри, педагогическите ситуации и т.н. Затова е важно да се 

привличат самите деца към повтаряне на достъпни действия, като се 

подчертава тяхната необходимост и резултативност. Целесъобразно е да 

се поставят различни задания: „Донеси тук малкият стол”, „Постави на 

етажерката тази книга”, „Закачи палтото”, „Дай на леля Надя салфетката”. 

За развитие на сюжетно-ролевата игра от значение е и насочването 

на детското внимание към подготовката на възрастните за осъществяване 

на някаква задача (шофьорът отначало изчиства стъклото, включва мотора 

и след това отпътува). 
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Педагогът следва да обсъжда с децата взаимодействието между 

хората, например майки и деца, продавач и купувач, домакини и гости. 

При запознаване с труда на възрастните трябва не само да се показват 

техните действия, резултатите от труда, но и обезателно да се обясни, че 

хората постоянно встъпват в съдържателно общуване: разговарят помежду 

си, решават делови спорове, съветват се, заедно изпълняват определени 

трудови операции, помагат си един на друг. 

По време на посещение в медицинския кабинет може да се покаже как общуват 

помежду си лекар и пациент, например: 

На вратата се чува почукване и в кабинета на лекаря влиза момиче: 

— Здравейте, Ирина Иванова, боли ме гърлото. 

— Как се казваш? 

— Юлия. 

— Отвори уста, аз ще прегледам гърлото ти. (Гледа.) Юлия, ти навярно лошо си 

завързала шала, когато си ходила на разходка? 

— Не, добре го завързах. Денис ми помогна. 

— А да не си яла сняг? 

— Само снежинка опитах. 

— Снегът не трябва да се опитва, той е много мръсен и студен, ето защо те е 

заболяло гърлото. Ще ти дам лекарство (Показва.), ще си правиш гаргара сутрин и 

вечер. 

— А инжекция няма ли да ми направите? Аз толкова се страхувам от инжекции. 

— Не, няма да ти правя инжекция. Кажи на майка си довечера да ти даде топъл 

чай с малиново сладко. 

— Добре, всичко ще кажа на мама. 

— Оздравявай бързо. 

— Благодаря. 

В заключение възпитателят се обръща към децата: „Вие чухте ли за какво 

разговаря с болната Юлия нашата лекарка Ирина Иванова? Тя е строга, но добра и 

грижовна”. 

За да поискат децата да играят на шофьор, пилот, медицинска сестра 

и т.н., е необходимо да се насочи вниманието им към личните качества 

на тези хора, да се предизвика уважение към тях, симпатия, желание да се 

подражава. Например по време на посещение на кухнята възпитателят 

подчертава, че готвачката леля Надя много обича своята работа, тя готви 

вкусен обяд. Наблюдавайки труда на шофьора, чичо Васил, педагогът 
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обяснява, че той кара внимателно, винаги хубаво гледа пътя, навреме 

докарва продуктите в детската градина. 

Желателно е освен провеждането на наблюдения и беседи да се 

предвиждат срещи с персонала на детската градина и с представители на 

различни професии. Например по време на посещение в кухнята готвачът 

пита децата кое ядене най-много им е харесало, интересува се от какви 

зеленчуци се вари супа, уточнява може ли да се слагат неочистени картофи 

в тенджерата; по време на разходката шофьорът може да побеседва с 

децата за това какви продукти вози, какво е видял по пътя за детската 

градина, да попита: „Вие в групата имате ли коли? Ремонтирате ли ги?” и 

да посъветва: „За да върви добре колата, към нея трябва да се отнасяте 

грижливо: да я чистите, смазвате с масло, да проверявате добре ли са 

завинтени детайлите. Ако сега колата се счупи, вече знаете как да я 

поправите.” Важно е, наблюдавайки дейността на възрастните, децата да 

се почувстват активни помощници и участници в техния труд. Така на 

малките може да се предложи заедно с лелята да поставят лъжичките за 

обяд; да поседят в кабината на шофьора, да му помогнат – да подадат 

отвертката, ако той ремонтира колата. Препоръчително е служебните лица 

да подарят на децата определени специфични предмети за игра, 

например шофьорът — инструменти играчки за ремонт на коли; готвачът – 

нова дъска за рязане; лекарят – няколко празни кутийки от витамини с 

предложение: „Това са витамини за вашите дъщери. За куклите също е 

полезно да вземат витамини.” (Е. Зворыгина, Н. Комарова, 1989 а, б). 

Наред с посочените общи изисквания при запознаването с околната 

действителност педагогът следва да заостря вниманието върху тези 

моменти, които могат да се отразят в играта в съответствие с възрастта 

на децата. С. Козлова и Т. Куликова обясняват, че за малките това са 

действията с предметите, а за големите – взаимоотношенията между 

хората. Колкото по-малки са децата, толкова по-важни за тях са 

впечатленията, получени при непосредственото запознаване с едни или 

други явления. Така за обогатяване съдържанието на играта на 

транспортна тема възпитателят води децата на спирка на градския 

транспорт, специално моли шофьора, който вози продукти в детската 

градина, да побеседва с групата, да покаже кабината на своята кола, да 
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разреши на децата да поседят там, да подържат волана. С по-големите 

може да се разгледат съответни илюстрации, да им се прочете книга, да се 

проведе беседа (С. Козлова, Т. Куликова, 2009). 

В обобщение може да се каже, че основните акценти при 

обогатяването на познавателния опит с оглед развитието на сюжетно-

ролевата игра са: запознаване с предметите и действията с тях; с труда на 

възрастните и неговия резултат; с взаимоотношенията между хората и 

личните им качества. Важни условия за пренос на знанията в игровата 

дейност са: създаване на положително емоционално отношение към 

наблюдаваните обекти и явления; осигуряването на възможности децата 

да се включат в дейността на възрастните, като извършат достъпни 

практически действия; насочването към изразяване на своите впечатления 

в разказ, рисунка, апликация; подсказване на идеи за игра (чрез съвети, 

въпроси и внасяне на съответни игрови материали). Съществено изискване 

е обогатяването на знанията да се планира не само на базата на 

програмното съдържание по различните образователни направления, но 

най-вече да се съобразява с личния опит и актуалните интереси на децата, 

формирани и извън детската градина. 

 

3. Развитие на материалната база за игра 

Играчката е материална основа за игра. Нейните функции в 

дейността варират съобразно възрастовите особености на децата. При 

малките, които нямат богат жизнен и игров опит, и които реагират по-

непосредствено на заобикалящата ги действителност, играчката е стимул 

за игра – именно тя подсказва на детето какви действия да извърши. 

Постепенно в процеса на развитието пусковата роля на играчката отстъпва 

на заден план – играещите най-напред си поставят замисъл и след това 

подбират материалите, необходими за неговото реализиране. Наред с 

това в хода на разгръщането на игровата дейност значително се променя и 

нейната тематика: първоначално децата претворяват битови сюжети, в 

края на предучилищния период моделираните игрови светове нямат 

граници нито в сферата на човешката дейност, нито в областта на 

фантазията. След като играта на малките се различава от играта на по-
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големите, то и материалната база за игра следва да се изменя 

своевременно, като се отчита равнището на развитие и игровата култура 

на децата. 

Д. Димитров посочва следната последователност в изменението на 

материалната база за игра съобразно познавателния и игров опит на 

подрастващите: 

• Първоначално преобладаване на неперсонифициран игров 

материал за усъвършенстване на манипулативните действия 

• Постепенно изменяне съотношението в полза на сюжетните 

играчки 

• Набори игров материал, позволяващ с различни средства 

реализирането на едно предназначение 

• Преход от използване на играчки и материали за индивидуална 

игра към такива за съвместна 

• Тематични набори с битов и професионален инструментариум 

• Увеличаване на специализираните играчки и масово внедряване 

на предмети заместители 

• Намаляване на специализираните играчки и на тези, свързани с 

бита 

• Абстрактни игрови и дидактични материали, които могат да се 

използват и в игрите, и в обучаващите ситуации (Д. Димитров, 1989). 

За децата, постъпващи в първа група на детската градина, са 

характерни манипулативни действия – те са еднообразни, повтарящи се и 

са необходими на детето, за да опознае качествата и свойствата на 

предметите, да борави с тях и да ги променя. Затова отначало е 

необходим неперсонифициран игров материал (дрънкалки, меки гумени 

играчки, кубчета, рингчета, чашки, топки) в различна големина и цвят. 

В същото време интензивно се развива предметната игра, която е 

предпоставка за ролево действие. С оглед на това постепенно 
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съотношението в материалната база се измества в полза на сюжетните 

играчки. Те са предимно с битова тематика, тъй като децата първоначално 

претворяват непосредствените си впечатления от живота в семейството. 

Е. Петрова посочва, че на началните етапи на работа, когато 

жизненият опит на децата е ограничен, е необходимо играчките да бъдат 

по-тясно специализирани. В ранна предучилищна възраст (3-4-годишни) 

въображението е все още слабо развито за самостоятелно построяване на 

сюжет, затова играчките са организиращо начало на играта. 

Монофункционалните материали носят повече информация и затова 

насочват детето към определен сюжет. Например, играчката голо бебе 

веднага определя сюжета – грижа за него. Универсалната кукла (по-

обобщен образ) също насочва към подобен сюжет, но не дава на детето 

информация как да се грижи за нея. Затова то може дълго да я носи със 

себе си, без да извършва конкретно игрово действие, докато бебето 

изисква да се завие с одеялце, да се храни, да се вози и т.н.; куклата-

палячо е подходяща за правене на гимнастика; вървящата кукла може да 

се води за ръчичка (конкретността на образа се определя от костюма или 

някакъв детайл). По-голяма трудност срещат децата при игра с играчки, 

които са обобщени образи на действителността. Те имат по-универсален 

характер и в тази възраст не насочват към определен сюжет и съдържание 

на игра (Е. Петрова и др., 1993). 

Създаването на набори, позволяващи с различни средства да се 

реализира едно предназначение, е важно, за да може игровите действия 

да се пренесат от един върху друг предмет. Това съдейства за намаляване 

на конфликтите, които в първа група възникват преди всичко по повод 

точно на определена играчка. Детето се убеждава, че може да се играе 

добре и с други кукли, с друга количка, с други дрешки за куклите и т.н. 

Наред с това преносът на игровото действие съдейства за неговото 

обобщаване и извършване не само при изходните, но и във вариативни 

условия. Това издига игровата дейност на по-високо равнище. 

Съгласно Е. Петрова монофункционалните играчки пораждат 

индивидуални игри – количката за бебе, ютийката, ваничката, камиончето 

са играчки за индивидуално ползване. Затова, когато децата натрупат опит 

за влизане в роля и извършване на разнообразни действия, се въвеждат 
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тематични набори с битов и професионален инструментариум, които 

отразяват близка действителност („Чичо Доктор”, „Сервиз за чай”, 

„Фризьорски салон” и др.). Така се създават условия за встъпване във 

взаимодействия (децата се групират около масичката за чай), за влизане в 

неравностойни взаимоотношения (докторът манипулира с играчките, т.е. 

лекува, а пациентът изтърпява лечението). Тези комплекти все още не 

трябва да съдържат много подробности, за да насочат действията на 

децата към определена цел. Предлагат се и различни атрибути, например 

за куклата: за спане, за обличане, за хранене (Е. Петрова и др., 1993). По 

мярата на обогатяването на познавателния опит на децата и с развитието 

на игровата дейност тематичните набори се допълват и обогатяват, като се 

увеличават специализираните играчки, позволяващи по-пълно и 

реалистично отразяване на действителността. В същото време 

разнообразяването на игровата тематика налага масово внедряване на 

предмети заместители, които правят възможно моделирането на всяка 

избрана от децата сфера на действителността. 

На този етап, казва Е. Петрова, интересът към ролите се стимулира от 

играчките атрибути (престилки, шапки, фуражки и др.). Те, също като 

играчките, са реалистични и ориентират избора на детето (за ролята на 

лекаря е нужна манта, за сервитьорка – малка престилка и боне) (Е. 

Петрова и др., 1993). Наред с това атрибутите и дрехите изменят характера 

на поведението на децата. Слагайки си мъниста, момичето се 

преобразява: движенията му стават по-плавни; момчето в ролята на 

шофьор (с фуражка) или баща (с вратовръзка) не тича, а върви с уверена, 

твърда походка (Е. Зворыгина, Н. Комарова, 1989 а). 

Като общо изискване за горна предучилищна възраст е условността 

на играчката. Достатъчно е да съдържа най-характерното. Останалото 

детето допълва по асоциативен път и чрез въображението си (Е. Петрова и 

др., 1993). Играчките и игровите материали престават да бъдат сигнал и 

материална опора. Игровите действия вече се определят от сюжета и 

ролята (не от наличния материал), а играчката е условие за тяхното 

реализиране. Реалистичните играчки, които определят логиката на 

игровите действия, спъват творческите търсения и създават стереотипност 

в дейността. Затова те се комбинират със заместители и неоформени 
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материали (например кубчето става сапун, парче торта и пр.; шишето – 

биберон, шампоан, напитка т.н.). Ако децата не се научат да заместват 

специализираните играчки с полифункционални, да играят с по-малко 

играчки и повече заместители, се възпрепятства по-нататъшното развитие 

на сюжетно-ролевата игра. 6-7-годишните имат известни познания за 

интересни, разнообразни теми, които са желани сюжети за игра. Но те 

вече са тясноспециализирани и често за тях няма подходящи играчки. 

Например децата предлагат да играят „на индианци”, „на цирк”, обаче 

нямат съответни играчки, не умеят да ги заменят с други или да 

комбинират наличните и затова се отказват от замисъла, връщат се на вече 

многократно реализирани игри. Освен това, ако детето не се упражнява 

чрез достъпни дейности в заместване на отсъстващите предмети и 

отношения с помощта на символи и знаци, се затруднява отвлеченото 

мислене, което е основа за успешното овладяване на абстрактни знания в 

училище. Затова измененията в материалната база за игра трябва да 

доведат до възможно по-ранно преобладаване в играта на предметите 

заместители и абстрактния игров материал. 

Е. Зворигина и Н. Комарова препоръчват неоформените материали, 

използвани като предмети-заместители (пръчици с различна дължина, 

късчета плат, гумички, кожи, къси до 30 см шнурчета, въженца, тел, 

пластмасови флакони, природни материали и др.) да се съхраняват в 

панерчета. Тези „чудесни панерчета” могат да стоят на етажерката, в 

шкафа, на всяко достъпно място. Детето си взема от него къс шнур и го 

превръща в маркуч за миене на колата или за зареждане на бензин, или в 

микрофон. Кубчето или тухличката стават парче сапун, телевизор, книга. В 

качеството на заместители могат да се използват също детайлите от 

конструктор и дидактичните материали, използвани в обучаващите 

ситуации. 

Според същите автори още от ранна възраст децата трябва да бъдат 

приобщени и към изработването на несложни играчки самоделки. Така 

те се учат да подбират нужните за играта материали и да изработват 

недостигащите. 

Например след екскурзия в кухнята възпитателят предлага на децата да 

направят палачинки за куклите. Той слага в тигана кръгчета от бяла хартия, 
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съпровождайки своите действия с думи: „Ето една палачинка, ето още една. Още не са 

се изпържили, трябва да се зачервят”. След известно време педагогът взема едно 

кръгче, оцветява го с жълт молив и казва: „Каква хубава палачинка стана. Вкусна и 

мекичка за моето дете.” Възрастният оставя моливи на масата – на децата може да им 

се прииска да направят още палачинки. 

В папка може да се поставят хартиени квадрати, кръгове, овали. В игрите те ще 

станат питки, торти, плодове – децата само избират формата и рисуват на нея (Е. 

Зворыгина, Н. Комарова, 1989 а). 

Наред с посочените съображения подборът на играчките следва да 

отчита познавателния опит и актуалните интереси на групата. Това 

означава, че в зависимост от скорошните впечатления на децата следва да 

се внасят нови материали, които съдействат за транслиране на знанията в 

игровата дейност. И. Миленски представя следните начини за внасяне на 

играчки: 1) дидактични игри с участието на кукла; 2) задаване на гатанки от 

кукла; 3) инсценировка чрез играчки; 3) създаване на игрови ситуации. 

Авторът посочва, че похватите за внасяне на играчки трябва да се редуват 

(И. Миленски, 1995). 

Освен хронологичния ред при въвеждането на игровите материали 

следва да се отчитат и изискванията към организацията на обстановката за 

игра от различните по възраст деца.
30

 

В първа група децата все още трудно преименуват предмети и 

условия, учителят участва активно за създаване на въображаема ситуация 

за деня. Той оформя всеки кът така, че да бъде максимално 

функционален, разбираем и желан. Освен това педагогът предлага на 

децата подходящи играчки, показва какво може да се прави с тях и как да 

се комбинират. 

Във втора група възможностите на децата за преименуване на 

предмети и условия са нараснали и те създават функционални и 

привлекателни звена от въображаемата ситуация с помощта на учителя. 

                                                           
30

 По-долу са представени изискванията, посочени в поредица книги за учителя в детската градина: 

Книга за учителя на първа група в детската градина [част първа]. (1984). – под ред. Е. Петрова – София: 

Народна просвета. 

Книга за учителя на втора група в детската градина [част първа].(1984). – под ред. Е. Петрова – София: 

Народна просвета. 

Книга за учителя на трета група в детската градина [част първа]. (1984).– под ред. Е. Петрова – София: 

Народна просвета. 
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Децата от трета и четвърта група сами конструират, подреждат, 

разместват, комбинират и т.н. наличните предмети, играчки, мебели и 

материали за игра, за да създадат удобна и функционална обстановка за 

игра съобразно конкретния сюжет и съдържание. 

Общата перспективна линия в изискванията към организацията на 

обстановката за игра, посочена от Д. Димитров, е, че децата трябва в 

нарастваща степен да я осъществяват самостоятелно (Д. Димитров, 1989). 

 

4. Формиране на базисни игрови умения 

Проблемът относно формирането на базисни умения за сюжетно-

ролева игра традиционно е във фокуса на интереса на методистите в 

руската литература. У нас по-конкретни насоки в това отношение се 

съдържат в публикациите на Е. Петрова. За постигане на по-голяма 

изчерпателност по този важен въпрос по-долу са представени 

методическите системи на О. Карелина, Н. Губанова, Е. Петрова, Е. 

Зворигина и Н. Комарова. Тъй като авторките изхождат от едни и същи 

методологически позиции, техните постановки се разглеждат не 

последователно, а на принципа на интеграцията с оглед взаимното им 

обогатяване. 

Задачите за формиране на базисни умения за сюжетно-ролева игра 

са следните: 

• формиране у децата на условни действия със сюжетни играчки; 

• логическо обединяване на поредица игрови действия; 

• пренос на игровите действия; 

• формиране на игрови действия с предмети заместители; 

• разширяване смисъла на игровата ситуация; 

• формиране на игрови действия с въображаеми предмети; 

• формиране на умения за съвместна игра; 
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• формиране на ролево поведение; 

• увеличаване комуникативния обем на ролите; 

• формиране на умения за предварително планиране на играта; 

• установяване на връзки вътре и между групировките; 

• обогатяване на игровата тематика и съдържание. 

Задачите са дадени в хронологическа последователност, но трябва 

да се има предвид, че в реалната практика те се реализират на принципа 

на спираловидност, като на всеки следващ възрастов етап се постига по-

голяма вещина. 

• Формиране у децата на условни действия със сюжетни играчки 

О. Карелина препоръчва за целта педагогът да разгръща сюжетна 

игра пред групата, одушевявайки кукли и други игрови персонажи и 

приписвайки им разбираеми за децата желания. 

Възпитателят поставя на масичката кукла (мишка, заек) с размери не по-малки 

от 50 см, поставя пред нея чинийка и лъжичка (съответстващи по размери) и се обръща 

към децата: „Вие играете и аз ще поиграя с куклата. Аз сега я храня, тя иска да яде. Ето 

я кашата в чинийката. Яж, дъще!”. Взема лъжичката и няколко пъти (5-6) я поднася към 

устата на куклата, съпровождайки своите действия с думи: „Яж, отвори уста! Какво 

хубаво дете имам, яде каша!”. 

Малките трябва да видят, че възпитателят е искрено заинтересован 

от играта, отнася се емоционално към куклата (иска да й помогне, радва се 

или тъгува с нея). Такава игра на педагога е важно условие за въвличане в 

условна ситуация. Емоционалната окраска на действията на възрастния и 

позицията на „играещ” веднага привличат вниманието на децата. Като 

правило те наблюдават играта на възпитателя: едни отиват при него, 

други, отвличайки се от своите играчки, следят действията му отдалеч. Ако 

някое дете е заето със своята играчка, не трябва да се настоява да 

прекрати играта си. 

Започнатата от възпитателя игра може да продължи с въвличане в 

нея на някое от децата, което в дадения момент е най-предразположено 

към общуване с възрастния. 
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Обръщайки се към детето, възпитателят предлага: „Хайде да играем. Ето 

мишката и куклата седят до масата. И ти седни с нас. Аз ще ви храня!”. Възрастният 

помага на детето да седне и „храни” всички по ред. Той прави това полу на шега, 

давайки на децата да разберат, че всичко това е „наужким”, а не сериозна процедура 

по хранене. В играта може да се включи още едно дете: „Аз не успявам да храня всички 

едновременно. Помогни ми, нахрани мишката”. 

Важно е в този период да се осигурят възможности децата да 

разгърнат игрови действия с куклата (мишка, зайче) в самостоятелна 

дейност. За целта е нужно да се поставят няколко игрови персонажа около 

масата, пред тях да се сложат чинийки и лъжички или да се подготвят 

няколко креватчета, столчета и т.н. Възпитателят използва прости и 

понятни за децата ситуации: куклата иска да яде – не иска да яде, иска да 

спи – не иска да спи и т.н. В играта се включват две-три действия в рамките 

на една сюжетна ситуация. 

На този етап се предлагат игрови предмети, имитиращи реалните – 

това помага на децата да разберат смисъла на игровата ситуация и да се 

включат в нея. Условността се подчертава от това, че в своята 

коментираща реч възрастният въвежда в играта въображаеми елементи: 

храни с каша, която не съществува, мие с вода, която не тече от играчката 

чешма, приписва на куклата (чийто облик не се изменя) различни 

емоционални състояния (О. Карелина, 2012). 

Е. Зворигина дава следната последователност за усложняване 

формулировката на игровата задача. Отначало педагогът показва не 

повече от две играчки, назовава игровите действия („Лили пие, яде”, 

„Слагаме Лили да спи”), подчертава резултата („Колко вкусно си похапна 

Лили”). След това предава играчката на детето и формулира задача: „Дай 

на Лили да пие”. Ако детето охотно приема игровата задача, му се 

предлага да я реши без предварителен показ на игрови действия. 

Активността на детето се проявява в заинтересованост от играчката, във 

внимателно наблюдение на действията на възрастния, в неговата реч и 

емоционално-мимически реакции. След като детето се научи да решава 

игрова задача, дадена с пряка формулировка („Нахрани куклата”, „Сложи я 

да спи”), се преминава към косвена форма („Куклата иска да спи”, 

„Куклата иска да яде”). По-късно заданието се формулира по-абстрактно: 

„Куклата е изморена” (Е. Зворыгина, 1989). 
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• Логическо обединяване на поредица игрови действия 

В методическата система на О. Карелина първоначално се 

осъществява преход към включване на две свързани една с друга сюжетни 

ситуации по такъв начин, че действията на детето не просто да повтарят, а 

да продължават по смисъл действията на педагога (варене на каша и 

хранене на куклата; хранене на куклата и слагане да спи; къпане на куклата 

и слагане да спи). 

Възпитателят взема мишка и разговаря с нея: „Мишке, защо си толкова тъжна? 

Искаш да ядеш?”. Обръща се към наблюдаващото го дете: „Петя, свари каша за 

мишката. Тя иска да яде.” Обикновено детето с удоволствие вари каша на играчката 

печка, но прави това доста бързо, защото не желае задълго да се отвлича от действията 

на възрастния (поставя тенджерата на котлона и веднага я смъква с думите: „Готово! 

Ето кашата!”). Възпитателят в това време поставя на масата чинийка, взема лъжичка и 

говори на мишката: „Сега Петя ще ни донесе каша. Ще ядеш и после ще спиш”. Храни 

мишката. След това се обръща към друго дете: „Сергей, мишката се нахрани. Сега е 

време да спи. Ще я сложиш ли да спи?” и т.н. (О. Карелина, 2012). 

По-нататък игровата задача, поставена от педагога, се усложнява, 

като включва извършването на две-три взаимосвързани игрови действия: 

детето не просто да напои куклата с чашката, а да приготви масата за 

хранене; не само да нахрани мишката, а преди това да сготви обяд за нея 

(Е. Зворыгина, 1989). 

Постепенно децата да се насочат към увеличаване броя на 

пресъздаваните от тях действия, но без да се изисква строго да се спазва 

логическата им последователност: например едно дете може първо да 

нахрани куклата си, после да я изкъпе, след това да я разходи; друго дете 

може първо да заведе куклата си на лекар и след това да я нахрани и 

разхожда и т.н. Пресъздаването на повече на брой действия създава 

обективна предпоставка за обособяване на ролята и за първи прояви на 

съгласуваност на игровите действия между две и повече деца (Книга за 

учителя на първа група в детската градина, част І, 1984). 

Педагогът може да съдейства за създаване на игрови вериги, като в 

хода на играта задава насочващи въпроси, които съответстват на 

организацията на предметната среда и уточняват игровата ситуация 

(„Какво ще прави сега дъщерята? Трябва ли да прибере масата?”; „Защо 
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мама бърза?”; „Ето къща, тук живеят майката и детето. Кажи къде отиват 

те толкова рано?” (Н. Губанова, 2008). 

• Пренос на игровите действия 

Когато децата започнат да изпълняват успешно поредица от 

подражателни игрови действия, педагогът започва да им помага да ги 

пренасят от един предмет върху друг, сходен на него: да хранят куклата с 

различни прибори, от различни съдове; да й дават да пие от различни 

чашки; да са в състояние да се грижат по този начин за всяка кукла, за 

Мечо, за Зайо. (Книга за учителя на първа група в детската градина, част І, 

1984). Това способства за обобщаване на игровите действия и 

адаптирането им към вариативни условия. 

• Формиране на игрови действия с предмети заместители 

Тази задача е детайлно анализирана от О. Карелина. Според нея 

наред със сюжетните играчки – подобия на реални вещи (играчки съдове, 

мебели, ютии и т.н.) — възпитателят трябва да използва в съвместната 

игра с децата и предмети заместители (например пръчица вместо 

лъжичка, кубче вместо сапун и др.). Необходимостта да използва предмет 

заместител възниква у детето тогава, когато то вече е включено в 

условната ситуация на играта и иска да я продължи, но не вижда 

подходяща сюжетна играчка. 

Възпитателят предварително прибира играчките-лъжички и приготвяйки 

пръчица, започва да играе: „Мишката е гладна, ще я нахраня с каша. Ето я чинийката, а 

лъжичка няма. А, ето я нашата лъжичка (взема пръчицата)! Яж, мишке!” (Храни с 

пръчицата вместо с лъжичка). По-нататък възрастният се обръща към едно от децата, 

наблюдаващи играта: „Мишката още не се е нахранила. Ето ти лъжичка (дава 

пръчицата). Това ще бъде нашата лъжичка! А аз в това време ще приготвя леглото за 

мишката”. 

При въвеждане в играта на предмети заместители възрастният 

трябва не само да осъществява игрови действия с тях (да поднася 

лъжичката пръчица към устата на куклата, да обтрива мишката със сапун 

кубче), но и словесно да указва условното значение на предмета („Това е 

нашият сапун”, „Това все едно е лъжичка” и т.н.) и смисъла на 

извършваното („Сапунисвам лапичките, хубаво ги измивам със сапун” и 
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т.н.). В този период словесните коментари са необходими, тъй като без тях 

действието може да остане неразбираемо за детето. Следва да се 

стимулират и самите деца да обозначават игровите действия с думи („С 

какво храниш куклата? Ах, това е хляб” и т.н.). Докато детето играе само, за 

него е напълно достатъчно самото то да разбира смисъла на 

осъществяваното действие, но когато се появи партньор, той също трябва 

да може да вникне в този смисъл. Ето защо е нужно детето да се научи да 

пояснява самото игрово действие или условно значение на предмета („Аз 

храня”, „Това ми е лъжичката”). 

За малките деца е свойствено да употребяват предмети-заместители 

в самостоятелната дейност именно в това условно значение, в което ги е 

използвал възпитателят. Затова в по-нататъшните съвместни игри е 

необходимо да се разширява кръгът на действията със заместителите: на 

един и същи предмет да се придава различно условно значение 

(например в една игра пръчицата се използва като лъжичка, в друга – като 

термометър, в трета – като гребен и т.н.); да се въвеждат различни 

предмети заместители за изпълнение на едно и също по смисъл игрово 

действие (един път в играта вместо сапун се взема кубче, следващият път – 

детайл от конструктор и т.н.). 

Важно е да се отчита също така, че за разгръщане на играта малките 

деца се нуждаят от реалистични предметни опори (сюжетни играчки, 

копиращи истински предмети). Ако на детето се предоставят само 

предмети заместители без сюжетни играчки, ще му бъде трудно да улови 

смисъла на игровата ситуация даже и в съвместна игра с възрастния, а 

самостоятелната му дейност ще се сведе единствено да просто 

манипулиране с вещите. Затова предметите заместители трябва винаги да 

се съчетават със сюжетни играчки (ако хлябът се замества с кубче, то 

чинийката, в която лежи, трябва са бъде „като истинска”). 

На първо време, за да могат децата да разгръщат игрови действия 

самостоятелно, възпитателят следва да съхранява предметно-игровата 

среда, а в следващите дни да я организира специално с подобия на тези 

играчки, които са се използвали преди, или аналогични по смисъл на тях. 

При това трябва да се предостави възможност на няколко деца 

едновременно да разгърнат привлекателни сюжети. Така например, ако 
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възпитателят е поиграл с детето на „къпане на куклата”, може в игровия 

кът да се оставят още 1-2 играчки ванички, да се постави кубче сапун, за да 

могат и другите деца да поиграят. Задачата на възпитателя е да обмисли 

кои играчки да замени с аналогични, кои за известно време да отстрани от 

полезрението на децата, за да възникне у тях необходимостта 

самостоятелно да потърсят предмет за замяна на недостигащото. 

В игровия кът наред с куклите педагогът поставя в кутия спално бельо, но при 

това прибира креватчетата. Ако детето не намери само с какво да ги замени, 

възрастният му помага: „Хайде да направим креват от столчета” (О. Карелина, 2012). 

След като децата свикнат да си служат с предмети заместители, 

може да се покаже способ за решаване на игровите задачи с използване 

на нарисувани предмети (възрастният храни куклата с геврече, нарисувано 

на салфетка, взема изобразен на рисунка сапун за къпането на мишката и 

т.н.). И накрая показва игрови действия с въображаеми предмети (дава на 

куклата въображаем бонбон, орех, морков) (Е. Зворыгина, 1989). 

• Разширяване смисъла на игровата ситуация 

У някои деца, казва О. Карелина, могат да се забележат стереотипни 

манипулации с играчките, „застиване” на едно и също игрово действие 

(неговото многократно повторение). В такива случаи според авторката е 

полезно възпитателят да се включи във вече възникнала у детето игра с 

цел разширяване смисъла на игровата ситуация. 

Детето безконечно вари нещо на играчката-печка (поставя на нея една 

тенджера, после друга, бърка с лъжичка). Възрастният може да постави до масата 

мишка и да започне да разговаря с нея: „Искаш ли да ядеш, мишке? Виждаш ли, Ники 

вари нещо в тенджерата. Ники, какво готвиш? Каша? Сигурно вече е готова. Мишката 

иска да яде”. В такава ситуация детето с лекота преминава от приготвяне на каша към 

хранене на гладната мишка. 

Ако възпитателят забележи, че някое от децата показва пристрастие 

към една играчка, оставайки на равнището на елементарни манипулации с 

нея, той се включва в дейността, започвайки паралелна игра: детето 

манипулира с предмета, а възрастният чрез разказ приписва на действията 

му сюжетен смисъл. 
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Възпитателят забелязва, че момченце безцелно вози играчка камион. За да 

придаде на действието смисъл, възрастният казва: „Твоят камион сигурно отива за 

тухли. Ще докара тухли, за да построим къща. На зайчето му трябва дом. Къде са 

нашите тухлички?” След подобно включване в смислов контекст дейността на детето 

става по-целенасочена: то започва да търси тухлички, да ги вози в каросерията. 

По принцип възпитателят може да обиграе всяко случайно 

възникнало у детето действие с предмета, придавайки му условно 

значение. 

Детето е край куклената маса и върти в ръка зелена топка. Педагогът казва: 

„Васи, това диня ли е? Куклите искат сладко!”. 

Приписването на условно значение на предмета първоначално 

предизвиква у детето изумление и едновременно с това – радост, смях и 

желание да се действа с предмета в неговото необичайно качество (О. 

Карелина, 2012). 

• Формиране на игрови действия с въображаем предмет 

О. Карелина препоръчва, когато детето усвои действията „наужким”, 

наред с предметите заместители в играта да се въведат и въображаеми 

предмети, с които се осъществява игрово действие (сресване с гребен, 

който го няма; ядене на въображаем сладолед). 

По време на игра възрастният протяга към детето ръка с въображаем бонбон: 

„Вземи бонбонче, нахрани мишката”. Ако детето не приеме това предложение, 

възпитателят сам гощава мишката: „Мишке, опитай колко е вкусно. Имам още един 

(взема от масата въображаем бонбон). Ето, пробвай и ти” (О. Карелина, 2012). 

Е. Зворигина и Н. Комарова добавят, че при по-големите деца за 

насърчаване на действията с въображаеми предмети помагат елементите 

на оформлението - сглобяеми пана картини. На тях могат да бъдат 

нарисувани познати предмети от бита: например, на едното графически е 

представена баня (вана, душ, мивка със сапун), на друго – кухненски кът 

(мивка, етажерка с посуда и т.н.). На мястото, където се намира игровият 

транспорт, може да се постави пано картина с изобразен градски или 

селски пейзаж в зависимост от местността, в която е разположена детската 

градина. Съчетанието от нарисувани предмети и реални играчки 
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позволява да се действа както във въображаем план, така и с опора на 

натурален предмет. 

По мярата на обогатяване знанията и впечатленията на децата 

сглобяемите пана-картини могат да заменят някои играчки. Но такава 

замяна трябва да става в определена последователност. Например, 

създавайки игрова ситуация за големите кукли, педагогът отначало внася 

ваничка, наблизо оставя празен флакон от шампоан, закача кърпа. След 

няколко дни прибира някои играчки, а на стената поставя пано картина с 

изобразената баня. В такива условия играта се усложнява, децата трябва 

да действат във въображаем план: поставят лицето и ръцете на куклата 

под нарисувания кран. Изображението помага творчески да се реализира 

жизнената ситуация в играта. Усвоявайки игрови действия с въображаеми 

предмети, децата започват широко да ги включват в своите игри (Е. 

Зворыгина, Н. Комарова, 1989 а). 

• Формиране на умения за съвместна игра 

В методическата система на О. Карелина първоначално се поставя 

задачата малките деца да се научат да си взаимодействат, като използват 

един предмет в съвместна дейност: да си търкалят едно на друго топка, 

заедно да сглобяват пирамидка, да строят кула от кубчета и т.н. Подобна 

работа по организация на взаимодействие позволява да се обезпечи по-

голяма самостоятелност на децата, ориентация по връстниците, да се 

заложат основите на съвместната игра в бъдеще. 

След като децата овладеят условни игрови действия, възпитателят 

може да премине към съвместна игра с двама или повече участници – 

всички желаещи, които откликнат на предложението на възрастния да 

поиграят заедно с него. В подобна игра може и без играчки персонажи. 

Сюжетът се разгръща така, че децата да насочват своите действие към 

останалите съиграчи, а не към кукли. 

Възпитателят подрежда едно зад друго няколко столчета и казва: „Това е 

автобус. Аз ще отида с него в гората. Кой иска да се повози с мен? Сядайте в автобуса. 

Той е голям, всички ще се съберем. Ще ви повозя. Къде ми е кормилото? Тръгваме. 

Ррррр (Изобразява шум на мотор). Би-биип! Ррррр. Всички се возим. Далече, далече. 

Спряхме. Хайде да отидем да се поразходим в гората. Слизайте. Ще събираме ягоди 

(Възрастният откъсва въображаема ягода и я „изяжда”). Вие също събирайте ягоди. А 
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сега трябва да се връщаме. Сядаме в автобуса. Ще тръгваме. Нали никой не остана в 

гората?” и т.н. По подобен начин може да се ходи в гората за гъби (също въображаеми, 

а в качеството на реалистична опора на децата се дават кошнички); в парка, където ще 

се събират падналите листа; да се яде сладолед (въображаем или във вид на детайли 

от строителен материал). 

Педагогът може да измисли множество подобни елементарни 

сюжети, важното е те да са разбираеми за децата и да стимулират 

разгръщането на условни действия със заместители или въображаеми 

предмети. 

Възпитателят трябва да насочва децата към допълване по смисъл на 

условните действия на връстника, т.е. да ги доведе до елементарно 

взаимодействие в рамките на сюжета. Сам участвайки в играта, той 

разгръща сюжета по такъв начин, че действието на едното дете да е 

адресирано към другото. 

Започвайки игра на хранене на кукли, възпитателят казва: „Вася вече приготви 

чинийка за кашата. Настя, подай му, моля те, чинийка с каша”; играейки с децата на 

разходка в гората, предлага: „Маша, каква голяма ягода си намерила (ягодата е 

въображаема). Нагости Дима с нея”. 

Важно е да се използват възникващите между децата елементарни 

предметни взаимодействия, на които възпитателят може да придава 

допълнителен смисъл в сюжетен контекст. 

Децата, седнали едно срещу друго, си търкалят количка. Възпитателят поставя 

близо до едното кукла, а до второто няколко кубчета и предлага: „Ето тухлички. Може 

да ги превозвате с колата. Сергей, ти товари. Сега подай колата на Галя. Нейната кукла 

няма дом. Галя, ти разтовари колата. Тя отново ще отиде за тухли. Когато превозите 

всички тухли, можете заедно да построите къща на куклата”. 

В такива игри децата започват сами да се обръщат към партньора 

връстник, изисквайки от него съответстващи на смисъла на сюжетната 

ситуация игрови действия („Дай тухличките!”, „Наготви каша!”, „На, яж 

сладолед!”), т.е. действат заедно в рамките на един елементарен общ 

сюжет (О. Карелина, 2012). 

В случай на конфликт възпитателят трябва да помага на децата да се 

успокоят и да продължат играта. Например те са се скарали за някакъв 
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предмет. Педагогът трябва мигновено да оцени ситуацията и да предложи 

на децата да я ползват по ред. 

Възпитателят: „Лена, твоята кукла вече не спи, тя се е събудила и чака да й 

дадеш чай. А куклата на Катя сега ляга да спи, дай й одеялцето” (Н. Губанова, 2008). 

С оглед формиране умения за съвместна игра Е. Зворигина и Н. 

Комарова анализират възможностите на обстановката: децата могат да 

бъдат обединени около големи играчки (според ръста им): на голямата 

печка ще готвят две-три домакини, на самолета (пейка) седят пилотът и 

пасажерите. 

Понякога децата искат да играят заедно, но не могат да се разберат 

едно друго. Възпитателят ги подпомага да обозначат словесно игровата 

задача. 

Ники докарва с камион голям куб, поставя го там, където играе Таня, и 

заминава. 

Възпитателят (обръща се към момчето): — Господин шофьор, аз видях, че ти 

докара нещо на Таня. Какво е то? 

Ники: — Телевизор. 

Възпитател: — Но Таня не разбра, че ти си й върнал телевизора от ремонт. Ако й 

беше казал: „Таня, докарах ти телевизора”, тя много щеше да се зарадва. 

Момичето чува разговора, взема куба и го поставя на масата, макар че преди 

това не му е обръщало внимание. 

Възпитателят следва да помага на децата да се обединят за игра, 

когато те изпълняват паралелни роли. Той може да каже на момиченцето, 

което вози куклата си в количка: „Сигурно ти е скучно да се разхождаш 

сама. Може да поканиш Лена, тя също приготвя детето си за разходка. 

Върви при нея, усмихни се и кажи: „Хайде да отидем в парка и да се 

разходим с децата”. Виждайки, че „шофьорът” ремонтира камиона си, 

педагогът би могъл да предложи: „Хубаво ще е да завинтиш това болтче с 

малка отвертка, но нямаш такава. Попитай, може шофьорът на автобуса да 

има”. 

От значение за поощряване на съвместните игри е насочване 

вниманието на всички към играта на някоя групировка по време на 

преценката: „Деца, вижте колко хубаво, дълго и интересно играха днес 
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Илия и Максим. Те заедно ходиха в градината, помагаха си един на друг и 

не се караха” (Е. Зворыгина, Н. Комарова, 1989 а). 

• Формиране на ролево поведение 

В самото начало на развитие на ролевата игра детето още не 

назовава себе си с името на персонажа. Например то води кончето, после 

взема пръчица и удря с нея: „Хей, конче, дий-дий!”. В отговор на въпроса: 

„Кой язди кончето?” – детето назовава своето име: „Саша язди” (Н. 

Губанова, 2008). 

О. Карелина отделя два аспекта в ролевото поведение: 1) 

характерните за ролята действия с предметите (лекарят прави ваксини, 

шофьорът кара колата); 2) ролевата реч, насочена към партньора (лекарят 

пита пациента какво го боли). За да владее пълноценно ролята, детето 

трябва да умее не само да осъществява определени условни предметни 

действия, но и да говори с партньора като с носител на друга игрова роля 

(като „лекар” с „пациент”, а не като Петя с Маша), т.е. да умее да разгръща 

специфично ролево взаимодействие и диалог (О. Карелина, 2012). 

За формиране на ролево поведение са подходящи следните 

подходи: съвместна игра на педагога с група деца, където ролите са 

взаимодопълващи се (О. Карелина), намеса на педагога в самостоятелно 

организираната детска игра (О. Карелина, Н. Губанова), игра на педагога с 

отделно дете, показ на кратки куклени етюди, организиране на игра 

между децата с помощта на педагога (Н. Губанова). 

Съвместна игра на педагога с деца, където ролите са 

взаимодопълващи се 

Взаимодопълващи се са тези роли, при които основната роля (майка, 

лекар, продавач, учител) изисква за своето въплъщение допълнителни 

роли (дъщеря, пациент, купувач, ученик). За формиране на ролево 

поведение следва да се започне съвместна игра с децата, като се 

използват взаимодопълващи се роли, които са добре познати. Те веднага 

ориентират децата към партньора и преместват акцента на играта от 

предметното действие към ролевото взаимодействие. Възпитателят може 

да строи съвместната игра с децата, като я усложнява постепенно: 
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първоначално възрастният взема основната роля и въвлича детето в 

съвместна игра, предлагайки му допълнителната; по-нататък възпитателят 

се включва в играта, вземайки допълнителна роля, а накрая я отстъпва на 

друго дете, т.е. ориентира децата едно към друго, към ролево 

взаимодействие. 

Възпитателят носи кутия с медицински принадлежности (слушалка, спринцовка, 

пръчица, заместваща термометър) слага си бяла шапка и започва да играе ролята на 

лекар: „Аз съм доктор. Ще лекувам децата. Тук е моята болница. Мишке, разболяла ли 

си се? Какво те боли? Покажи си гърлото. Сега ще ти измеря температурата (поставя 

пръчица-термометър). Ще те преслушам. Имаш ангина”. След като пообщува с 

персонажа-играчка, възпитателят въвлича в играта едно от децата (за предпочитане е 

то да има кукла в ръцете си): „Катя, твоята дъщеря също ли е болна? Доведи я в 

поликлиниката. Аз съм лекар, ще я излекувам. Какво я боли?” Процедурата по 

лечението се повтаря с 2-3 кукли или животни, които малките водят в поликлиниката. 

След това възпитателят може да лекува някое от децата: „Васи, ти сякаш си се 

разболял. Сега докторът ще те излекува. Здравейте. Какво ви боли?” След такава игра 

играчките се предоставят на разположение на децата: „Кой иска да бъде лекарят сега? 

Петя? Слагай си шапката. Сега ти ще си доктор, ще лекуваш децата”. 

Важно условие при подобни игри е назоваването на своята и на 

партньора роли. Аналогично може да се разгърне игра, където 

възпитателят е продавач, а децата – купувачи. При това възрастният 

осъществява само най-необходимите действия с предметите, а основното 

внимание трябва да бъде насочено към взаимодействието, ролевия 

диалог (О. Карелина, 2012). 

Намеса на педагога в самостоятелно организираната детска игра 

Когато децата получат вече обиграни играчки, те започват да 

разгръщат в самостоятелната дейност вериги игрови действия, внасяйки в 

тях свои вариации (тъй като всяко дете има опит от общуване с лекар, 

наблюдавало е действията на продавач). В самостоятелната дейност 

играещият обикновено взема основата роля (лекар, майка), а действията 

му са насочени към партньор-играчка. У някои деца се появява ролева реч, 

обръщение към игровия персонаж, но на този етап те още не обозначават 

вербално своята роля. Възпитателят следва да наблюдава играта на 

децата; когато веригата ролеви действия, осъществена от играещия, може 

да се свърже с определена роля, той го пита: „Ти лекар ли си? Излекува ли 
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болната мишка?”. Подобна намеса е важна за осъзнаване от детето на 

игровата роля и самостоятелното й назоваване. 

В самостоятелната дейност могат да се появят не само основни роли, 

но и независими. Това по-често става в играта на момчетата (те карат като 

шофьори, маршируват и стрелят като войници). Обаче такова подражание 

често не се съпровожда с осъзнаване на ролята, детето се затруднява да 

отговори на въпроса кой е в играта. В такива случаи е целесъобразно 

възпитателят да се включи в дейността, използвайки допълнителна по 

смисъл роля. 

Едно момченце седи на пейката и върти играчка-волан. Педагогът пита: „Петьо, 

ти кой си? Шофьор? Какво караш? Автобус? Може ли да съм пътник? Трябва да отида 

до летището (на цирк, на басейн и т.н.). Господин шофьор, вашият автобус ще ме 

закара ли до летището? Скоро ли ще стигнем? Благодаря”. 

Ролевото подражание може да възникне у детето по отношение на 

всяка социална роля, да произтича от приказен или литературен 

персонаж. Задачата на възпитателя е да отгатне какво прави детето и да се 

включи в играта, намирайки подходяща по смисъл допълнителна роля, за 

да разгърне ролево взаимодействие. Целта на педагога не е да сведе до 

еднотипност играта на всички деца в рамките на зададени сюжети и роли, 

а развитие играта на всеки един с опора на неговите лични интереси (О. 

Карелина, 2012). 

Игра на педагога с отделно дете 

С оглед формирането на способност за вживяване в ролята, в образа, 

възпитателят учи децата да съпреживяват чувствата и емоциите на 

конкретния герой, коментирайки игровата ситуация и уточнявайки 

действията. 

Педагогът показва играчка-конче и разказва: „Всички животни в цирка са 

заспали, само кончето на Саша не спи. То е болно. Саша, ти дресьор ли си? Мъчно ли ти 

е за кончето? Кончето цвили: „И-и-и”. Какво трябва да му дадем? Дай сено, напои го с 

вода, дай лекарство”. Следващият път Саша отново води кончето. На въпроса на 

възпитателя: „Кой води кончето?” – той отговаря: „Аз, аз съм дресьор! Дий-дий, 

конче!” (Н. Губанова, 2008). 
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Показ на кратки куклени етюди 

Възпитателят носи игров набор и обявява, че сега ще започне игра, 

само че ще играят куклите. 

Педагогът: „Това е куклата Маша. Тя е продавачка. Има бяла престилка. Маша 

поставя везните на плота, подрежда плодовете и зеленчуците и чака купувачи. Ето и 

първият купувач. Това е таралежът Топ, той моли Маша: „Дайте ми, моля, килограм 

ябълки”. Маша продава на Топ килограм ябълки: тя ги слага в пакет, тегли ги на 

везната, взема парите от таралежа и му дава пакета с ябълките. Как мислите, какво ще 

каже Топ, когато получи ябълките? А какво ще му отговори Маша? Кой от вас ще бъде 

купувач?” След това възпитателят предлага на някое от децата да застане зад щанда 

вместо Маша и да изиграе нейната роля (Н. Губанова, 2008). 

Организиране на игра между децата с помощта на педагога 

Посредством такива игри у децата постепенно се формира умение 

да съотнасят сюжета с определени действия и атрибути, които са нужни за 

ролята. 

Възпитателят поставя едно до друго две момичета, предлага им да си сложат 

бели шапчици, дава в ръцете им тенджерки и пита: „На кого приличате сега?”. 

Предлага на момичетата да станат готвачки в детската градина и да хранят децата. 

Готвачките приготвят супа, след това слагат куклите около масата и ги хранят за обед. 

Педагогът пита децата, ще ядат ли супа, приготвена от такива сръчни готвачи и те се 

включват в играта (по желание) (Н. Губанова, 2008). 

С развитие на игровото съдържание педагогът трябва да се стреми 

да се постигне устойчиво изпълнение на определена за деня роля. Той 

насочва децата да замислят предварително изпълнението на ролята си: 

„Всеки от вас да си помисли какъв желае да бъде днес в играта”. Повечето 

деца отговарят свободно на този въпрос. Ако някой се затрудни, учителят 

може да му помогне, като изброи няколко роли или му напомни за някои 

роли, изпълнявани в групата предишния ден (Книга за учителя на първа 

група в детската градина, част І, 1984). 

• Увеличаване комуникативния обем на ролите 

За овладяване на комуникативни умения Н. Зворигина и Н. Комарова 

препоръчват: даването на образци за ролеви диалог, специално 
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оборудвана игрова среда (телефон или телефонна будка от шперплат с 

голям прозорец) и влизане на педагога в роля. 

Авторките посочват, че играчката телефон подбужда децата към 

разговори с въображаем събеседник. В същото време те много пъти се 

затрудняват при избора на тема за разговор - вземат слушалката и 

повтарят „ало, ало” или мълчат. В такива случаи помага възпитателят. Той 

например пита: „На кого искаш да се обадиш? За какво ще разкажеш?” или 

подсказва: „Разкажи на мама колко интересно си игра днес с Вики”. 

Децата добре усвояват речевия диалог в непринуден разговор с 

въображаем събеседник, когато звънят на болен приятел, на мама на 

работа, на баба и т.н. По съвет на педагога те могат да се поинтересуват от 

самочувствието на събеседника, да му разкажат какви нови играчки имат и 

т.н. 

При трудности е препоръчително възрастният да даде образец за 

беседа с въображаем партньор. 

Педагогът звъни в автосервиза: „Ало, автосервизът ли е? Здравейте, нашата кола 

се счупи. Нещо стана с мотора. Не, не сме смазвали с масло детайлите. Добре, ще 

опитаме. Благодаря.” и т.н. 

Може да се организира и цяла игрова ситуация. Възпитателят се обръща към 

децата: „Аз ще ви разкажа история, която днес се случи в нашата детска градина. 

Децата обичат вкусните кифлички и пайове, които пече нашата готвачка. Помните ли 

как се казва нашата готвачка? Правилно, Олга Николаева. Ето тя днес реши да зарадва 

всички деца: да изпече пай с ябълки. Какво й е нужно, за да го изпече? Искала да вземе 

брашно, а брашно няма, всичкото свършило. Отишла за ябълки, и ябълки нямало. 

Натъжила се Олга Николаева: какво да прави сега? Мислила, мислила и измислила. Тя 

позвънила на нашия шофьор, чичо Васил: „Ало, Васил Иванов ли е? Здравейте! С вас 

говори готвачката Олга Николаева. Имаме неприятност. Исках да изпека пай с ябълки 

за нашите деца. А няма брашно и ябълки. Какво ще правим, чичо Васил? Децата така 

обичат пай”. Педагогът пита децата: „Как мислите, какво е казал чичо Васил на Олга 

Николаева?” Предлага се да вземат телефонната слушалка и някое от децата да каже 

какво, според него, е отговорил шофьорът. В края на ситуацията готвачката носи пай в 

групата. 

За да насочи децата към ролева беседа и за да я поддържа, 

възпитателят може и сам да се включи в играта. Например в ролята на 

пътник се качва в автобуса и пита: „Този автобус ще ме закара ли до 
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магазина?”. Получавайки отговор, той известно време се вози мълчаливо и 

чака децата да встъпят в разговор. Ако никой не поддържа беседата, 

педагогът отново задава въпрос: „Ти, Таня, къде отиваш с детето си?” или 

пита шофьора коя е следващата спирка (Е. Зворыгина, Н. Комарова, 1989 

а). 

• Формиране на умения за предварително планиране на играта 

На първо място е необходимо педагогът да доведе децата до 

осмисляне на темата на играта (това не означава, че той я натрапва). Това 

ще помогне те да я разгърнат по-целенасочено и мотивирано съобразно 

опита, познанията и игровите си умения. Според Е. Петрова осмислянето 

на темата води до обогатяване съдържанието на играта в кръга на 

възрастовите особености. Придобили навика да избират и сами да 

формулират темите на игрите, децата по-късно се насочват и към известно 

обмислено планиране на играта, към взаимен контрол и самостоятелност 

при разпределение на ролите и изпълнението им. С оглед на това 

педагогът пита децата какви са те в играта, каква роля изпълняват. Често 

малките отговарят: „Играем с куклите” или пък изреждат други играчки. 

Тези деца не осмислят тематично игрите си, нямат устойчивост на 

замисъла. Е. Петрова стига до извода, че без осмисляне на темата не може 

да се разгърне сюжетна игра и да се усложнява нейната структура. Темата 

дава идейната насоченост на сюжета и определя развоя на самия ход на 

играта, формира нейната структура. Тя бързо извиква необходимите 

асоциативни връзки и организира опита на децата. 

При по-малките темата е конкретна — „трамвай”, „автобус”, а при 

по-големите се формулира по-обобщено — „екскурзия”, въпреки че в 

центъра й отново може да е пътуването с трамвай или автобус. Ако темата, 

предложена на големите деца, не носи обобщен характер, може да бъде 

спънка за по-нататъшното развитие на играта (Е. Петрова, 1964). 

Децата следва да обмислят предварително и някои моменти от 

съдържанието на предстоящата дейност. Педагогът ги насочва: „Какъв ще 

бъдеш? Какво ще правиш, като си....?” Всеки изброява свободно, без 

изискване за логическа последователност по няколко действия, които са 

типични за избраната от него роля. Ако някой се затрудни, възрастният 
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напомня няколко игрови действия, чрез които детето би приличало на 

истински майстор, лекар, татко и т.н. (Книга за учителя на втора група в 

детската градина, част І, 1984). 

Децата трябва също така да бъдат подбудени да подготвят условията 

за игра. От малките се изисква да създадат условия за едно-две 

самостоятелни действия, като постепенно количеството на играчките и 

действията се увеличава (Е. Зворыгина, 1989). 

Усложняването на игровото съдържание води до необходимост от 

предварително ориентиране към най-желан партньор, с когото детето би 

искало най-много да осъществи типичните за ролята си взаимоотношения. 

Ако е лекар, коя да бъде медицинската сестра, ако е продавач, кой да е 

колегата му (Книга за учителя на втора група в детската градина, част І, 

1984). 

За определяне смисловото съдържание на играта възпитателят 

трябва с помощта на уточняващи въпроси да подбужда децата към 

нейното по-нататъшно планиране, развитие, речево съпровождане („Кажи, 

Влади, закъде пътува твоят влак? Кой ще бъде машинист? А къде ще 

седнат пътниците, които чакат влака?”) (Н. Губанова, 2008). 

• Установяване на връзки вътре и между групировките 

На тази задача внимание отделя Е. Петрова. Според нея педагогът 

трябва да се стреми да постигне активна връзка между децата вътре в 

игровата групировка, както и да установи връзка и зависимост между 

отделните игрови групировки за деня. Например в лекарския кабинет е 

налице взаимодействие между лекаря, медицинската сестра и 

пациентите; в сладкарницата — между продавачката, сервитьорката и 

клиентите. Но ако лекарят се почерпи в сладкарницата или отиде в 

магазина, или сладкарката се прегледа при лекаря и се прибере да 

нахрани детето си, това вече създава нови връзки между игровите 

групировки и обогатява с по-разнородни позиции и контакти ролята на 

всяко дете (Книга за учителя на трета група в детската градина, част І, 

1984). 
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За осъществяване на връзки между играещи групировки е 

подходящо очертаването на игрово пространство с помощта на големия 

дървен конструктор (автобус, в който да пътуват много деца, парк) или 

големи модули от дунапрен с различна форма (куб, паралелепипед, 

конус), около които могат да се групират повече играещи (маси в 

сладкарница, камион). Близките предметни игри по-лесно се свързват – 

магазинът с кухнята, лекарят с детската градина, детската градина с 

автобуса и др. Според Е. Петрова в малките групи е неправилно да се 

създава разширен ход с много звена. Тогава по-трудно се стига до 

целенасочено сюжетно претворяване. Например при игра на детска 

градина някои педагози обединяват цялата група в следния ход: 

занимания с учителка и музикален ръководител, преглед при лекар, 

хранене, готвене и пазаруване, пътуване с автобус, отиване на театър. 

Децата в малките групи могат да осъзнаят връзката и целенасочеността 

само между две основни звена – детска градина с пресъздаване на някои 

моменти от режима и след това (като се наиграят) отиване на театър. Или 

пък играят на семейства – черпят се, а след това отиват на концерт в 

театъра, където сами стават артисти и предават с голямо старание и 

вживяване песен, стихотворение, диалог или малка пиеска (Е. Петрова, 

1964). 

Формирането на играещ колектив в горна предучилищна възраст е 

свързано с усложняване на ролевата позиция – голяма част от децата 

изпълняват освен основната си роля за деня и други епизодични роли, 

които обаче не си противоречат помежду си: капитанът в определени 

моменти на играта може да бъде и клиент, пациент, баща и т.н. но не 

може да бъде готвач, пътник в самолета и други подобни; лекарката може 

да бъде майка и пациентка при друга лекарка, но не може да бъде 

сладкарка, шивачка, медицинска сестра (Книга за учителя на трета група в 

детската градина, част І, 1984). 

• Обогатяване на игровата тематика и съдържание 

Един от начините да се влияе на игровата тематика е като 

периодично се прибират играчки, които дълго време служат за основа на 

игра и се доставят други, за да се предизвикат нови игрови замисли (Н. 

Губанова, 2008). 
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Целесъобразно е след провеждането на целеви разходки, 

наблюдения, беседи и т.н. с оглед обогатяване на жизнения опит, на 

разположение на децата да се оставят съответни играчки или подходящи 

предмети заместители, за да се отразят впечатленията им в игровата 

дейност. 

След гледане на телевизионно предаване за няколко малки прасенца и тяхната 

майка възпитателят поставя в игровия кът топчици от розова вата (една по-голяма, а 

другите – малки). С тези играчки-заместители в групата се разгръща игра, в която всяко 

дете действа с един персонаж. Те пищят с тънки гласчета, молят от името на 

прасенцата да ги нахранят, да ги напоят, да им почистят. След това едно момченце 

предлага да се построи къщичка около хранилката и да сложат питомците там… (Е. 

Зворыгина, Н. Комарова, 1989 а). 

Н. Губанова изтъква необходимостта възпитателят постоянно да 

наблюдава играта на децата, за да забележи навреме моментът, когато 

дейността стигне до застой. В дадената ситуация е важно да се оцени 

състоянието на играта и да се предложи тя да се продължи при внасянето 

на нова играчка или пък да се предизвика поврат в сюжетната линия 

(„Виж, бабата е дошла, докато пият чай”). По време на разгърната по 

инициатива на децата игра, педагогът може да даде образец за 

обогатяване на сюжета с нови линии (в играта на магазин: „Дошъл е 

камионът с хляб – какво трябва да се направи?”), да подбужда към по-

нататъшно развитие на действията, в които ще се използват предмети-

заместители („Какви продукти още са нужни в магазина?”). 

Според авторката хубава изненада за децата са и постройките, които 

периодично могат да се появяват в игровите кътове на занималнята. 

Например докато малките спят, възпитателят построява цял комплекс от 

подръчни материали: дворец, кули, къщи, площадки, мостове. Преди 

децата да станат от креватчетата, той ги моли по-бързо да се облекат, 

защото в игровата стая ги чака изненада; този, който я види най-напред от 

всички и отгатне какво е това и за какво е нужно, пръв ще започне игра. 

Педагогът кани децата в стаята, те разглеждат постройката, обменят 

впечатления и играят. След няколко седмици възпитателят изгражда друга 

конструкция-изненада, която насочва децата към нов игров замисъл (Н. 

Губанова, 2008). 
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Формирането на посочените игрови умения се осъществява в 

съвместната игра на педагога с детето (децата), където възрастният е 

едновременно и партньор, и носител на способи на игрова дейност. 

 

5. Ръководство на непосредствения игров процес 

Непосредственият игров процес може да протече като обучаваща 

игра, проектирана и разгърната от педагога, или като самостоятелна 

дейност на децата. 

5.1. Ръководство на обучаващи игри 

Съгласно Е. Зворигина основна цел на обучаващите игри е 

превръщането на реалния опит на детето в игров. В процеса на тази 

съвместната дейност се формират игрови умения, които след това се 

пренасят в самостоятелната игра. Обучаващите игри могат да бъдат 

фронтални или индивидуални и да се провеждат в различна форма: показ 

на инсценировки, сюжетно-дидактични игри, игри-занятия, непринудени 

игри-забава. При тях игровата задача предварително се обмисля от 

възрастния. Активизирайки предишния опит и знания на детето, задавайки 

насочващи въпроси, педагогът се старае да предизвика у него интерес към 

достигане на целта, желание за реализирането й в нови условия. 

Обучаващите игри предизвикват интерес у детето и постигат положителен 

ефект, ако са емоционално завладяващи, съдържат елемент на новост, 

изненада, занимателност и отчитат личния опит на участниците. 

Този вид игри следва да се провеждат ненатрапчиво, непринудено; 

авторитарната позиция на възрастния тук е неуместна. Не е правилно да се 

считат за съвместни игрите, в които възпитателят действа, а детето гледа. 

Децата са активни, ако вземат участие в решението на игровите 

проблемни ситуации, сами търсят изход от затрудненото положение, а 

възрастният помага само при необходимост (Е. Зворыгина, 1989). 

Игрите се провеждат в режимни моменти, отделени за свободни 

занимания. Организирайки самостоятелната дейност на всички деца от 

групата (предоставя предмети и материали, насочва към договаряне), 

възпитателят може да отдели време за игра с едно или две деца с цел да 
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формира у тях игрови умения. Педагогът следва да проектира своята 

работа по следния начин: всеки ден да играе с 1-2 деца (или двойки деца) 

по 7-10 минути, а също и с неголеми подгрупи (по 10-15 минути). Дори и 

когато е планиран някакъв сюжет, за групата той трябва да изглежда като 

импровизация – интересно предложение, внесено в хода на играта от 

партньора-възрастен (О. Карелина, 2012). 

5.2. Ръководство на самостоятелните детски игри 

Начален организиращ момент в самостоятелната игрова практика на 

децата е договарянето. При по-малките е необходимо педагогът да насочи 

към избор на тема. Това може да стане чрез куклен етюд, въвеждане на 

нова играчка или образ на любим герой, песен, гатанка, стихотворение, 

кратък разказ, илюстрация и др. Тези похвати се използват и в по-големите 

групи, ако предишните дни децата са играли на една тема и играта е 

започнала да става еднообразна. В този случай педагогът може да 

подскаже друг замисъл или да даде насока за обогатяване на дейността с 

нови сюжетни линии. При големите деца, които имат богат и 

разнообразен игров опит, определянето на темата може да стане 

самостоятелно. След формулиране на игровия замисъл се провежда 

беседа, чийто въпроси са насочени към уточняване на ролите, действията 

и взаимоотношенията между тях; към оформяне на групировките и най-

общо проектиране на сюжета. Поставят се изисквания към дисциплината, 

след което играта започва. 

Педагогът наблюдава хода на самостоятелната дейност и при нужда 

се включва в нея (за препоръчване от ролева позиция). Намесата на 

възрастния в играта е свързана с необходимостта от: помощ при 

разрешаване на игрови конфликти, ограничаване на деструктивното 

поведение, разнообразяване на игровите действия, обогатяване на 

сюжета, осъществяване на взаимодействия между играещите и между 

отделните групировки, пренасочване към нова игра; приобщаване на дете 

към някое от звената, ориентиране към игров партньор и други подобни. 

След приключване на игровия процес се прави преценка (в големите 

групи съвместно с децата), в която се обръща внимание на новите и 

интересни моменти в играта, на оригиналното използване на игровите 
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материали. Поощряват се проявите на взаимопомощ, самостоятелното 

разрешаване на спорове; отрицателните прояви в поведението се свързват 

с причините за неудовлетвореността на някои деца от играта; дава се 

перспектива за следващите дни. 
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1. Модел на технологията за развитие на играта-

драматизация 

Целевият модел на технологията за развитие на играта-

драматизация определя зрялата й форма, до която трябва да се достигне в 

края на предучилищната възраст: децата самостоятелно се организират за 

игра, като подготвят реквизит и декор съобразно замисъла; търсят 

съзнателно въздействие върху публиката чрез претворяване на 

положителни и отрицателни герои (познати или импровизирани) (Д. 

Димитров, 1989). Превъплъщаването в образите става чрез пластична и 

словесна образност, постигнати в процеса на детската импровизация. 

Концептуалният модел се основава на развиващия ефект на играта-

драматизация. Значението на тази игрова разновидност е по посока 

приобщаване на подрастващите към нравствените човешки ценности. 

Знанията за моралните норми, получени при взаимодействието с 

окръжаващата действителност, в играта-драматизация придобиват 

личностен смисъл за детето по пътя на преживяването на моделни 

ситуации и изразяването на своето отношение към тях. Пресъздавайки 

художествен образ, играещият вниква в неговите мотиви на поведение. 

Положителните и отрицателните персонажи задават полярни еталони, с 

които детето съпоставя себе си. На тази основа то осъзнава своя вътрешен 

свят. Наред с това в играта-драматизация децата се запознават с 

художествената литература, овладяват артистични умения, имат 
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възможност да се освободят от стеснение, да добият самочувствие; 

развиват се свързаната реч, въображението, творческите способности, 

паметта, волевата регулация на поведението; повишава се общата култура; 

създават се условия за социализация и преодоляване на познавателния 

егоцентризъм. 

Организационно-функционалният модел на технологията определя 

програмата, алгоритъма за нейното разгръщане в процесуален план. 

Задачите, заложени в целевия и концептуален модел, се реализират 

посредством развитие на следните технологични компоненти: 

• Обогатяване на познавателния опит 

• Развитие на материалната база 

• Формиране на базисни игрови умения 

• Ръководство на непосредствения игров процес. 

Поетапното планиране в рамките на всеки от посочените 

компоненти се отразява в: план-конспекти на обучаващи ситуации по 

роден език, рисуване, музика (с оглед обогатяване на познавателния опит); 

план-конспекти за внасяне на игрови материали (за развитие на 

материалната база); план-конспекти на обучаващи игри (проектират 

формирането на базисни игрови умения) и план-конспекти на 

договарянето при свободните детски игри (фиксират насоките за 

самостоятелна детска дейност). По-долу са представени общите 

изисквания и хронологичният ред при реализирането на технологичните 

компоненти. Указания за разработването на различните видове план-

конспекти се съдържат в „Ръководство за семинарни упражнения по 

педагогика на играта”
31

. 

 

 

 

                                                           
31

 А. Велева, 2013. 



Технология за развитие на играта-драматизация                                          223 

2. Обогатяване на познавателния опит 

Пресъздаването на персонажите в играта-драматизация става 

посредством словесна и пластична образност. Не бива дейността да се 

отъждествява с рецитация на репликите на героите; техните особености, 

преживявания, поведение следва да се предадат с интонация, мимики, 

жестове, движения. За да могат децата да правят това, познавателният им 

опит трябва системно да бъде разширяван и обогатяван. 

Н. Губанова посочва, че на детето често му е трудно да влезе в роля 

заради това, че не може да си представи обстановката, в която се 

осъществява действието, външния вид на един или друг герой, не разбира 

неговото поведение, не знае привичките му (Н. Губанова, 2008). 

Следователно е необходимо малките да бъдат запознати с начина на 

живот на животните и техните поведенчески особености; с мотивите, 

постъпките и обстоятелствата при дейността на хора, носители на 

различни нравствени качества и изпълняващи разнообразни социални 

функции. 

Във връзка с това Е. Петрова изтъква необходимостта педагогът да 

насочва децата към задълбочено възприемане на заобикалящия свят, 

към характерното в поведението на хора и животни. Например кучето 

подскача и весело лае при появата на познат човек. Котето се умилква и 

мърка, когато го галят. Птичката подскача от клон на клон, чурулика, след 

това разперва криле и литва. Насочването на вниманието към такива 

характерни движения, звукове, присъщи за дадено живо същество или 

ситуация, е предпоставка играещите да ги включат в изпълнението си при 

драматизирането. 

Много е важно децата да бъдат приучени да се вслушват в речта на 

другите, като вникват в интонационното й звучене, да разбират 

настроението на хората по израза на лицата им, по движенията и 

жестовете. Полезно е малките да доловят, че при едни и същи жизнени 

ситуации всички хора реагират различно. За целта се използват 

подходящи по съдържание литературни произведения и илюстрации. 

Желателно е също така да се дават примери с конкретни деца от групата. 

Например: „Когато Петьо падне и се удари, той никога не плаче, само 
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малко се намръщва и бързо му минава. Докато Мими за най-малкото 

нещо плаче”. Благодарение на подобни илюстрации малките започват да 

осмислят, че една и съща ситуация може да предизвика различен отговор: 

едни реагират шумно, други се усмихват или мръщят, трети не дават 

външен израз на емоциите си (Книга за учителя на втора група в детската 

градина, част І, 1984). Така при пресъздаването на даден образ детето 

започва да се съобразява с неговия характер и особености. Педагогът 

следва не само да организира и провежда обучаващи ситуации, но и да е 

чувствителен към опита и интересите на възпитаниците си, придобити 

извън детската градина. 

Обогатяването на познавателния опит с оглед развитието на играта-

драматизация е особено резултатно, когато като база се използват 

илюстрации към литературни произведения. При тяхното разглеждане и 

обсъждане вниманието на децата следва да бъде фокусирано върху 

действията и изявата на емоционалното състояние на героите. Например 

групата наблюдава илюстрация към приказката „Работната Мецана”, на 

която са изобразени ярките емоции на Меца, когато осъзнава колко късно 

е станало: „Едната й ръка е разперена, с другата е закрила устата си („Ах!”), 

очите й са широко отворени – тя е стъписана от тревога”. По този начин не 

просто се коментира какво е изобразено, а се подпомага съпреживяването 

на героите и пресъздаването на техните настроения и действия с 

конкретни мимики, жестове и движения. 

Със същата цел се прожектират филми. За да се стимулира 

желанието за обиграване на възприетите събития, педагогът следва да 

подтикне детето към отразяване на впечатленията в режисьорска игра, 

като го помоли първо да разкаже, а след това да покаже с помощта на 

дребни играчки какво правят персонажите. 

Важно влияние оказва и посещението на театър. Е. Петрова 

препоръчва децата да се запознаят предварително със съдържанието на 

пиесата, защото това ще им помогне с лекота да следят спектакъла и да 

вникнат по-задълбочено в него. Необходимо е да се подбуди интересът на 

групата, например: „Утре ще отидем на театър. Ще гледаме приказката 

„Вълкът и седемте козлета”. Може да се зададат няколко въпроса върху 

съдържанието: „Как Кумчо Вълчо ще се опита да излъже козлетата, за да 
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му отворят вратата? Как ли ще се спасят козлетата?”. Подходящо е да се 

разгледат илюстрации. След посещението се провежда беседа върху 

сюжета, играта на актьорите, костюмите, обстановката: „Как Кумчо Вълчо 

върви из гората? Как се опитва да влезе в къщичката на козлетата? Как им 

говори? Какво правят козлетата, когато чуят гласа на своята майка? Как 

изразяват те радостта си? Как майката коза ги съветва да не отварят 

вратата на никого?” (Книга за учителя на втора група в детската градина, 

част І, 1984). Така децата се насочват да осмислят и съответно претворят 

възприетите изразни средства. Според Н. Губанова е подходящо да се 

осигурят възможности малките да отразят своите впечатления в рисунки. 

Това дава възможност още веднъж да се преживеят изобразяваните 

събития и следователно по-дълбоко да се усвои художественият образ от 

произведението (Н. Губанова, 2008). 

Съблюдаването на посочените акценти и начини за обогатяване на 

познавателния опит е от изключително важно значение за разгръщането 

на играта-драматизация, тъй като за разлика от сюжетно-ролевата игра, 

при нея действията не са дадени в готов вид; те трябва да се създадат с 

помощта на диалог, жестове, мимики, движения. За да могат децата да 

подберат изразните средства, те се нуждаят от разбиране за мотивите и 

емоциите на действащите лица и от знания за техните поведенчески 

особености. 

 

3. Развитие на материалната база за игра 

Развитието на играта-драматизация предполага наличието на богата 

материална база, която да подпомогне създаването на подходящо 

настроение и потапянето на децата в приказния свят; да създаде условие 

за вживяване в образите и емоционално предаване на техните характери и 

преживявания. 

Материалната база, необходима за развитие на играта-

драматизация включва: 

• Снимки и илюстрации на различни експресивни състояния (чрез 

мимика и пантомима) в два варианта: един и същи герой в различни 
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състояния; едно и също състояние, изразено от различни персонажи (Д. 

Димитров, 1989). Чрез тях децата се насочват към това, че изражението на 

човек се променя в зависимост от настроението и че всички хора по 

различен начин изразяват една и съща емоция. 

• Серии картини, илюстриращи ключови моменти от литературни 

произведения. Те подпомагат обхващането с един поглед на основните 

епизоди в произведението, а също и влизането в роля, защото представят 

настроения, жестове и действия. 

• Кукли, представляващи приказни герои. Целесъобразно е за едно 

и също произведение да се поддържат няколко набора от различни по вид 

кукли: за театър на маса, театър на сенките, петрушки и др. 

Различните видове кукли се въвеждат съобразно възрастта на 

децата
32

. 

На най-малките е подходящо да се предложат материали за 

настолен театър. Те могат да са фабрични или самоделки от природен и 

всякакъв друг материал. Тук фантазията не се ограничава, най-важното е 

играчките да стоят устойчиво на масата и да са двустранни. 

При играта с настолен театър детето действа от името на героя 

посредством играчката, като имитира нужното движение (бягане, 

подскоци, вървеж) и едновременно с това изговаря текста. Състоянието на 

персонажа и неговото настроение се предават с интонацията на играещия 

– радостна, тъжна, възторжена, ядосана, сериозна и т.н. Пантомимата на 

детето е ограничена, защото действа с малко подвижна фигура. Това са 

най-достъпните за ранна предучилищна възраст кукли, тъй като 

управлението им е сравнително лесно. За да се създаде представа за 

мястото на действието, се използват елементи на декор: две-три дървета – 

това е гора; зелен плат или хартия – полянка; синя лента – река. Желателно 

е да се приучат децата да фантазират и да измислят нови оригинални 

детайли към декора. 
                                                           
32

 Представените по-долу препоръки относно внасянето на различните видове кукли съобразно 

възрастта на децата, обобщават съдържанието на статията „Театрализованные игры: что такое, для чего 

нужны, классификация” http://www.medn.ru/semiy/harakteristika-teatralizovannyih-igr/teatralizovannyie-

igryi-chto-takoe-dlya-chego-nuzhnyi-klassifika.html 
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Игрите с настолен театър могат да бъдат и групови: всеки води 

играчка в общия сюжет или се изявява като режисьор на импровизиран 

спектакъл. При това се натрупва опит за общуване и съгласуване на 

замисъл и сюжети. 

След 4-годишна възраст децата могат да играят и с кукли-петрушки, 

които се поставят на ръката. За по-малките са подходящи кукли, които се 

поставят на единия пръст или се захващат с палеца и показалеца; по-

големите (5-7-годишни) могат да управляват кукли, като поставят 

показалеца си в главата, а палеца и средния – в ръцете. Другите пръсти се 

свиват към дланта. Куклата трябва добре да пасва на ръката на детето. 

Кулклите-петрушки обикновено действат зад параван, зад който е 

скрит водещият. Но когато играта е позната и с куклите действат самите 

деца (тоест моментът на загадъчност липсва), водещите могат да излязат 

пред зрителите, да общуват с тях, да им подават нещо, да хванат някого за 

ръка, да го въвлекат в играта и т.н. Това не снижава, а по-скоро повишава 

интересът и активността на децата. 

В трета и четвърта възрастови групи могат да се предложат 

материали за театър на сенките. Тук е необходим екран от полупрозрачна 

хартия, отчетливо изрязани черни плоскостни персонажи и ярък източник 

на светлина зад тях, благодарение на който фигурите хвърлят сенки. 

Показът трябва да се съпровожда със съответно озвучаване. За да се 

покаже сценка с няколко персонажа едновременно, в долния край на 

екрана се поставя плоскост, на която може да се закрепят куклите. 

Например отначало се появява дядото с ряпата. Неговата фигура се слага 

на плоскостта и се въвежда бабата и т.н. Персонажите са поставят наблизо 

до екрана, за да не пада сянката на водещия върху тях. 

•Набори от костюми, маски, атрибути за ролите и декори 

Те са необходими за игрите, при които самото дете влиза в образ, 

превъплъщава се в него, живее неговия живот. Това е най-сложното 

изпълнение, защото то не се опира на веществен образец. Детето трябва 

само да създаде образа с помощта на интонация, мимика, жестове, 
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движения. Умението се придобива постепенно след многократното 

проиграване на ролята и наблюдение на връсниците
33

. 

В играта-драматизация наличието на костюми (или елементи на 

костюми) е задължително: то създава у децата празнично настроение, 

позволява им да почувстват своята роля, да осъзнаят себе си в нея (Н. 

Губанова, 2008). 

На пазара широко се предлагат разнообразни костюми – принцеси, 

супергерои (Батман, Супермен), животни и т.н. Те са атрактивни за децата, 

но не е желателно да преобладават сред останалите игрови материали. С 

прекалената си яркост и второстепенни детайли, подобни материали 

изместват вниманието от изпълнението на ролята и съществува вероятност 

играта-драматизация да се превърне просто в игра на маскиране. Освен 

това е необходимо децата да се научат да се дегизират като адаптират 

наличните материали. Както посочва Е. Петрова, за да бъде образът 

убедителен, често пъти са достатъчни само отделни елементи на 

реквизита или костюма: опашка, уши, нос, човка, плитка на главата, 

забрадка, престилка и т.н. В редки случаи може да се използва и грим 

(черно носле на кученцето и т.н.) (Книга за учителя на втора група в 

детската градина, част І, 1984). При дегизирането винаги трябва да се 

поставя акцент върху характерното – заекът е с дълги уши — тези основни 

белези се засилват за сметка на второстепенните. Когато се използват цели 

костюми, те трябва да позволяват свободно движение, да изразяват най-

характерното за героя и да са естетически издържани. 

Важно е децата да умеят сами да подбират необходимите за играта 

атрибути и при необходимост да изработват недостигащите. Ако те не се 

научат да създават атрибути и реквизит за ролите, а разчитат само на 

готовите продукти, могат да се откажат от интересна игра, понеже не 

умеят да създават материална обстановка. Педагогът следва да обсъди и 

при нужда да посъветва децата кой признак на персонажа е най-типичен. 

Играещите трябва да достигнат до убеждението, че най-важно е това как 

изпълняват ролята. 
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• Кът за игри-драматизации 

Е. Мигунова препоръчва в групата на детската градина да се 

организира кът за игри-драматизации и представления. В него се отделя 

място за режисьорски игри с играчки, а също и материали за различни 

видове театър. В къта се разполагат: 

o Кукли за различни видове театър (настолен, с петрушки, сенков и 

др.); 

o Реквизит за разиграване на спектакли (костюми и елементи на 

костюми, маски, паравани); 

o Атрибути за различни игрови позиции (театрален реквизит, грим, 

декорация, режисьорска маса, книги, образци на музикални 

произведения, бинокли, „пари”, различни видове хартия и плат, бои, 

флумастери, лепило, моливи, природен материал) (Е. Мигунова, 2006). 

Куклите и реквизитите трябва да бъдат на достъпно място в 

занималнята, за да могат децата по всяко време, при желание на 

драматизират. 

 

4. Формиране на базисни игрови умения 

Всички необходими умения за играта-драматизация не се развиват 

стихийно, а в хода на възпитателно-образователната работа (С. Козлова, Т. 

Куликова, 2009). Последователността е следната: 

• Формиране на интерес към играта-драматизация 

• Формиране на умения за подражателни действия от името на 

даден герой 

• Формиране на първоначални умения за пластична образност 

• Формиране на първоначални умения за словесна образност 

• Формиране на умения за естетическо възприемане на 

художественото слово 
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• Формиране на умения да се представи определен образ 

• Формиране на умения за импровизация 

• Формиране на позицията зрител 

• Формиране на умения за управляване на кукли 

• Формиране на умения за съвместно претворяване на отделни 

епизоди от художествената творба 

• Формиране на умения за създаване обстановка за игра 

• Формиране на представи за театъра 

• Формиране на умения за участие в спектакъл. 

Задачите са дадени в хронологическа последователност, но трябва 

да се има предвид, че в реалната практика те се реализират на принципа 

на спираловидност, като на всеки следващ възрастов етап се постига по-

голяма вещина. 

• Формиране на интерес към играта-драматизация 

Развитието на играта-драматизация започва със стимулиране на 

интерес към нея. Това може да се осъществи по пътя на възприемането на 

кратки куклени етюди, изпълнявани от педагога. Те се основават на 

съдържанието на добре познати на групата приказки, стихотворения или 

пък представляват битови сценки, съзвучни с опита на децата. 

Подходящо е да се провеждат ситуации, в които се въвеждат 

персонажи от кукления театър. Педагогът надява на ръката си кукла-

петрушка (например Мечо), която идва да се запознае с групата, изиграва 

кратка сценка, въвлича малките в игрово общуване, като им задава 

въпроси, хвали ги, здрависва се с тях, маха им на сбогуване. Като правило 

децата гледат с удоволствие, непринудено отговарят на куклата, стремят 

се да изразят емоционалното си отношение към нея, като я милват и 

прегръщат. Познатите вече персонажи могат да се използват в 

обучаващите ситуации по различните образователни направления за 

създаване на психологическа нагласа и по време на преценката. 
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Със същата цел следва да се използват и образни играчки (кукли и 

плюшени животни), от чието име възпитателят провежда диалози с 

децата. 

Възпитател: — При нас е дошла куклата Катя в празнична рокля. Какво е това? 

(панделка) А това? (шапка). С какво е обута Катя? (Ботушки.) Хайде да помолим Катя да 

потанцува: „Катя, потанцувай”. (Куклата танцува.) Катя, нашите деца също могат да 

танцуват. Виж!” (Децата танцуват на позната музика.) 

Катя: — Аз съм куклата Катя. Имам красива рокля и палто. Обичам да пея. Ще ви 

изпея весела песничка. (Децата слушат песничката.) 

Възпитател: — Хубава ли е песничката? Пак ела при нас, Катя (Н. Губанова, 2008). 

Освен запознаването с кукли-петрушки и използването на образни 

играчки, за формиране на емоционално-чувствен опит и развитие на 

интерес и положително отношение към театралната дейност, е подходящо 

педагогът да показва на децата кратки етюди с фигури за настолен театър. 

Възпитателят управлява две-три кукли, като ги движи и променя гласа и 

интонацията си. Темпът на говорене и движение на персонажите трябва е 

такъв, че да позволява на децата да следят действието с лекота; като цяло 

то не трябва да е твърде продължително. Вниманието на групата се 

насочва към това, че в края на представлението куклата се покланя, а 

зрителите й благодарят, като ръкопляскат. Желанието на малките да 

участват в драматизацията се стимулира, като им се предлага да се 

включат в диалозите и да допълват репликите на героите. 

С. Козлова и Т. Куликова препоръчват след показа педагогът да 

предложи на децата да поиграят с играчките, да ги насърчи да подражават 

на това, което са видели. При необходимост възпитателят подсказва на 

играещите как да изпълнят действията и поставя пред тях игрови задачи 

(„Изпей песничка на куклата”), помага при затруднения („Хайде заедно с 

куклата Лили да кажем стихотворението за зайчето”) (С. Козлова, Т. 

Куликова, 2009). 

• Формиране на умения за подражателни действия от името на 

даден герой 

Р. Жуковска препоръчва първите игри-драматизации да се 

организират по такъв начин, че да не е необходимо децата да се включват 

с реплики. Текстът (най-често кратко стихотворение) се чете от педагога, а 
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групата изпълнява определено действие. Възпитателят чете 

стихотворението два-три пъти и когато децата го усвоят, се провежда 

своеобразна драматизация. Участниците само се вслушват в думите, 

изговаряни от педагога, и действат в съответствие с тях в ролята на 

котенца, пиленца, кончета, кученца, козленца и т.н. (Р. Жуковская, 1975). 

Съгласно Е. Петрова първоначално се изпълнява едно основно 

действие. Децата са например в ролята на малки котенца, които ходят 

леко по полянката, или са бели пухкави зайчета, които весело подскачат по 

пътечката, или пък са мечета, които се разхождат из гората и търсят меки 

крушки. Тези игри-упражнения се усложняват като в тях постепенно се 

включват няколко последователни действия. Например в ролята на птички 

децата скачат от клонче на клонче. В определен момент обаче забелязват, 

че ги дебне котката и иска да хване някое от тях. Те разперват крила и 

литват. Препоръчително е действията с подражателен характер да се 

съчетават с музика, която подсказва характера на движенията. Например 

на фона на подходяща музика мечетата ходят бавно, след това ходът им се 

ускорява и накрая отново се забавя. Музикалният съпровод насочва 

децата към разкриване характера на героя, в ролята на който са влезли 

скокливо и пъргаво зайче, хитро и гладно лисиче, страшен Кумчо Вълчо, 

тромава и тежка Баба Меца. При игрите-упражнения действията може да 

се съпровождат със съответно звукоподражание (Книга за учителя на 

първа група в детската градина, част І, 1984). 

Е. Мигунова дава следната система упражнения, подходящи за 

формиране на умения за подражателни действия от името на даден герой: 

• Игра-имитация на отделни действия и основни емоции на човека и 

животните (изгряло слънцето, децата се зарадвали: усмихнали се, 

запляскали с ръце, заскачали на място) 

• Игра-имитация на верига последователни действия в съчетание с 

предаване емоциите на героя (веселите матрьошки запляскали с ръце и 

започнали да танцуват) 

• Игра-имитация на образите на добре познати приказни персонажи 

(тромавият Мечо отива към къщичката, храброто петле върви по 

пътечката) 
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• Игра-импровизация под музикален съпровод („Веселият дъжд”) 

• Безсловесна игра-импровизация с един персонаж на фона на 

стихове , които чете възпитателят (Е. Мигунова, 2006). 

• Формиране на първоначални умения за пластична образност 

Н. Губанова посочва, че емоциите в предучилищна възраст се 

проявяват непосредствено и ярко. Детето не може да изобрази натъжено 

зайче, ако не се замисли за нещо тъжно; не показва радостен герой, ако не 

почувства, че му е весело. Затова според авторката пътят към пластична 

изразителност минава през създаването на емоционална ситуация. 

Педагогът, работещ с децата, трябва да умее да управлява, регулира и 

насочва техните емоции (Н. Губанова, 2008). 

С оглед разкрепостяване и формиране на умения за пластична 

образност е подходящо на децата да се предложи конкретна ситуация за 

разиграване, като се насочат към определени образи и действия. 

„Представете си, че навън е студено, духа силен вятър, вали дъжд. Вие сте сами 

– без чадър, треперите от студ, побягвате и се скривате. Покажете, че ви е студено, че 

треперите” (Н. Витанова, М. Якова, 1991). 

Ситуацията трябва да бъде близка, позната на децата, за да могат те 

да извлекат нужните действия от опита си. Вниманието им следва да се 

акцентира върху това, че им се предлага да изразят настроението и 

състоянието (свое или на персонажите) с движение. 

Изпълнението на децата може да се съпровожда с музика, която 

задава тон на цялото действие. Н. Губанова забелязва, че образите, 

създадени от децата под въздействието на мелодия, са по-емоционални и 

затова препоръчва в основата на етюдите да се поставят различни 

класически, народни и съвременни произведения. 

Възпитател: „Днес, деца, ще се отправим на малко пътешествие и ще послушаме 

музика, която ще ни разкаже какво ще бъде то”. (Децата слушат пиесата „Ездач” на Р. 

Шуман.) „Как мислите, къде ще отидем? Ще ни бъде ли удобно да яздим кон?” (Звучи І 

част.) „Хайде да се огледаме, всичко ли е наред? Има ли повод за тревога? Ще тръгнем 

напред да проучим обстановката”. (Звучи ІІ част.) „За какво ни разказва музиката? 

Нейното тревожно настроение ни предупреждава за опасност. Какво има там? Да се 
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движим внимателно. Но изглежда опасността отмина, можем да продължим по-

нататък”. (Звучи ІІІ част.) (Н. Губанова, 2008). 

Същата авторка предлага децата да разпознават емоции по 

пиктограми. Тези картинки следва да се съотнасят с характера на 

емоциите, предизвикани от едно или друго художествено произведение 

(музикално, словесно, живописно). Такава игра може да се нарече 

„Подбери музика (стихотворение, картинка)” и да се провежда, 

усложнявайки се с възрастта на децата (Н. Губанова, 2008). 

Е. Мигунова счита за подходящи и образно-игровите етюди с 

репродуктивен или импровизационен характер, например: „Познай какво 

правя”, „Познай какво ми се случи” (Е. Мигунова, 2006), а С. Козлова и Т. 

Куликова се застъпват за активностите, в които се изисква детето да 

избере някое събитие от позната приказка и мълчаливо да го изиграе; 

останалите деца, зрители, отгатват кой епизод е представен (С. Козлова, Т. 

Куликова, 2009). 

Описаните комплексни упражнения са важни за развитието на 

пластичните способности, без които играта-драматизация е лишена от 

изразителност. 

• Формиране на първоначални умения за словесна образност 

Първите занимания се организират така, че на децата да не им се 

налага да възпроизвеждат литературни текстове, а се насърчават да 

разгърнат режисьорска игра след наблюдение на етюд, изигран от 

педагога с настолен театър. Първоначално децата играят заедно с 

възпитателя, като всеки води фигура в общия сюжет; това довежда до 

последващо възникване на самостоятелни игри. 

Целенасоченото формиране на умения за словесна образност е 

особено резултатно, когато се основава на кратки диалогични 

стихотворения, тъй като формата им съдейства за по-лесното запомняне 

на репликите. Текстът се чете два-три пъти, след това се преминава към 

игра-драматизация, като педагогът казва единия стих, а децата отговарят 

със следващия и извършват съответни движения. 
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Игра в детската градина 

Пиленцата как си църкат?   Ами гонят ли мушици? 

Цър-цър-цър! Цър-цър-цър!  Да, със скок ей такъв! 

И по двора как си хвъркат?   А водица как си пият? 

Фър-фър-фър! Фър-фър-фър!  Пий-пий-пий! Пий-пий-пий! 

При дъждец какво обичат?   От орела как се крият? 

Сгушват човка под перца.   Крий-крий-крий! Крий-крий-крий! 

Как на слънце се припичат?  Всички пиленца си църкат: 

Тъй: с изпънати крилца.   Цър-цър-цър! Цър-цър-цър! 

Как си те кълват трошици?   С две крила така си хвъркат: 

Ей така: клъв-клъв-клъв!   Фър-фър-фър! Фър-фър-фър! 

Лъчезар Станчев 

С оглед развитието на първоначални умения за словесна образност 

Е. Ръйчагова предлага съвместното разиграване на приказка с двама 

персонажи от педагога и децата. Възрастният чете произведението два-три 

пъти и след това предлага на групата да изиграят сценка. Възпитателят 

пита кой иска да бъде единият герой и поставя елементи на костюма на 

детето, изразило желание. Педагогът поема другата роля и провежда 

диалога заедно с детето. По-нататък на групата се предлага да играе 

самостоятелно. Децата се редуват, като си предават костюмите. Сценката 

се разиграва, докато има интерес. Възможен вариант е децата да 

разиграват ролеви диалог със свои думи. Предоставя се пълна свобода. 

Ако детето се затрудни, педагогът му подсказва (Е. Рычагова, 2011). 

• Формиране на умения за естетическо възприемане на 

художественото слово 

Пълноценното участие в играта-драматизация изисква особена 

подготовка, която се проявява в способността за естетическо възприемане 

на изкуството на художественото слово, умение за вслушване в текста, 

улавяне на интонацията, особеностите на речта. За да разбере какъв е 

героят, детето трябва да се научи да вниква в неговите постъпки, да ги 

оценява, да разбира морала на произведението (С. Козлова, Т. Куликова, 

2009). В играта-драматизация педагогът е в особена позиция на посредник 

между автора на творбата и децата. Той разказва, чете, представя 
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произведението, със силата на словото внушава образите, емоционално 

въздейства и подтиква децата към игра, пресъздаваща чутото (Н. Витанова, 

М. Якова, 1991). 

Е. Мигунова съветва текстът да се поднася изразително, 

художествено, а при повторно четене децата да се въвлекат в несложен 

анализ на съдържанието, да се доведат до осъзнаване на мотивите на 

постъпките на героите (Е. Мигунова, 2006). По време на разговора върху 

литературното произведение се изяснява какво иска героят и към какво се 

стреми той. Необходимо е детето да почувства мотивите в действията на 

героя. Въпросите „Защо героят постъпва така? Добре ли е постъпил? Какъв 

е той, щом постъпва така?” насочват детето към най-главното. Прави се 

оценка на поведението на персонажите и техния характер (добър, лош, 

глупав, хитър, смел, страхлив и т.н.). Малките трябва да осмислят и как 

героят реализира своя замисъл, как постига своята цел – „Как постъпва 

героят? Какво прави той?”. Децата следва не само да разкажат за 

постъпките на персонажа, но и да покажат действено какво прави той в 

определен момент – „Представи си, че си на мястото на... Хайде, .....” или 

„Ако ти си на мястото на ..... и виждаш .... какво ще направиш? Хайде.....” 

(Книга за учителя на втора група, част първа, 1984). 

• Формиране на умения да се представи определен образ 

Н. Губанова с основание твърди, че за да съумеят играещите 

правдиво да представят определен образ, от решаващо значение е яркото 

поднасяне на текста. Изразителното четене помага на децата да чуят 

интонационните особености на речта, да си представят външния облик на 

героя. Малките обичат да слушат приказките няколко пъти; при всяко 

четене педагогът трябва да им поставя нови художествено-игрови задачи и 

да прилага различни форми на ролево обиграване. При първото 

изразително четене децата усвояват общата канава на сюжета, запознават 

се с героите на приказката. При второто четене може да се изобразят 

героите на приказката с помощта на жестове, мимики, движения и 

интонация. По-късно се разглеждат илюстрации, изобразяващи героите на 

приказката в различни моменти от повествованието. Така в съзнанието на 

детето възниква не само конкретен образ, но и цялата художествено-

образна ситуация: героят, неговото жилище, взаимодействието му с 
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другите персонажи. Четенето на приказката трябва да се съчетава с 

нейното разказване, тогава възпитателят ще има повече възможности за 

интерпретация, а детето – за простор на въображението. Така, четейки 

приказката „Дядовата ръкавичка” педагогът с интонация, лицеизраз и 

жестове предава гласа, движенията, мимиката и жестовете на малката 

мишка, дебелата жаба, бързоногото зайче, тромавия мечо. При това в 

съзнанието на всяко дете възниква свой образ на героя. Следващият етап 

на запознанство с произведението може да бъде неговото фрагментарно 

обиграване. Разказвайки приказката, възпитателят се спира на някой 

епизод и предлага на децата да покажат действията на героя. Например 

може да се помолят да покажат как мишката бягала към ръкавичката, как 

питала: „Кой живее тук?”. В хода на разказа децата изобразяват различни 

герои; това не пречи на възприемането на приказката, тъй като тези кратки 

имитации се разглеждат в качеството на нейно съпровождане с конкретни 

действия. 

Възпитател: „Бяга мишката към къщичката. Лена, покажи мишката”. (момичето 

изобразява бягащата мишка.) „Мишката пита с тъничко гласче…” (Н. Губанова, 2008). 

Н. Жуковска посочва, че от децата не бива да се иска да заучават 

текста наизуст. Запомнянето му следва да се постига по пътя на 

нееднократното му препрочитане, казване от децата на повтарящите се 

или римуваните думи, показ на илюстрации и т.н. След като малките 

запомнят последователността на развитие на сюжета, може да им се 

предложи игра-драматизация под формата на настолен театър. Педагогът 

показва как може да се действа в определена роля, как, интонирайки по 

разнообразен начин, се говори от името на един или друг герой. По-

нататък произведението се представя от децата, които нееднократно 

сменят ролите си. (Р. Жуковская, 1975). 

За да се помогне на детето да се справи с ролята си, да се 

идентифицира с героя може да се покаже илюстрация с коментар: „Как е 

нарисувана баба буболечка? Опитай се да заприличаш на нея. Какво казва 

тя? Опитай и ти с глас като нейния?”. 

Е. Петрова казва, че за да се постигне активно и творческо участие на 

детето в ролята на герой, то трябва да се въведе във въображаема 

ситуация. („Ти си зайчето, което търси своята майка!” или „Ти си зайчето от 
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приказката „Ледената къщичка”, Кума Лиса те изгони от твоята къщичка и 

сега ти търсиш някой да ти помогне.”) При участието в роля на детето 

следва да се поставя и конкретна задача при изпълнението; „искането” го 

насочва и към съответно действие, към намиране на адекватен израз. 

Например педагогът се обръща към детето в ролята на Слънчо от 

приказката „Три сестрички”: „Ти трябва да помогнеш на тези три 

сестрички, пеперудките. Те много се обичат и затова не искат да се 

разделят (Книга за учителя на втора група в детската градина, част І, 1984). 

Стремежът към творчество нараства, ако се поощрят постиженията 

на детето: удачно е казало репликата, изразително е предало 

настроението на героя. Педагогът следва да привлича вниманието на 

групата към всеки успех, защото това може да послужи като образец за 

подражание и да стане стимул за активност (С. Козлова, Т. Куликова, 2009). 

• Формиране на умения за импровизация 

Играта-драматизация е изпълнение от децата на някакъв сюжет, 

който служи само за основа, в пределите на която се развива 

импровизацията. Инсценировката на приказката или откъса ще бъде игра 

само тогава, когато малките могат свободно, самостоятелно, в собствена 

интерпретация да предадат взаимодействията и отношенията на героите. 

Импровизацията касае както текста, така и сценичното действие (по: Е. 

Рычагова, 2011). 

С оглед развитието на уменията за импровизация Н. Губанова 

изтъква необходимостта възпитателят да приветства всяко нестандартно 

решение, самостоятелно издигната идея, оригинален отговор на поставен 

въпрос, умението да се въплъщава един и същи сюжет с различни 

средства. Създавайки обстановка на свобода и разкрепостеност, педагогът 

следва да подбужда децата да фантазират, видоизменят, комбинират, 

съчиняват, импровизират на основата на вече наличния опит. Така те могат 

да променят началото и края на познати сюжети, да измислят още 

обстоятелства, в които попадат героите, да въведат в действието нови 

персонажи. За създаване на варианти на един и същ образ в 

драматизацията следва да се предоставя възможност на детето да 

експериментира, да се осигурява време за обмисляне на ролята, да се 
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предложи по-иначе да се изговорят репликите и да се въведат още 

действия. 

Възпитател: „Ира, ти си Червената шапчица. Как ще тръгнеш към бабата — бързо 

или бавно? Покажи как ще играеш с пеперудките, ще миришеш цветя, ще събираш 

лайка. А сега помисли как ще продължиш по-нататък”. (Детето назовава своите 

действия.) 

Или: 

Възпитател: „Валя, ако сега вземеш в ръка боички, каква картина би нарисувала 

за Червената шапчица?” Детето: „Как Червената шапчица върви из гората.” Възпитател: 

„Разкажи за това. Ето тя върви през гората и…” (Детето продължава разказа.) (Н. 

Губанова, 2008). 

В процеса на работа над ролята се Е. Мигунова препоръчва: 

• съставяне на словесен портрет на героя; 

• фантазиране по повод на неговия дом, взаимоотношения с 

родители, приятели, измисляне на любимите му ястия, занятия, игри; 

• съчиняване на различни случки от живота на персонажа, 

непредвидени в инсценировката; 

• анализ на измислени постъпки; 

• работа над сценична изразителност: определяне на целесъобразни 

действия, движения, жестове на героя, място на сценичната площадка, 

мимики, интонация (Е. Мигунова, 2006). 

В допълнение към това е полезно педагогът да предлага на групата 

импровизации, които не са свързани с конкретно литературно 

произведение, но са близки до детския опит, например: „Хайде заедно да 

съчиним приказка за петлето”; „Хайде с теб заедно да измислим как 

куклата Маша днес ще празнува рождения си ден”; „Аз ще започна 

приказката, а ти ще я завършиш”; „Аз ще разкажа история, а ти ще я 

покажеш” и т.н. (С. Козлова, Т. Куликова, 2009). 

• Формиране на позицията зрител 

Уменията, свързани с усвояване на позицията „зрител”, според О. 

Акулова са следните: детето да е доброжелателен зрител, да гледа и 

слуша представлението докрай, да не сменя мястото си по време на 
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спектакъла, адекватно да реагира на ставащото на сцената, да отговаря на 

обръщенията на артистите, да им благодари с аплодисменти, позитивно да 

оценява играта на връстниците (О. Акулова, 2005). 

Е. Мигунова изтъква необходимостта от запознаване на децата с 

правилата на поведение в театъра. Това се осъществява под формата на 

беседи. Според авторката с децата следва нееднократно да се обсъждат 

следните въпроси: „Какви са правилата на поведение в театъра?”, „Как да 

отидем на своето място, ако другите зрители вече седят?”, „Може ли да се 

разговаря по време на действието, да се яде и да се шуми?”, „За какво е 

нужен антрактът?”. След беседата на тези теми е желателно в групата да 

се разиграят сценки за упражняване правилата на поведение в театъра. 

Например децата рисуват билети, избират касиер и контрольор. Купувайки 

билети, отиват в залата (столовете предварително са поставени като в 

театрална зала). Контрольорът помага на зрителите да намерят местата си; 

те го молят за помощ, благодарят, извиняват се при преминаването по 

реда и т.н. По-нататък получените знания се разширяват и затвърдяват 

чрез зрителския опит от посещение на театър (Е. Мигунова, 2006). 

• Формиране на умения за управляване на кукли 

Насоки по посока формиране на умения за управляване на куклите 

дава Н. Реуцкая. Според нея запознаването с героите трябва да става още в 

ранна възраст. Педагогът надява на ръката си кукла (котенце, кученце) и 

чете на децата приказки, стихчета, шеги, подражавайки на гласа на 

животното и предизвиквайки положително отношение към героя. В 

малките групи възрастният разиграва познати на децата стихотворения, 

неголеми приказки с помощта на настолен театър. Той съпровожда 

репликите на героите с подходящи движения и от тяхно име задава 

въпроси на групата. По-нататък възпитателят разиграва куклени етюди 

съвместно с децата. За да се научат малките да управляват кукли, се 

провеждат специални упражнения. Децата се учат да извеждат куклата на 

сцената, да я движат и въртят, да размахват ръцете й. Педагогът следи да 

водят куклата контролирано, да не я накланят напред или встрани, да я 

държат на определено равнище по отношение на паравана. Речта и 

движенията на куклата трябва да съвпадат. Движи се куклата, която 

говори, а останалите стоят неподвижно. Куклата не трябва да се вдига и 
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отпуска рязко (освен ако действието не го налага). Всеки персонаж се 

появява отстрани, сякаш се приближава, и така напуска сцената. Параванът 

трябва да е по-висок от ръста на децата. Не бива да има прекалено много 

декорации, за да могат лесно да се поставят и отстраняват елементите им 

и да могат децата свободно да движат куклите (Н. Реуцкая, 1989). 

И. Ярославцева дава следната система упражнения с кукли-

петрушки: 

• упражнения за накланяне тялото на куклата на различни страни:, 

„куклата гледа на различни страни”; 

• упражнения за тренировка на походката: „ходене на място”, 

„куклата марширува”, куклата се движи изразително – „със страх”, 

„уверено”, „тъжно”, „като войник”, „като робот” и др.; 

• упражнения за отработване погледа на куклата: „куклата „следи” с 

поглед птица, бръмбър, пеперуда и т.н.”; 

• упражнения за отработване навици за разговор на куклата: 

„куклата разказва приказка”, „куклата казва стихотворение”; 

• упражнения за отработване бягане и скачане на куклата: „куклата 

бяга и лови някого”, „куклата бяга по различен начин в ритъма на песен”; 

• упражнения за предаване на образно движение: „куклата пълзи”, 

„куклата се прокрадва”, „куклата лежи, става, тръгва”, „куклата сяда да си 

отдъхне”; 

• упражнения за усвояване нови движения на главата на куклата: 

кръгови движения, „барабан”; 

• упражнения за тренировка на куклената походка: ходене в 

различни направления, маршируване на куклите по двойки, овладяване на 

последователни действия „тръгнал – забравил – върнал се”, „вървял – 

спънал се”; 

• упражнения за отработване погледа на куклата: „кукла – 

конферансие, водещ на концерт”, „куклата чака, вглежда се в някого”, 

„куклата чете книга”; 
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• упражнения, в които куклата разговаря: води диалог, обща беседа; 

• упражнение за отработване на бягане и скачане на куклата: 

„куклата скача като дете, като животно”, „куклата прескача препятствие”; 

• упражнения за отработване на други способи на движение: 

„куклите сядат по двойки гръб до гръб”, „куклите пълзят една зад друга”, 

„куклата се прокрадва зад гърба на друг”; 

• етюди с въображаеми предмети в едно или няколко действия: 

„куклите носят тежка чанта”, „куклите строят къща от кубчета”, „куклите 

бършат прах”, „куклите миришат и късат цвете”, „куклите копаят яма”. 

Преди занятията педагогът предлага на децата да изберат една от 

театралните кукли, която ще „оживят”. Те внимателно я разглеждат, 

обсъждат особеностите на външния й вид и предполагаемия й характер. В 

резултат й се приписва определен начин на мислене и поведение. Децата 

изпълняват упражненията и етюдите по двойки и в групи. Те 

самостоятелно измислят ситуации, в които попадат персонажите, а също и 

способите за решаване на конфликтите (И. Ярославцева, 2003). 

• Формиране на умения за съвместно претворяване на отделни 

епизоди от художествената творба 

Първоначално съвместното претворяване на отделни епизоди от 

художествената творба следва да се осъществява непринудено в хода на 

ситуациите за четене и разказване на литературното произведение. Не се 

препоръчва децата да заучават текста. Запомнянето на 

последователността на събитията и репликите следва да става в хода на 

разнообразни инсценировки. Най-напред на групата се предлага да 

покаже с движения основните моменти от произведението (например в 

приказката „Вълкът и седемте козлета” да изобразят как козата се 

приготвя за пазар, как заръчва на козлетата да не отварят на никого, какво 

правят козленцата, когато остават сами, как вълкът чука на вратата, как 

отива при мелничаря, как гони козлетата и т.н.). Подходящо е след 

първоначалното възприемане на произведението, в хода на четенето му, 

да се дава възможност на децата да се включват, като казват репликите на 

героите. След това може педагогът да разгърне ролевите диалози с 
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настолен театър или образни играчки, по-нататък - да изиграе сценка с 

едно дете и накрая – играят двама, без участието на възрастния. 

За да могат децата съвместно да представят откъси от приказката, те 

трябва да проявят не само словесна и пластична образност при 

пресъздаването на героите си, но и да измислят реплики върху основата на 

художествения замисъл, с които да се доближат до съдържанието на 

авторовата реч. Затова педагогът следва да въвежда децата във 

въображаема ситуация, която да насърчи словесната им изява, и да им 

поставя конкретна задача при изпълнението: „Ти си мелничарят, мелиш 

брашно и изведнъж чуваш, че някой чука силно на вратата. Отваряш и 

виждаш вълка, много си изплашен, какво ще му кажеш?”; към другото 

дете: „А ти си вълкът. Много си гладен и си ядосан на козлетата, искаш да 

ги измамиш. Кажи на мелничаря да ти намаже лапата с брашно, но така, че 

той да разбере колко си ядосан и колко бързаш”. 

За да се избегне казването на големи пасажи текст от разказвач, а 

също и с оглед обогатяване съдържанието на играта, е необходимо 

авторовата реч между диалозите да се замени не само с реплики, но и с 

действия. За изнамирането им също е подходящо потапянето на децата 

във въображаема ситуация: „Аз съм най-голямото козле. Майка ни отиде 

на пазар и ви предлагам да поиграем на дама (изпълняват се условни 

действия). Какво друго правят козлетата в къщичката?” (изслушват се 

предложенията на децата и се реализират). 

Целесъобразно е да се насочват играещите по различен начин да 

изговарят повтарящите се реплики, например „Казваш на козленцата, че 

си майка им, но гласът ти е груб и дрезгав. Кажи им да ти отворят”; „А сега 

си пил тебешир. Кажи на колзлетата да ти отворят, но гласът ти е станал 

тънък-тънък”. 

За да се подпомогне влизането в роля, е подходящо да се 

предоставят елементи на костюми (например диадеми и опашки за вълка 

и козлетата). Е. Рычагова препоръчва децата да се редуват при 

изпълнението на ролевите диалози, като всяка следваща двойка артисти 

се определя от предходната. Според авторката това дава възможност на 

малките да проявят своите симпатии и предотвратява изпълнението на 
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ролите само от активните. Освен това по този начин децата не чувстват 

играта като задължение (Е. Рычагова, 2011). 

• Формиране на умения за създаване обстановка за игра 

Н. Губанова изтъква, че е важно да се насочат децата към 

необходимостта от създаване на предметно-пространствена среда. 

Разигравайки неголеми пиески, осъществявайки постановки с настолен 

театър, педагогът трябва да отделя внимание на атрибутите, декорацията, 

различното оборудване. Така например при драматизацията на 

приказката на В. Сутеев „Кой каза „мяу”?”, след като децата гледат куклено 

представление, може да им се даде възможност внимателно да разгледат 

елементите на декора и да отговорят на въпросите „Къде живее 

кученцето? Какво му е къщичката? Как кученцето пак е станало чисто?” 

После може да се предложи да се направи апликация по приказката, да се 

изобразят някои от героите, техните домове, езерцето. При разиграване на 

отделните епизоди децата трябва да се насочат към уговаряне мястото на 

действието (например обозначаване дома на кученцето, неговото любимо 

килимче, предметите от бита, улицата (Н. Губанова, 2008). 

• Формиране на представи за театъра 

Представите за театралното изкуство се формират по време на игра, 

при посещенията на театър и предхождащите ги беседи, както и в 

разговорите върху впечатленията на децата. Групата следва да се запознае 

с вътрешното устройство на сградата на театъра (фоайе с фотографии от 

спектакли, гардероб, гримьорна, сцена за спектакли, зрителски салон, 

бюфет) и театралните професии (актьор, режисьор, художник, гримьор, 

сценични работници). Според Е. Мигунова не бива строго да се изисква от 

децата усвояването на терминологията на театралното изкуство, 

достатъчно е да разберат основните понятия, които се затвърдяват в 

беседите и при решаването на ребуси и кръстословици (Е. Мигунова, 

2006). 

• Формиране на умения за участие в спектакъл 

Н. Губанова изтъква, че децата обичат да играят не само „за себе си”, 

но и да се представят пред зрители. За съжаление, казва авторката, 
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спектаклите в детската градина понякога се провеждат единствено с цел 

да се впечатлят възрастните (родители, колеги) и това превръща процеса в 

безконечни изморителни репетиции, в които няма място за собствено 

творчество, а само следване на указания и предварителен план, „за да 

покажем своята работа”. Представленията могат да станат наистина 

радостни събития за самите деца, ако при подготовката им се съчетават 

импровизация и заучаване, ако се съблюдава мяра в преките указания. 

Според Н. Губанова най-важното в процеса на подготовката е да се удържи 

интересът към играта, към подготвяния спектакъл. Затова при всяко 

следващо изиграване следва да се поставят нови художествени задачи. 

Това подпомага ненатрапчивото, постепенно, все по-дълбоко познанство с 

предлаганите произведения и паралелното непроизволно запомняне на 

ролята (Н. Губанова, 2008). 

Спектакълът не е задължително да бъде представен пред гости: при 

малките деца зрители са например куклите и другите образни играчки, 

седнали на столчетата. Това предотвратява дългите репетиции и 

излишното безпокойство. По-големите, които имат повече опит в 

драматизирането, могат да изнесат представление пред другите групи или 

пред гости на детската градина. Подготовката за спектакъла преминава 

през три етапа. Те се реализират в рамките на една-две седмици 

(продължителността е в зависимост от произведението и възрастта на 

децата) в рамките на обучаващите ситуации по български език и 

литература, рисуване и конструиране и в режимните моменти, отделени за 

игри. 

На първо място от значение е правилният подбор на 

произведението за разиграване. Н. Губанова отбелязва наличието на 

пряка зависимост между впечатленията от художественото произведение 

и проявата на интерес към игра върху възприетия сюжет. Колкото по-

увлечено групата слуша приказката, колкото по-интересна е фабулата й, 

толкова по-ярко се отпечатва тя в детската памет и е по-силно желанието 

да се изиграе изразително (Н. Губанова, 2008). Подходящи за 

драматизиране са приказки, разкази, стихотворения и театрални пиеси, в 

които има повече пряка реч (при необходимост авторовата реч се 

трансформира в действия и реплики на героите). В тях трябва да има ярко 
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изразена динамика на събитията, за да могат децата да реализират 

разнообразни игрови действия. Моралната идея следва да бъде достъпна 

за малките, а персонажите - понятни и притежаващи изразителни 

характеристики. Тогава за децата няма да бъде трудно да предадат 

емоциите и постъпките им. 

Първият етап от подготовката за драматизиране е задълбоченото 

възприемане на произведението. За да участва правдиво в ролята на 

героя, детето трябва да вникне добре във вътрешния му мир, в неговите 

мисли и чувства и да разбере желанията и намеренията му (Книга за 

учителя на втора група в детската градина, част І, 1984). При четенето на 

произведението педагогът с помощта на мимики, жестове и интонация 

трябва да доведе слушателите до разбиране смисъла на творбата и да 

разкрие характера на героите (Н. Губанова, 2008). 

При повторното четене децата следва да се въвлекат в несложен 

анализ на съдържанието, с чиято помощ да разберат мотивите за 

постъпките на персонажите. С помощта на възпитателя те обясняват какъв 

е характерът на героя, как се променят неговото емоционално състояние и 

поведение в хода на действието. При по-големите произведения педагогът 

помага на децата да разделят текста на смислови части (Например в 

приказката „Житената питка” всяка смислова част е свързана с появата на 

нов персонаж). С. Козлова и Т. Куликова предлагат всеки епизод да се 

фиксира с помощта на жетон. След това лист хартия се разделя на толкова 

части, колкото са жетоните, и съдържанието на всеки отрязък се 

изобразява схематично: получава се пиктограма. Преди играта-

драматизация децата по пиктограмата разказват съдържанието на всеки 

епизод (С. Козлова, Т. Куликова, 2009). 

На втория етап се изпълняват един или няколко момента от 

художествена творба. Отначало участват най-активните деца, но 

постепенно трябва без принуда в процеса да се въвлекат всички членове 

на групата. Важно е да се даде възможност на всеки да импровизира на 

основата на авторовия замисъл, да създава нещо свое. 

За подпомагане правдивото и изразително изпълнение е 

необходимо да се обсъди всяка роля, да се насочат децата към похвати за 
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словесна и пластична образност: „Как изглежда вълкът? С какъв глас 

говори? Как показва колко е гладен? Как се заканва на козлетата? Как ги 

гони?” или „Представи си, че си на мястото на майката коза. Какво ще 

направиш, когато разбереш, че вълкът е изял козлетата?” и т.н. При 

първите импровизации е решаващо участието на педагога като партньор в 

играта, което служи и като образец. Важно значение има оценката на 

изпълнението, тя помага на децата да го осмислят. Вниманието на групата 

следва да се насочва към специфичните изразни средства – словесни и 

пластични. С оглед обогатяване на играта с разнообразни действия е 

целесъобразно да се поставят задачи, в които малките да обмислят с какво 

са били заети героите по време на различните епизоди („Какво е правела 

бабата, докато чакала питката да се изпече?”). 

На този етап не е препоръчително използването на цели костюми, а 

само на отделни елементи, за да не се отвлича вниманието на децата от 

главното – изпълнението на ролята. Е. Мигунова препоръчва един и същи 

откъс да се повтаря от много изпълнители, което позволява на децата 

бързо да научат практически всички роли. Малките наблюдават една роля 

от различни изпълнители и преценяват кога образът се е получил по-

естествено и правдиво. Според авторката е подходящо децата да се 

запознаят с музикални произведения, които ще звучат в спектакъла. 

Ярките музикални образи им помагат да намерят съответстващи 

пластически решения. Отначало децата просто импровизират движения 

под музиката. След това се движат, превръщайки се в някой персонаж, 

променяйки походка, позите, жестовете, наблюдавайки се един друг (Е. 

Мигунова, 2006). 

Педагогът следва да организира цялостния педагогически процес 

така, че децата да претворяват впечатленията си от произведението в 

различни дейности: рисуване, оцветяване на най-ярките и емоционални 

събития, моделиране, апликиране. Това спомага за усвояване 

последователността на събитията, уточняване образите на персонажите и 

така отпада необходимостта от преднамерено наизустяване на текста. 

Подходящо е и изиграването на разнообразни игри с правила, тематично 

свързани със съдържанието на произведението и неговата морална поука. 
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След като отделните моменти на произведението се отиграят 

достатъчно добре, на третия етап те се сглобяват в последователност, 

близка до театралното представление. Педагогът предлага на децата да 

организират спектакъл и да решат кого ще поканят (куклите, деца от други 

групи, педагогически и обслужващ персонал, родители и т.н.). На 

предходния етап всички деца са участвали в изиграване на епизодите с 

диалог, действия, движения, жестове и мимики. Сега възпитателят 

предлага на групата да определи окончателния състав на артистите. Н. 

Губанова посочва критериите, на които следва да се основава избора: да 

се отчитат личните качества на претендентите, тяхната външност (да 

подхождат за дадената роля), артистични данни (умеят изразително да 

изиграят ролята), другарски чувства, увереност и деловитост (Н. Губанова, 

2008). Педагогът следва да подпомогне тези, за които няма роли, да решат 

как ще участват в спектакъла. Той им припомня какви професии има в 

театъра и изтъква тяхната значимост. След това децата по желание се 

разпределят в творчески групировки: режисура, грим и костюми, 

декорации, музика, афиши и билети. 

Когато драматизацията ще се представя на външни хора, е 

желателно да се направят две-три репетиции, като последната - 

генералната, е с костюми и декори. По този начин всяко дете отработва 

задълженията си. След премиерата е важно да има обратна връзка, но 

както посочва Е. Мигунова, не е необходимо обсъждането да се 

осъществява веднага след представлението, защото децата са 

превъзбудени. На другия ден се беседва как е преминал спектакълът, като 

се обръща внимание на изразителността на изпълнението и приноса на 

всички участници в подготовката. През следващите дни се правят повторни 

покази – премиерата е по-скоро за зрителите, отколкото за изпълнителите. 

Спектакълът следва да се изиграе още няколко пъти в различни състави, 

което му придава нови краски и звучене (Е. Мигунова, 2006). 

Е. Козлова и Т. Куликова препоръчват изпълненията да се записват с 

видеокамера или да се правят снимки, защото децата обичат да се връщат 

към спомените за играта. Разглеждането им доставя голямо удоволствие и 

предизвиква обмен на мнения и впечатления. Понякога децата забелязват 

своите грешки, критически оценяват отделни моменти от играта, което е 
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много важно за по-нататъшното им усъвършенстване (С. Козлова, Т. 

Куликова, 2009). 

 

5. Ръководство на непосредствения игров процес 

Развитието на базисните игрови умения в хода на игровата дейност 

може да се реализира в ръководена от педагога ситуация или в 

самостоятелната активност на децата. 

Педагогът може да предложи игра или да подбуди желание за 

такава: „Искате ли да изиграем приказката…?”, „Хайде да си представим, 

че сме прасенцата или вълкът от приказката…”. Отначало възрастният 

ръководи дейността – той активно помага на децата да разпределят 

ролите си, подсказва им думи, реплики, следващия епизод, показва им 

някои способи на изразителност и т.н. По-нататък играта-драматизация 

става напълно самостоятелна дейност на групата. Децата избират 

приказката, която ще играят, и започват договарянето на роли (Н. Витанова 

и др., 1991). 

Е. Петрова разглежда особеностите на свободната, организирана от 

децата игра-драматизация. Авторката посочва, че в нея се възпроизвеждат 

отделни моменти или цели художествени произведения (добре усвоени в 

педагогическите ситуации). Върху основата на овладени умения за активно 

участие в ролята на героя децата се насочват към импровизация. Те 

заменят един герой с друг или допълват неговата характеристика с нови 

качества, обогатяват игровото действие с нова словесна, музикална и 

пластична изява. Например, не зайчето, а Мечо изгубва майка си и я търси. 

Питката си измисля сама песничка. Тя се търкаля по пътечката, бере цветя, 

разговаря с птичките. Играещите могат да обогатяват сюжета с нови 

епизоди, съответстващи на ролите и съдържанието на драматизираното 

произведение, да изменят действието, да вмъкнат нови герои, да 

променят техния характер, да изменят завършека или началото на 

действието. Когато децата се организират за самостоятелно изпълнение на 

игра-драматизация, те сами подбират реквизитите. Могат да приготвят 

някои от тях, като използват парчета плат, хартия, картон, бои, панделки, 

летви; да рисуват, апликират, моделират или конструират реквизитите, 
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необходими за представлението. Играта-драматизация на този етап 

осъществява интегративни връзки с другите игрови разновидности. Тя 

може да се провежда и по време на сюжетно-ролевата игра, като я 

обогатява и разнообразява. Например, децата играят на училище. Освен 

основният сюжет се появява и нов - учителят води учениците на театър да 

гледат представлението „Снежанка и седемте джуджета”. За тази цел 

артистите се обособяват в някой кът, където репетират и подготвят 

реквизита. Щом пристигнат посетителите, представлението започва. 

Играта-драматизация се интегрира също и със съдържанието на 

строително-конструктивната игра. Децата могат да построят къщичка за 

трите мечока и след това да я използват, за да изиграят приказката (Книга 

за учителя на втора група в детската градина, част І, 1984; Книга за учителя 

на трета група в детската градина, част І, 1984). 

По време на играта децата не се поправят, защото това ще наруши 

ритъма и непринудеността на играта ( Ф. Даскалова, 1991). Преценката се 

провежда под формата на беседа (след изпълнението, когато играта-

драматизация се е провела в интеграция със сюжетно-ролевата игра, или 

на другия ден, ако е имало спектакъл и децата са превъзбудени), в която 

се обсъжда изпълнението и се изтъкват постиженията на участниците, 

отчита се поведението на зрителите и се дава перспектива за следващите 

игри. 
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1. Модел на технологията за развитие на строително-

конструктивната игра 

Целевият модел на технологията определя като зряла форма на 

строително-конструктивната игра овладяването на различни начини за 

конструиране и свободното им прилагане в самостоятелната дейност; 

използване на самоценни критерии: симетричност, хармоничност, 

пропорционалност, оригиналност, изящество, красота. Децата, достигнали 

до това равнище, умеят самостоятелно да подбират нужните за строежа 

материали, да планират и съгласуват действията си, творчески да оформят 

разнообразни конструкции, отговарящи на функционални и естетически 

критерии. 

Концептуалният модел визира възпитателния ефект на тази игрова 

разновидност, а именно: в строително-конструктивната игра се опознават 

предметите (части, характерни белези, външен вид, пространствено 

разположение) и техните функции, развиват се мисленето (операциите 

сравнение, анализ, синтез), творческите способности, пространствените 

представи, уменията за планиране, за волева регулация на поведението, 

за съгласуване на действията с другите, за преодоляване на трудностите и 

довеждане на започнатата работа докрай, възпитава се естетически вкус, 

формират се качества като наблюдателност и трудолюбие, обогатява се 

речникът с наименования на пространствени термини. Строителството 
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създава възможност детето да изживее удоволствието от самостоятелно 

създаденото, от необходимото за играта му. 

Организационно-функционалният модел на технологията определя 

програмата, алгоритъма за нейното разгръщане в процесуален план. 

Задачите, заложени в целевия и концептуален модел, се реализират 

посредством развитие на следните технологични компоненти: 

• обогатяване на познавателния опит; 

• развитие на материалната база; 

• формиране на базисни игрови умения; 

• ръководство на непосредствения игров процес. 

Поетапното планиране в рамките на всеки от посочените 

компоненти се отразява в: план-конспекти на обучаващи ситуации по 

конструктивно-технически и битови дейности и социален свят, план-

конспекти на наблюдения, екскурзии и целеви разходки (с оглед 

обогатяване на познавателния опит), план-конспекти за внасяне на нови 

игрови материали (за развитие на материалната база), план-конспекти 

на обучаващи игри и план-коснпекти на договарянето при свободните 

детски игри (проектират формирането на базисни игрови умения в 

непосредствения игров процес). По-долу са представени общите 

изисквания и хронологичният ред при реализирането на технологичните 

компоненти. Те почти изцяло се основават на една от най-прецизните 

методически системи за развитие на строително-конструктивната игра, 

която е разработена от Зинаида Лищван. Тази система е модифицирана 

съобразно актуалните предизвикателства пред педагогиката на играта във 

връзка с развитието на детските конструктивни умения. Проблемът е в 

това, че в продължение на десетилетия руската и българската методики се 

основаваха на използването на унифициран игров материал – 

съществуваха няколко универсални конструктора, подходящи за работа в 

детската градина, които се използваха за поетапното поставяне пред 

играещите на все по-сложни конструктивни задачи. Днес у нас тези 

конструктори вече не се произвеждат, а наличните на пазара не 

позволяват провеждането на разработваните в продължение на дълги 
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години и доказали ефективността си методически единици. Във връзка с 

това една от задачите, които стоят пред педагогиката на играта, е да 

разработи системи за работа с наличния в момента конструктивен 

материал. Това предполага дългогодишни усилия на екип от специалисти. 

При липсата на подобно изследване от полза би било извеждането на по-

общи изисквания за развитие на строително-конструктивната игра, които 

не са обвързани със специфичен игров материал. В опит за 

удовлетворяване тази актуална потребност на педагогическата практика, 

въз основа на методическите указания и комплекса от занимания с 

конструктивен материал на З. Лищван, по-долу са обобщени и изведени на 

по-високо равнище на абстракция насоки за възпитателна работа, които да 

могат да бъдат прилагани при работа с различни видове конструктори. 

Препоръки за разработването на различните видове план-конспекти се 

съдържат в „Ръководство за семинарни упражнения по педагогика на 

играта”
34

. 

 

2. Обогатяване на познавателния опит 

Според З. Лищван първото условие за успешно развитие на 

конструктивните умения е обогатяването на възприятията на децата с 

непосредствени наблюдения на строителния процес, на готови 

съоръжения и строежи, а също и запознаването с тях чрез думи, 

обяснения, картини и други средства. При това е необходимо малките да 

обърнат внимание не само на перцептивните признаци на различните 

постройки, но и да се вгледат в техните конструктивни качества (външния 

вид на строежа като цяло, съставните му части, формата им, 

пропорционалното съотношение между елементите), да вникнат в 

предназначението им, да разгледат как са украсени. Не бива на децата да 

се предлага да построят предмет, за който нямат представа (З. Лищван, 

1963). Следователно играта винаги трябва да се предшества от 

наблюдение и обсъждане особеностите на обектите, които ще се 

претворяват в нея. 

                                                           
34

 А. Велева, 2013. 
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С. Козлова и Т. Куликова добавят, че е целесъобразно децата да се 

насочват към сравнение особеностите на различни съоръжения: по какво 

се отличават семейните къщи от зданията с художествено предназначение 

(музей, театър), по какво си приличат и се различават видовете 

транспортни средства и т.н. Интересно за малките е и запознаването с 

характера на труда на строителите, със строителните техники. 

Обогатявайки впечатленията на децата, знанията им за различните 

съоръжения, педагогът трябва да насочи вниманието към това, че те имат 

определено предназначение, съставни части, форми, пропорции, 

разположение в пространството и украшения (С. Козлова, Т. Куликова, 

2009). 

З. Лищван изтъква, че децата от всички групи се нуждаят от 

целенасочени, организирани наблюдения. Разликата е само в 

дълбочината на процеса и в характера на наблюдаваните обекти. В първа 

група трябва да се разглеждат най-близките и познати на децата строежи: 

мебели, жилищен дом, тролей, автомобилен мост (с най-проста 

конструкция). В трета – зданието на детската градина, на училището, на 

аптеката, театъра, различни видове превозни средства и други. В четвърта 

група е необходимо не само непосредствено наблюдение, но и 

разглеждане на снимки и илюстрации (З. Лищван, 1963). 

Обогатяването на познавателния опит като основа за развитието на 

строително-конструктивната игра се осъществява по време на целеви 

разходки и екскурзии, в обучаващите ситуации по социален свят, където 

децата се запознават с различни обекти (постройки, превозни средства, 

мебели, предмети от бита) и тяхното предназначение; при обучението по 

математика (формират се геометрични и пространствени представи); в 

ситуациите по конструктивно- технически и битови дейности. Според Д. 

Димитров при развитие на трудово- конструктивната техническа дейност 

следва да се акцентира върху: 

• свободно боравене, манипулиране с материала за насочвано и 

самостоятелно откриване в него на различни свойства и адекватните на тях 

действия; 

• експериментиране; 
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• развитие на целеобразуването (Д. Димитров, 1989). 

Обогатяването на познавателния опит в посочените направления е 

необходимо не само за правдивото наподобяване на реалните предмети, 

но и за развитието на самата игра. Както посочва З. Лищван, колкото по-

широк е кръгозорът на децата, колкото повече са сведенията за 

заобикалящия ги живот, толкова по-богати са техните конструктивни 

замисли и толкова по-високи са изискванията, които играещите проявяват 

към своите строежи (З. Лищван, 1963). 

 

3. Развитие на материалната база за игра 

 Развитието на строително-конструктивната игра се обуславя не 

само от появата на желание да се строи, но и от наличието на специални 

строителни материали, позволяващи моделиране на предметите от 

заобикалящата действителност. Те трябва да бъдат красиво изработени и в 

достатъчно количество. 

3.1. Видове игров материал за строително-конструктивни игри 

Разнообразните конструктивни играчки могат условно да се 

обособят в следните основни групи: 

• конструктивно-образни играчки, които могат да бъдат сглобяеми 

животни, човешки образи, роботи; 

• набори за сглобяеми предмети (състоят се от няколко части, които 

се демонтират например: каросерия, кабина, в която има шофьор, 

подвижна седалка, кормило, колелета); 

• конструктори: универсални или тематични — метални, дървени, 

пластмасови (за игра на масата и за игра на пода); 

• играчки с дистанционно управление и механично задвижване, 

съчетано със светлинни и звукови ефекти; 

• хартия, дърво, глина, природни и синтетични материали, кутии с 

различни размери (за създаване на играчки-самоделки); 
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• материали от обстановката, в която живеят децата (стативи, 

дунапренени модули и др.). 

Наред с игровите материали З. Лищван препоръчва в по-големите 

групи да разполагат с албуми с фотографии на различни сгради от родния 

град, на мостове и превозни средства. Добре е освен това да има 

изображения на образци на строежи, изградени със строителния 

материал, с който разполагат в групата; към тях могат да се добавят 

снимки на интересни детски конструкции (З. Лищван, 1963). 

3.2. Динамика в организацията на материалната среда 

съобразно възрастта на децата 

Конструктивните играчки се въвеждат по степен на усложняване 

съобразно развитието на децата и техния игров опит. 

На 3-4-годишна възраст за децата са необходими тематични 

конструктори с две-три лесно сглобяващи се части. Подходящи са също 

така наборите, чиито елементи се поставят един върху друг, един до друг. 

Желателно е към тях да има допълнителни материали – фигури на хора, 

животни, растения, които служат за мотивиране на строежите и 

подпомагат тяхното сюжетно обиграване. 

Универсалните конструктори трябва да съдържат малко по вид части 

– кубове, призми, паралелепипеди, а по-късно се дават съединяващи 

елементи. По размер трябва да са такива, че децата да могат да ги хващат 

с една ръка. Когато се развие координацията на движенията на ръцете, 

може да се дават по-големи елементи за строеж на пода. Предпочитание 

се отдава на устойчивите строителни материали от дърво. Пластмасовите 

конструктори са много леки и по-малко устойчиви, постройките бързо се 

разрушават, а това предизвиква огорчение у децата и намалява желанието 

им да строят (В. Ядэшко, Ф. Сохина и др., 1978). 

4-5-годишните използват конструктори както за работа върху 

масичките, така и за игри на пода. Наборите са с по-голям брой елементи и 

разнообразни форми. Те трябва да предполагат различни способи за 

сглобяване – поставяне на елементите един до друг, един върху друг; 
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вгнездяване; нанизване. Универсалните конструктори съдържат плочки, 

тухлички, гредички, кубчета, призми, цилиндри, арки. 

Конструкторите за 5-6-годишните деца трябва да съдържат голям 

брой разнообразни части (геометрични тела: тухлички, гредички – дълги и 

къси, кубчета, призми, цилиндри, арки, плочки – дълги и къси, широки и 

тесни, квадратни и триъгълни; елементи за декорация; врати, прозорци, 

колелета), за да може с тяхна помощ да се създават множество постройки 

и комплекси с различно архитектурно оформление. 

6-7-годишните могат да играят с конструктори, позволяващи 

създаването на подвижни съоръжения. Наборите включват рисунки и 

схеми, по които децата работят. Подходящи са играчки за сглобяване чрез 

инструменти (отвертка и гаечен ключ), съдействащи за развитие на фината 

моторика, която все още е несъвършена, но е важна за обучението в 

училище. 

Н. Витанова и М. Якова изтъкват необходимостта от съобразяването 

на игровите материали с възрастовите особености на децата и тяхната 

игрова култура. Това е от съществено значение за предизвикване на 

интерес, любопитство, желание да се строи и творчество. Децата обичат да 

строят, но те трябва да могат да се справят. Така се повишава 

самочувствието и доброто настроение; играещите стават по-смели и 

изобретателни (Н. Витанова, М. Якова, 1991). 

3.3. Изисквания към конструктивните играчки 

През последните години българският пазар е залят от материали за 

строително-конструктивна дейност, които ограничават възможностите за 

игра и творчество. Те или съдържат много малко като вид и брой части 

(така не позволяват правдоподобното моделиране на познати обекти), или 

елементите им са с твърде своеобразни форми и с тях може да се работи 

само по един, предложен от производителя модел (къщата на котето 

Мусти, космически кораб от „Междузвездни войни” и др. подобни). Ето 

защо е важно преди закупуването на конструктивни играчки, педагозите 

да отчитат следните основни изисквания, посочени от З. Лищван. 
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• Изисквания към разнообразието на детайлите 

Разнообразието, размерите и количеството на детайлите трябва да 

осигуряват осъществяването на богати конструктивни замисли, за да могат 

децата да създадат строежи с най-малко нарушения на жизнената правда 

(по отношение на външната прилика) и да правят конструкции с 

относително големи размери, като при това използват колективно 

материала. 

Единствено кубчета (респ. паралелепипеди) не са достатъчни, 

защото конструктивните им възможности са много ограничени – те дават 

възможност само за условно изобразяване на околните предмети, не 

приближават детето към истинската представа за тях. Трудно можем да 

убедим играещия, че като постави малкото кубче до голямото, може да 

получи автомобил или да го накараме да намери прилика с истински стол. 

Такова изобразяване може само да изопачи представите за 

заобикалящите предмети, да подбуди детето да се отнася небрежно към 

процеса на конструирането, да разколебае неговия стремеж към по-

правдоподобно моделиране. Затова строителните комплекти трябва да 

съдържат цилиндри, гредички арки и др. елементи. Все пак следва да се 

избягва прекаленото разнообразие на детайлите, тъй като това затруднява 

запомнянето свойствата на набора и пречи на предварителното 

обмисляне на конструкцията. 

• Изисквания към оцветяването 

Не е желателно строителният материал да бъде в пъстри тонове, 

защото това възпрепятства създаването на естетични постройки и се 

отразява отрицателно върху възпитаването на художествения вкус. 

Желателно е детайлите да са боядисани в един цвят със светъл тон, 

защото светлите тонове най-добре подчертават формата на строежа, тъй 

като предават контрастно светлосенките. Друг вариант е основните 

детайли да са в един цвят, а тези за украсата – в друг. Може също така да 

се спазва правилото еднородните детайли да бъдат еднакво боядисани. 

Например в един цвят могат да са тухличките и дървените плочки: ако не 

достигат плочки, децата си съставят от кубчета и тогава цветът не нарушава 

формата. Различното оцветяване на всяка група еднородни детайли 
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улеснява тяхното подбиране и съхранение, без да пречи на изграждането 

на хармонични постройки. 

• Изисквания към допълнителните материали 

Желателно е в строителните комплекти да има разнообразни готови 

малки играчки, изобразяващи хора, животни, птици, транспорт. Те са не 

само привлекателни, но и необходими. Сюжетната играчка разкрива пред 

играещия целта на неговия строеж и същевременно го подтиква към него. 

Детето от предучилищна възраст строи не въобще, отразявайки 

заобикалящите го предмети, а с конкретна цел: „за зайчетата”, „за 

куклите”, „за игра”. Да се лиши строежът от конкретно предназначение, 

това би означавало да се лиши от емоционално съдържание. Освен това 

играчката служи като стимул за нов строеж, за игра на нова тема. И макар 

че дребните фигурки на първо време като че ли отклоняват детето от 

конструирането, те трябва да се дават заедно със строителния материал. 

Чрез примери и пояснения може да се направи така, че децата да играят 

със сюжетните играчки едва след като постройката е готова, а в процеса на 

работата да я използват само, за да определят размера на строежа (З. 

Лищван, 1963). 

3.4. Съхранение на строителния материал 

За да се поддържа интересът на децата към строително-

конструктивната игра е желателно в групата да има строителни кътове, 

където да стоят комплектите, а също и разнообразни илюстрации и 

дребни сюжетни играчки. 

Не се препоръчва да се пазят материалите в закрити сандъци, където 

детайлите се трупат един върху друг и се нахвърлят безредно. Най-удобно 

е конструкторите да се съхраняват в специални шкафчета с разпределения 

за всяка група детайли. По този начин децата се учат на ред и освен това се 

улеснява конструирането. Играещият знае къде каква форма стои и добива 

представа за общото им количество. Когато децата видят цялото 

многообразие на формите, им е по-лесно да обмислят строежа. Освен 

това, благодарение на точната подредба, не е нужно да се губи време в 

търсене на детайли и да се прехвърля цялото съдържание на кутията. 
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Желателно е шкафчетата да са подвижни (на колела) и тогава материалът 

ще може да се използва във всяко място на стаята (З. Лищван, 1963). 

 

4. Формиране на базисни игрови умения 

Формирането на базисни конструктивни игрови умения се 

осъществява при съблюдаването на основните принципи за ръководство 

на игровата дейност.
35

 Наред с това във връзка с особеностите на 

строително-конструктивната игра като продуктивна дейност, при нейната 

организация следва да се спазват и още някои специфични изисквания. 

4.1. Изисквания към възпитателната работа по формиране на 

базисни игрови умения за строително-конструктивна игра 

• Предлаганите от педагога теми за игра да обобщават знанията на 

децата. Най-пълно и правдоподобно играещите моделират тези предмети, 

които познават добре. В обучаващите ситуации по запознаване със 

социалния свят, а също по време на екскурзиите и целевите разходки, 

реализиращи задачите на това образователно направление, децата се 

запознават с различни обекти, техния външен вид и предназначение. Тези 

знания следва да залегнат в основата на планирането на темите за 

строително-конструктивни игри, като се подбуждат децата да отразяват 

впечатленията си. 

• Конструкторите да се комбинират с дребни сюжетни играчки в 

декоративен стил. Строежите в предучилищна възраст са сюжетно 

мотивирани. Децата не конструират просто така, а за да построят къщичка 

за кученцето, легло за куклата и т.н. Използването на разнообразни 

дребни играчки, изобразяващи хора, животни, растения и транспорт в 

конструктивната дейност я прави по-осмислена и целенасочена. За да не 

се измества дейността на детето по посока на сюжетната игра за сметка на 

процеса на строене, следва образните играчки да са предимно в 

декоративен стил. 

                                                           
35

 Те са разгледани в темата „Ръководство на игровата дейност”. 
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• Предвидените за изработване в играта модели следва 

предварително да се изготвят от педагога. Това не означава, че децата 

винаги трябва да работят по готов образец. Той може да не се показва. 

Изискването произтича от необходимостта педагогът да изучи 

методическите указания към конструктора (ако има такива), да се убеди, 

че детайлите са достатъчни за създаването на дадения модел, че той е 

устойчив. Изработването на образец ще помогне на възпитателя по-добре 

да обмисли какво е нужно да покаже и обясни на децата. 

Предварителното разучаване на конструктивните възможности на набора 

е особено необходимо днес, защото много от предлаганите на пазара 

конструктори не позволяват реално да се изработят моделите, които са 

показани на кутията или в книжката с указания. Това се отразява негативно 

върху желанието на децата да конструират. Затова не бива педагогът да 

им дава тема за строеж, преди да се е убедил, че пречки пред 

реализацията й няма. 

• Да се дават повече материали, отколкото са необходими за 

постройката (с изключение в първа възрастова група). Изискването касае 

както броя, така и вида на детайлите. По този начин децата се учат да 

подхождат към строенето обмислено и да подбират само това, което им е 

нужно, за да реализират замисъла си. 

• При желание от страна на децата строежите да се запазват в 

продължение на няколко дни. Н. Витанова и М. Якова посочват, че след 

построяването на интересни обекти с много подробности и детайли за 

украса не трябва да се изисква от играещите да развалят строежа и да 

подредят стаята в обичайния й вид. Така се осигурява възможност на 

децата през деня многократно да се връщат към своята игра, да разговарят 

за нея, да обсъждат и обмислят резултатите и естествено да общуват. 

Малките са особено чувствителни и силно привързани към онова, което 

сами са изградили. Чувството за собственост и гордост ги кара не само да 

го запазят, но и непрекъснато да го обогатяват, да привнасят все нови и 

нови елементи към него (Н. Витанова, М. Якова, 1991). 
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4.2. Формиране на базисни игрови умения 

Задачите за формиране на базисни умения за строително-

конструктивна игра са следните: 

• формиране на интерес към строително-конструктивната игра; 

• овладяване на различни техники на строене; 

• научаване названията на детайлите; 

• формиране на интерес към качеството на строежа и умение за 

неговата оценка; 

• формиране на умения за анализиране на образеца; 

• формиране на умения за подбор на материалите; 

• формиране на умения за определяне размерите на строежа; 

• формиране на умения за планиране; 

• формиране на умения за разширяване и обобщаване темата на 

строежа; за усложняване на конструктивния замисъл; 

• формиране на умения за естетическо оформление и украса на 

строежите; 

• формиране на умения за замяна на детайлите; 

• формиране на умения за вариране на строежите; 

• формиране на умения за съвместна игра; 

• създаване на навици за демонтаж на строежите и прибиране на 

материалите. 

Задачите са дадени в хронологическа последователност, но трябва 

да се има предвид, че в реалната практика те се реализират на принципа 

за спираловидност, като на всеки следващ възрастов етап се постига по-

голяма вещина. 
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• Формиране на интерес към строително-конструктивната игра 

З. Лищван изтъква, че преди да ангажира децата със строително-

конструктивната игра, педагогът трябва да ги запознае с материала и 

неговото предназначение. За тази цел той инициира педагогически 

ситуации, в които показва как с конструктора могат да се правят 

разнообразни строежи и колко интересно е след това да се играе с тях. 

Като показва на децата как се правят постройките, педагогът не си поставя 

за цел те да се научат да правят именно такива модели, а да привлече 

интереса на групата. 

Педагогът е подредил на масата детайлите на конструктора и се обръща 

примерно така към групата: „Вижте, деца, какви хубави тухлички и кубчета има на 

масата. Ето тухличките. Вижте колко хубаво са наредени! А сега ще ви покажа как да 

играете с тухличките и кубчетата. Ще построя пейка. Още една пейка. Сега ще направя 

от тухличките ограда, тя е дълга. А тук ще бъде вратата. Първо ще поставя кубчета, а 

след това тухлички. Ето каква врата – висока и красива. Има и градинка. А в градинката 

растат дървета, елхички (поставя дърветата). Колко е хубаво в градинката!  Куклата 

Таня е дошла в градинката да си почине. Седнала Таня на скамейката и гледа – към нея 

идва куклата Нина. Таня извикала Нина в градинката при нея. Нина седнала на другата 

пейка. Седят си Таня и Нина и разговарят. Докато те си приказват, аз ще им направя 

пързалка. Видяла куклата Таня пързалка, зарадвала се и казала на куклата Нина – 

„Нина, да идем да се попързаляме на пързалката” Весело си играят куклите в 

градинката. Сега, деца, вие си поиграйте с кукличките и кубчетата. Всички, всички си 

играйте. Куклите Таня и Нина искат да видят какво можете да строите”. 

След като децата си поиграят с постройките и сюжетните играчки, 

педагогът им възлага да съберат кубчетата и тухличките, както са били в 

началото. Играта със същия материал, но с друг сюжет се повтаря през 

следващите дни. Подобни активности не само предизвикват интерес у 

децата към строенето, но и съдействат те по-бързо да преодолеят 

безцелното натрупване на едни форми върху други, помагат да се 

асоциират случайно получените фигури със заобикалящите предмети (З. 

Лищван, 1963). 

• Овладяване на различни техники на строене 

Няколко дни след запознаването на групата със строителния 

материал, педагогът започва да учи децата да строят. В методическата 

система на З. Лищван последователно се въвеждат конструктивни задачи, 
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свързани с овладяването на все по-сложни техники на строене. Всяка 

следваща тема включва в себе си усвоените в предходните ситуации 

способи и детайли. 

o Децата се учат да подреждат тухличките, легнали в права линия. 

В някои случаи педагогът строи къщички с много проста конструкция 

(поставена върху куб тристенна призма) и като дава образец как се 

нареждат тухличките, предлага на децата да направят пътища между 

къщичките. По пътя могат да ходят кукли, да се движат автомобили (тези 

играчки трябва да бъдат дадени на играещите). По-нататък децата се учат 

да подреждат тухличките в две успоредни линии, като правят релси за 

трамвай или ж.п. линия. Преди тези ситуации, по време на разходка се 

разглежда пътечката, която свързва зданието на детската градина с 

улицата, обсъжда се, че по нея вървят хора; наблюдава се трамвайна или 

ж.п. линия и вниманието на групата се насочва към двете равни линии на 

релсите, за да се предотврати механичното копиране строежа на педагога 

и да имат децата по-ясна представа за изобразявания от тях обект. 

Аналогично се процедира и в следващите ситуации - всяка нова тема се 

опира на наблюдения, беседи, разглеждане на илюстрации и снимки, 

обучаващи ситуации по социален свят; строежът се мотивира, анализира и 

след като е готов, се обиграва. 

o Децата се учат да поставят тухличките отвесно, плътно една до 

друга или на равни разстояния една от друга (оградки на животни, 

градинки с цветя). 

o Въвежда се нов детайл – кубче; чрез допиране едно до друго и 

поставяне едно върху друго на кубчета и тухлички децата правят мебели 

(стол, маса, пейка). 

o Строейки врата (за куклите, за колите), децата се учат да правят 

просто покриване – с тухличка, с тухличка и кубче. 

o Въвежда се триъгълна призма. Децата строят къщичка с прозорче 

и врата за кукличките; за покрив се поставят призмите. 

o Развиване на строежите във височина (кула и гълъбарник). 
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o Запознаване с правилото в основата на строежа да се 

поставят по-тежките детайли (двуетажна къща). 

o Образуване на наклон с триъгълна призма (мост и пързалка). 

o Запознаване с цилиндъра (самолет, трамвай, товарен автомобил). 

o Запознаване с триъгълна плочка (мост). 

o Строене на здрава площадка върху неустойчива основа – 

цилиндри (трамвай). 

o Строене на площадка върху високи устои (мост). 

o Запознаване с нов детайл – фронтон (къща) (З. Лащван, 1963). 

Всяка от посочените задачи е описана подробно във вид на 

обучаваща или игрова ситуация в книгата на З. Лищван „Игри и занятия със 

строителен материал в детската градина” — указано е какви 

предварителни наблюдения и беседи следва да се реализират, описани са 

необходимите материали, дадени са насоки за анализ на образеца 

(придружени с илюстрации) и за инструкции към децата. По подобен 

начин всеки педагог в зависимост от конструктивните материали, с които 

разполага детската градина, следва да планира постепенно усложняващи 

се строежи, чрез които да въвежда нови детайли и да запознава децата с 

техники на работа с тях. 

• Научаване названията на детайлите 

З. Лищван защитава тезата, че децата трябва отрано да се научат 

правилно да назовават частите на конструктора. Авторката посочва, че в 

много детски градини всички детайли се наричат „кубчета”. Но това са 

само част от елементите на набора, останалите също си имат свои 

наименования, които постепенно трябва да се въвеждат в езика на децата. 

Не е възможно да се употребяват само геометрични термини, казва 

Лищван, тъй като някои от тях са трудни за малките (паралелепипед или 

пък диференцирано обозначаване на призмите – тристенна, 

четиристенна); те могат да бъдат заменени с технически термини: 

гредичка, плочка, арка. По-нататъшното уточняване на названията на 

формите детето ще получи в училище. 
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Най-напред педагогът трябва да нарича правилно детайлите, което е 

пример за децата. Още на първото занимание, преди да покаже как се 

строи път, той следва да назове тухличките и да поиска от децата да 

повторят и да запомнят думата, а ако се използва цветен комплект - да 

казват и цвета на всеки елемент. През време на разпределянето на 

детайлите, при строенето и след това - при събирането им, педагогът 

следва да обръща внимание на децата върху названията: „Ще нареждаме 

тухличките!”, „Донесете тухличките!” и т.н., подтиква малките сами да 

назовават елементите на набора. Аналогично се процедира и с останалите 

детайли. Целта е децата да могат правилно да различават и назовават 

елементите, от които ще строят (З. Лищван, 1963). 

• Формиране на интерес към качеството на строежа и умение за 

неговата оценка 

З. Лищван обръща особено внимание на необходимостта от 

поощряване на внимателното изпълнение на строежите, на възпитаването 

у децата на интерес към качеството на своите конструкции. Най-

достъпната мотивировка е свързана с използването на строежа: „По моста 

ще минават автомобили, мостът трябва да бъде здрав”, „В голямата къща 

ще живеят много матрьошки, затова трябва да я построим така, че да не се 

събаря.” 

За да разбере детето нуждата от обмисляне на работа по посока на 

определени критерии, е важно педагогът да наблюдава играещите, за да 

може навреме да предотвратява грешките им и да им помогне да 

разберат какво са извършили неправилно. За тази цел трябва да се 

използват насочващи въпроси. Те заставят детето да мисли как да направи 

всичко по-добре: „Кой ще живее в къщичката?” (Матрьошката) „Как 

Матрьошката ще влезе в къщичката?” – пита педагогът и детето (докато 

още не е късно) набързо прави врата. Друго дете покрива гаража с покрив, 

но за възрастния е ясно, че автомобилът няма да се побере в него: „Ти 

провери ли дали автомобилът ще влезе в гаража” – пита той и въпросът 

помага на играещия навреме да забележи грешката си (З. Лищван, 1963). 

От значение е и преценката, по време на която педагогът заедно с децата 

оценява функционалността и правдоподобността на постройката (те се 

мотивират в зависимост от избрания сюжет, например децата са 
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направили креватчета по мярка на куклите и на тях ще им бъде удобно да 

си починат), а също така обръща внимание на естетическото оформление 

(приказните герои много ще харесат новата си, красива къща). Според З. 

Лищван трябва да се предложи на децата да разгледат своите строежи и 

строежите на другарите си, които работят до тях, да ги сравнят с образеца. 

Ако нещо се окаже неправилно - да се постараят да го поправят. Малките 

следва да се приучат не само да изказват своето мнение по повод на една 

или друга работа, но и да го мотивират. Възпитателят трябва да насочва 

критиката на децата така, че набелязвайки недостатъците в работата на 

другарчетата си, да дават и съвети как да се отстранят недостатъците (З. 

Лищван, 1963). 

• Формиране на умения за анализиране на образеца 

В методическата система на З. Лищван се поставя акцент върху 

постепенното приучаване на децата да анализират готовия строеж: от 

какви части се състои той, кои детайли са използвани за различните 

елементи на модела, в каква последователност трябва да се работи. 

Педагогът показва на групата красива къщичка с отворена врата; вътре има 

кукла. След като децата се полюбуват на образеца, възрастният ги пита искат ли сами 

да изработят такава къщичка. „Да погледнем най-напред как е направена моята 

къщичка на масата. Ето тя има стени. От какво са направени те? От тухлички. Отзад има 

една тухличка. А какво е това на къщичката? Прозорец. Какво има къщичката отгоре? 

Покрив. Покривът е от призма. А отпред какво има? Врата.” (Вратата е направена от 

две тухлички, изправени върху тясната страна.). След това педагогът обръща внимание 

върху цвета на стените и покрива, подчертава, че стените са от един цвят, а покривът – 

от друг. После пита децата с какво ще започнат строежа. Преди да започнат да строят, 

трябва да им се покаже как да определят разстоянието между стените: първо се 

поставя една тухличка за задна стена върху дългата тясна страна и до нея се слагат 

тухлички за странични стени. Необходимо е също така да се предупредят малките, че 

трябва да направят стените на къщичката от един цвят, а покрива – от друг (З. Лищван, 

1963). 

За всяка тема по образец педагогът планира въпроси към децата, 

които ги насочват към анализ и възстановяване на последователния ход на 

строенето. 
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• Формиране на умения за подбор на материалите 

Предварителният подбор на материалите, казва З. Лищван, не 

означава, че преди играта детето трябва да събере всички необходими 

детайли. Но то трябва да се научи да помисли отначало какво ще строи, 

какви елементи ще му бъдат нужни, голям или малък ще бъде строежът. 

Педагогът следва да учи децата да взимат само онези детайли, които 

ще им трябват, и в такава последователност, в каквато ще се изпълнява 

строежът: отначало правят стените на къщата – подбират се тухлички, след 

това ще се сложи покривът – за него се избират призми. Изискванията на 

възпитателя винаги зависят от това каква задача стои пред детето. Ако 

строежът се прави с малко детайли и различните форми се повтарят не 

повече от три пъти, е допустимо преди началото играещите да съберат 

всичко необходимо. Когато моделът се състои от много елементи, 

задачата трябва да се опрости малко – да се подбират материали в 

зависимост от това коя част от строежа се прави. Ако децата работят по 

собствен замисъл или върху тема, предложена от възпитателя (а не по 

готов образец), не трябва да се иска предварително да вземат всичкия 

материал: създаването на строежа е творчески процес и затова невинаги 

може да се предвиди всичко (З. Лищван, 1963). 

• Формиране на умения за определяне размерите на строежа 

Вниманието на децата се насочва към размерите на строежа при 

анализа на образеца. 

Педагогът раздава на децата детайли. Те ги разглеждат и назовават. След това 

възрастният им показва строеж-образец и пита какво е построил той. Децата казват 

това, което виждат – градинка, ограда. Педагогът уточнява: „Това е ограда с врата. 

Оградата е направена от тухлички. Вратата е висока и е от кубчета. Отгоре кубчетата са 

покрити с плочка. Вратата е красива – украсяват я поставените до нея гредички”. 

Възрастният показва и обяснява, че куклата ще мине лесно през вратата, която е висока 

и широка. Заедно с децата се установява, че всеки от групата има различна по размер 

кукла и затова вратите също трябва да са различни (за да могат куклите да минат през 

тях). Педагогът показва как да се построи такава врата: кубчетата се поставят по-далеч 

едно от друго, за да остане вратата по-широка – слага две кубчета, взема една по-

голяма кукла и я прекарва между тях; вратата трябва да се направи висока – поставя от 

всяка страна още по едно кубче. Кубчетата се покриват отгоре с плочка. „Ето и вратата. 
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Сега да опитаме не трябва ли да я направим по-висока?” Педагогът се опитва да 

преведе куклата през вратата, но тя не минава. Тогава той сваля плочката и поставя 

още кубчета от двете страни, като пояснява: „Вратата трябва да е по-висока, затова ще 

сложим още кубчета – едно от едната страна и едно от другата. Да опитаме сега. Ето 

сега е по-добре.” Педагогът обяснява, че вратите на градинката са красиви, те може да 

се украсяват: отгоре се поставят 2-3 гредички (в друг цвят). След това на децата се 

възлага и те да направят също такива врати, да ги украсят и да построят ограда като 

тази, която току-що са видели. В градинката се поставят дървета и пейки. Куклите се 

разхождат в градинката. Накрая групата разглобява своите строежи и прибира 

материала на мястото му (З. Лищван, 1963). 

За определяне размерите на строежа може да се използва един 

модел и сюжетна играчка, която да служи като мярка (стените на гаража се 

издигат, докато станат по-високи от колата), или пък два модела на един и 

същ предмет, които се различават по големина (за голямата кола е нужен 

висок и дълъг гараж, а за малката – по-нисък и къс). Освен това децата 

следва да се научат да определят разстоянието между частите на модела, 

като се съобразяват с пропорциите на детайлите (стените да са толкова 

отдалечени една от друга, колкото е дължината на призмата, за да може 

покривът да ги покрие). 

• Формиране на умения за планиране 

Трябва да се развиват уменията на децата да работят целенасочено, 

предварително да обмислят своите действия. Да планират строеж, 

означава да умеят да определят неговата тема, да проектират процеса на 

работата в необходимата последователност, да подбират нужния 

материал и да изпълнят своя замисъл. Голяма роля за развитие уменията 

на децата да работят целенасочено има изискването да разкажат 

последователността на предстоящата работа. Известно е, че езикът 

формира мисълта, изпълнява направляваща и регулираща роля в 

дейността. Затова се препоръчва педагогът предварително да обсъди с 

малките с какво мислят да започнат строежа; той следва да изслушва 

различните предложения и да хвали най-сполучливите. Възрастният 

трябва да обясни, че може да се строи по различни начини, но е 

необходимо предварително да се помисли как е най-добре. Такова 

обсъждане не сковава детската инициатива, а само предпазва от случайно 

избиране на детайлите и от необмисленото решаване на задачите. В 
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началото за децата е трудно да изложат как мислят да изпълнят строежа; 

по-лесно им е да разкажат за готовата конструкция. Ето защо е 

целесъобразно най-напред да се научат кратко да възпроизвеждат с думи 

процеса на създаването на строежа. След като са завършили модела, от 

тях се изисква да разкажат какво са направили, за кого и как са строили, от 

какво. Отначало децата ще се научат да отговарят на въпроси на 

възпитателя, постепенно ще преминат към свързан разказ, докато накрая 

се стигне до това, да разказват самостоятелно за предстоящата работа (З. 

Лищван, 1963). 

• Формиране на умения за разширяване и обобщаване темата на 

строежа; за усложняване на конструктивния замисъл 

Разширяването, обобщаването и усложняването на конструктивния 

замисъл се постига чрез планиране на темите за игра в такава 

последователност: 1) децата се насочват към използване на нови способи 

и елементи в познатите конструкции; 2) всяка следваща игра да включва в 

съдържанието си правените в предходните дни постройки. 

Пример по първия вариант (внасяне на нови способи и елементи в 

познатите конструкции) е случаят, в който, след като децата са строили път 

за колите, на следващия ден към него добавят нощни лампи (нанизани на 

ос кълба) – получава се път с осветление за през нощта. Или пък са 

строили клетки за животните в зоологическата градина, а по-нататък 

повтарят строежите, като добавят дворчета и оградки с входове. 

Аналогично, след като се научат да строят къща на един етаж, децата 

правят къща на два и т.н. 

Целесъобразно е също така да се обобщават темите, което 

позволява в техните рамки да се включват постройки, правени през 

различни дни: креват - стол и маса - диван и гардероб → мебели; ограда – 

пейка – пързалка →градинка и т.н. Желателно е на големите деца да се 

предлагат по-обобщени теми — „Автогара”, „Нашият квартал” и др. 

подобни, позволяващи изграждането на комплекси с разнообразни 

постройки. 
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• Формиране на умения за естетическо оформление и украса на 

строежите 

З. Лищван препоръчва при развитие на умението да се украсява 

строежа да се използват образци, направени от възпитателя, като при това 

вниманието на децата се насочва върху различните варианти за 

декорация. Те трябва постепенно да се приучават към самостоятелно 

решаване на въпроса къде и с какво да се украси строежът, опирайки се на 

непосредственото наблюдение на съоръженията. Необходимо е също така 

да се дава простор на фантазията, като същевременно децата биват 

съветвани да се съобразяват с характера на строежа: мостът се украсява по 

перилата, къщата – по фасадата и т.н. 

Подходящо е възпитателят да показва на децата снимки на здания, 

направени от строителен материал, и да ги пита дали им харесват и с 

какво именно. В заключение на казаното от групата се обобщава, че 

например къщата е красива, защото фасадата й е украсена с колони, на 

покрива също има украшения, а цялата конструкция е строго симетрична. 

Педагогът трябва да  учи децата да обръщат внимание на детайлите, 

да ги групират така, че отделните части на строежа да имат еднакъв цвят: 

например стените на къщата да бъдат жълти, покривът – червен; мостът – 

син, перилата – жълти. Не бива да се поощряват опитите на малките да 

правят строежа неоправдано шарен - бордът на парахода или стените на 

къщата да се правят от плочки с различен цвят. Трябва не само да се 

показват на групата образци от издържани в цветово отношение строежи, 

но и да се обяснява, че строежът става красив, когато успеят да съчетаят 

добре детайлите по цвят: „Вратата на Наташа стана красива – казва 

педагогът и уточнява: вратата е синя, а украсата е от червени гредички”. (З. 

Лищван, 1963). 

• Формиране на умения за замяна на детайлите 

Недостигът на еднородни детайли често усложнява осъществяването 

на някои строителни замисли на децата. Но подобни усложнения следва 

да се преодоляват, като се заменят едни детайли с други. Така кубчето 

много лесно може да се направи от две тристенни призми или от тухлички. 

Важното е малките да усвоят самия принцип на замяната. През време на 
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строежите понякога децата трябва да се насочват към самостоятелното 

решаване на такива задачи. „Помисли хубавичко какво ще сложиш тук 

вместо гредички?” Такъв въпрос е напълно достатъчен, за да подсети 

децата как да излязат от затруднението; само на някои от тях ще се 

наложи да се подскаже решението (З. Лищван, 1963). 

• Формиране на умения за вариране на строежите 

Според З. Лищван е важно да се обясни на децата, че едни или други 

части на строежа може да се конструират различно от образеца, от други 

детайли. Например прозорците на къщата лесно може да се направят не 

само от тухлички, но и от малки гредички; украшенията на покрива –от 

цилиндри, или от триъгълни плочки, или от гредички. Впоследствие децата 

трябва да се поставят в такива условия, при които ще им се наложи да 

намират сами решенията на прости конструктивни задачи, например да им 

се предложи да помислят какви детайли могат да използват за стени 

вместо гредичките и т.н. В своята работа някои деца проявяват повече 

инициатива и творчество, други по-малко, но всички усвояват основните 

начини за строене. Благодарение на такъв подход към работата строежите 

в групата винаги ще имат индивидуален оттенък. В по-големите групи 

може да се практикува и такъв начин: да се покажат само отделните 

начини на строене, но постройката да не се довършва. В такъв случай един 

и същ предмет ще се строи в различни варианти и децата ще могат да 

проявят своята инициатива (З. Лищван, 1963). Например педагогът строи 

шаси на кола, а децата го превръщат в автобус, трамвай, товарен 

автомобил или вагон на влак. За тези, които имат опит в конструктивната 

дейност, е целесъобразно да се предлагат не един, а 2-3 модела по избор. 

За по-големите деца в качеството на образец се използват рисунки, 

чертежи, схеми на постройки (С. Козлова, Т. Куликова, 2009), което 

съдейства за повишаване вариативността на конструкциите, създадени от 

децата. 

• Формиране на умения за съвместна игра 

Децата се учат да работят заедно, без да си пречат, като работят по 

вече познати теми. Например в предишни занимания са строили къщи и 

възпитателят им съобщава темата за деня – строеж на детска градина, като 
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казва на групата, че ще работят по двама. Преди да започнат строежа, 

педагогът съветва играещите да разгледат какво има на масите пред тях и 

след това им помага да уточнят какво е необходимо, за да се построи 

зданието на детската градина, да се загради дворът, да се поставят пейки, 

пързалки и други предмети за обзавеждането. Педагогът предлага на 

децата сами да определят кой ще строи двора, кой сградата; иска да му 

кажат кое къде ще бъде, помага да се уточни какво ще прави всяко дете. 

Той обяснява на малките, че не трябва да си пречат едно на друго, но 

могат да се съветват с другарчето си или да му обяснят как по-добре да 

конструира, кое къде да построи. В процеса на работа възрастният трябва 

да следи децата да не се подменят едно друго, да запазва 

самостоятелността на всяко от тях и да им помага със съвети и въпроси по-

правилно да отразят в строежа изобразяваните предмети. Когато децата 

завършат строежа, може да се мотивират да разкажат кой какво е 

построил, да се изкаже одобрение за проявената инициатива и 

самостоятелност, за задружната работа. Необходимо е при това да се 

подчертае, че сложна постройка може да се направи така бързо само, ако 

се работи задружно (З. Лищван, 1963). След като децата се научат да 

строят по двама и по трима, могат да се предлагат обобщени теми, в 

рамките на които се включват постройки, изработени от различните 

игрови групировки (например по темата „Нашият квартал” се формират 

следните звена: детска градина, училище, поликлиника, обзавеждане). 

• Създаване на навици за демонтаж на строежите и прибиране на 

материалите 

Необходимо е децата да привикнат след завършване на работата, 

ако не е необходимо да се запазят строежите, да ги разглобят отгоре 

надолу и да ги подредят по форми върху масата, след което детайлите да 

се пренесат в шкафчето (З. Лищван, 1963). 

4.3. Последователност на работа при въвеждане на нов 

конструктор 

З. Лищван посочва следната последователност при усложняване на 

конструктивните задачи, която е целесъобразно да се съблюдава при 

въвеждането на всеки нов конструктор: 
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1.Изграждане на постройка от педагога с цел показ на всички 

похвати за конструиране и обясняване на действията 

2.Показване на готов образец и постройка 

3.Показване само на отделни нови похвати за конструиране, които 

децата да използват при изработването на различни постройки (как да 

направят покрив на сгради, как да заменят едни детайли с други, как да 

увеличат плоскостта и т.н.) 

4.Предлагане на незавършен образец, който децата трябва сами да 

завършат 

5.Съобщаване само на темата за постройката 

6.Предложение да построят каквото сами пожелаят (З. Лищван, 

1963). 

Целесъобразно е в първите занимания да се използват настолни 

комплекти, защото те дават възможност всички деца да действат 

едновременно. Опитът от конструирането със строителен материал за 

маса, уменията и навиците, добити при работа с него, леко се пренасят и в 

игрите с голям конструктор. Това става в случай, че принципът за 

подреждането на материала е един и същ и материалите се отличават 

само по размери. Тематиката на строежите по правило е еднаква, но 

строежите от материала за маса са по-сложни по своята конструкция. 

Големият строителен материал е подходящ за обединяване на голям брой 

играещи и за създаването на такива строежи, които могат да поберат не 

само играчките, но и самите деца (З. Лищван, 1963). 

 

5. Ръководство на непосредствения игров процес 

Основните конструктивно-технически похвати децата усвояват в 

организирания педагогически процес под формата на обучаващи игри. 

Целта на заниманията е да се отработят необходимите умения за действие 

с различен конструктивен материал; да се засили вариативността при 

използване на детайлите; да се извърши преход от индивидуална към 

колективна игра; постепенно да се стигне до промяна в стандартите за 
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оценка на постройките - от постигането на образеца към самоценни 

критерии: хармоничност, оригиналност, красота. Овладявайки технически 

похвати в обучаващите игри, децата ги пренасят в самостоятелната си 

дейност за свободно пресъздаване на своите игрови замисли. 

При обучаващите игри в зависимост от равнището на 

конструктивните умения на децата и опита им за работа с даден материал, 

педагогът може да даде образец, да покаже отделни похвати или само да 

постави темата на строежа. Когато се работи с настолни конструктори, 

материалите се подреждат в средата на масата и всяко дете си взема това, 

което му е необходимо. Ако детайлите не са достатъчни за всички, 

обучаващите игри могат да се провеждат по групи. 

Темата за игра трябва да отговаря на следните условия: да е позната 

на децата, да ги привлича с функционалното си предназначение, да е 

необходима за играта, да предлага конструктивно решение, което е във 

възможностите на играещите, да може да се реализира с различни по 

естество строителни материали (Книга за учителя на първа група в 

детската градина, част І, 1984). 

При свободните игри може да се строи по предложение на педагога 

или по самостоятелно издигнат от децата замисъл. Договарянето е 

насочено към съдържанието на строежа и необходимостта от него. 

Играещите сами посочват обектите, които ще включат в темата, оформят 

групировките и съгласуват действията си. Инициираните от децата 

строително-конструктивни игри често се интегрират с другите игрови 

разновидности – строейки, малките осигуряват условия за сюжетно-ролева 

игра (камион, гараж, кораб) или за игра-драматизация (къща за героите от 

приказката). 

З. Лищван посочва, че след завършване на играта е много важно да 

се направи преценка, да се анализират готовите строежи. Това е 

необходимо за възпитаването на по-голяма взискателност у децата към 

качеството на собствената работа, на умение критично да преценяват 

нейните резултати, да намират и поправят грешките. Анализът способства 

и обмяната на опит между играещите. Авторът обръща внимание на 

необходимостта от отчитане на факта, че в едни случаи от детето се иска 
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точно възпроизвеждане на образеца, а в друг задачата е самостоятелно да 

се създаде образът на предмета, като се опира на представите си за него. 

В първия случай вниманието на децата може да се привлече към 2-3 

строежа; във втория е желателно да се прегледат работите на всички с цел 

да се оцени тяхното качество и да се осъществи обмен на опит. При 

колективно изпълнение на строежа е необходимо да се обърне внимание 

както на постройката в цялост, така и на участието на всеки един в нея. 

Трябва да се поиска от няколко деца да разкажат в какво се е изразил 

техният принос в съвместната дейност (З. Лищван, 1963). 

При преценката се отчитат адекватността на строежа, устойчивостта 

и естетическото му оформление, проявите на оригиналност и 

изобретателност, организацията на работата; при неуспех се изясняват 

причините (например малка основа). Накрая се дава перспектива за по-

нататъшно развитие на играта и се прави оценка на взаимоотношенията по 

време на дейността. 

Като финал З. Лищван препоръчва да се рисуват или фотографират 

готовите строежи и снимките да се поставят в албуми. Децата ги 

разглеждат с интерес, намират своите постройки, сравняват ги с тези на 

другарите си. Желателно е в този процес възпитателят да обърне 

внимание върху разнообразните начини за оформяне и различното 

съчетаване на едни и същи детайли. Всичко това създава условия за 

обогатяване на детските конструктивни умения и поддържане на интерес 

към строителните игри (З. Лищван, 1963). 
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1. Модел на технологията за развитие на автодидактичната 

игра 

Целевият модел на технологията задава зрялата форма на играта, до 

която се достига в края на предучилищна възраст: децата владеят схемата 

на автодидактичната игра; стремят се към победа като спазват правилата, 

проявяват самоконтрол и взаимен контрол; използват нормативни 

способи за разгръщане на последователни игрови цикли и разрешаване на 

възникващите конфликти; използват реч от обяснителен тип, за да 

предадат съдържанието на играта на връстниците си; ползват 

самостоятелно познати игри и се самоорганизират за изпълнението им; 

умеят да измислят нови правила и игри в съвместната дейност; избират си 

партньор, който достойно да им опонира. 

Концептуалният модел разкрива развиващия ефект на 

автодидактичната игра, много точно определен от Н. Михайленко и Н. 

Короткова, а именно: в този вид игра се стимулира нормативната 

регулация на поведението, която е важна съставка на нравственото 

развитие; усвояват се и се актуализират от детето нормативните способи 

за реализация на моралния принцип справедливост. АДИ способства 

възникването на състезателни отношения, развитието на стремежа към 

успех в достигането на определен резултат, на уменията за съпоставяне на 

своите постижения с тези на връстниците. Детето придобива опит за 

преживяване на временен неуспех и приемане успеха на противника; 
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започва да реагира по-уравновесено и адекватно на фрустриращи 

ситуации. Освен това автодидактичната игра подпомага овладяването на 

различни типични форми на взаимодействие (едновременни и 

последователно редуващи се действия вътре в групата, между отборите и 

т.н.), а също и развитие на способностите за договаряне и предварително 

съгласуване на предстоящите действия (Н. Михайленко, Н. Короткова, 

2002). В зависимост от конкретното си съдържание и набор от правила, 

различните автодидактични игри съдействат за развитие на психичните 

функции (възприятие, памет, мислене, въображение), за затвърдяване, 

обобщаване и трансфер на знанията от редица предметни области (роден 

език, математика и т.н.). 

Организационно-функционалният модел на технологията определя 

програмата, алгоритъма за нейното разгръщане в процесуален план. 

Задачите, заложени в целевия и концептуален модел, се реализират 

посредством развитие на следните технологични компоненти: 

• Обогатяване на познавателния опит 

• Развитие на материалната база 

• Формиране на базисни игрови умения 

• Ръководство на непосредствения игров процес. 

Поетапното планиране в рамките на всеки от посочените 

компоненти се отразява в: план-конспекти на обучаващи ситуации по 

различните образователни направления (с оглед обогатяване на 

познавателния опит); план-конспекти за внасяне на нови игрови 

материали (за развитие на материалната база); план-конспекти на 

обучаващи игри и план-конспекти на договарянето при свободните 

детски игри (проектират формирането на базисни игрови умения в 

непосредствения игров процес). По-долу са представени общите 

изисквания и хронологичния ред при реализирането на технологичните 

компоненти. Указания за разработването на различните видове план-
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конспекти се съдържат в „Ръководство за семинарни упражнения по 

педагогика на играта”
36

. 

 

2. Обогатяване на познавателния опит 

Специфична особеност на автодидактичната игра е, че тя винаги 

съдържа в себе си познавателна задача. Нейното решаване изисква 

определен обем от знания и конкретни когнитивни умения. Без тези два 

компонента нито могат да се изпълнят игровите действия, нито да се 

достигне до крайния резултат (например в играта „Не се сърди, човече” са 

необходими знания за числата до 12 и умения за събиране и за 

установяване на взаимно еднозначно съответствие - между точките на 

двата зара и „стъпките” на игралното поле). Оттук обогатяването на 

познавателния опит като основа за развитие на автодидактичната игра 

следва да се осъществява в две основни направления: 1) усвояване на 

знания; 2) развитие на когнитивните процеси и умения. 

Системното обогатяване на познавателния опит по отношение 

натрупването на определен обем от знания се осъществява в обучаващите 

ситуации по различните образователни направления. В рамките на 

настоящото изложение не може да се представи целият обем на 

образователното съдържание за четирите възрастови групи. За всяка 

конкретна ситуация в зависимост от изучавания в момента материал 

педагогът следва да подбере, адаптира или разработи игри, които са 

подходящи за приложение, обобщаване и трансфер на придобитите от 

децата знания. Също така не е възможно да се направи обзор на пълен 

набор от когнитивни умения, които са необходими и достатъчни за участие 

в игровата дейност. Причината е в огромното многообразие на 

автодикатичните игри и в спецификата на компетентностите, които 

изисква всяка от тях. По-долу са изброени някои основни когнитивни 

процеси и умения, които се проявяват в голяма част от игрите за 

предучилищна възраст: 

 

                                                           
36

 А. Велева, 2013. 
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• Формиране на сензорни еталони за форма, цвят, големина 

• Формиране на умения за групиране 

• Развитие на мисловните операции сравнение, анализ, синтез, 

класификация, обобщение 

• Развитие на речта 

• Развитие на символната функция 

• Формиране на умения за ориентиране в двумерното пространство 

• Формиране на умения за броене и установяване на взаимно 

еднозначно съответствие. 

Решаването на посочените възпитателни задачи се осъществява в 

обучаващите ситуации по образователни направления, както и в самия 

игров процес. 

 

3. Развитие на материалната база за игра 

Провеждането на разнообразни автодидактични игри предполага 

наличието на богата материална база. Необходими са: 

• Предметни игри. Те представляват цялостна конструкция, която се 

реализира чрез редица действия за сглобяване на предмета по определен 

начин. Предметните игри се основават на принципа за автодидактизъм 

(свойствата на играчката да подсказва способа за действия с нея) (И. 

Кононова, К. Сергеева, 1989). Тук се отнасят: мозайки, дървени кубчета с 

изображения и символи, пирамидки и матрьошки за сглобяване, къщички, 

влакчета и т.н. за вгнездяване на разнообразни форми в тях, кегли и др. 

• Дребни играчки, изобразяващи хора, животни, растения, 

транспорт. Те могат да бъдат изработени от пластмаса, дърво или плат и са 

необходими за организиране на разнообразни игрови упражнения за 

групиране. Желателно е да варират по цвят и големина, за да могат децата 

да ги подреждат, като се съобразяват с различните им свойства. 
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• Оперативен дидактичен материал, с който освен упражнения в 

обучаващите ситуации могат да се организират и разнообразни игри, 

например блоковете на Золотан Диенеш, цветните пръчици на Жорж 

Кюизинер, Танграм, цветните кубчета и квадратите на Борис и Елена 

Никитини, наборите на Мария Монтесори и т.н. 

• Настолно-печатни игри. Могат да са изработени от картон, дърво 

или пластмаса: „Домино”, „Лото”, „Не се сърди, човече”, лабиринти, 

мемоигри, карти, „Познай кой” и др. 

• Картончета с картинки. Желателно е детската градина да 

разполага с набори изображения в съответствие с програмата по 

запознаване с природния и социалния свят: трудът на хората, предмети от 

бита, мебели, инструменти за различни професии, жилища, транспорт, 

хранителни продукти, животни, растения, облекло, сезони. Педагогът 

може да ги използва за организиране на игри, съответстващи на 

изучаваното образователно съдържание. 

• Предмети от обкръжението и природен материал. Разнообразни 

по цвят, големина и форма чашки, копчета, мъниста, листа, семена, 

мидички и т.н. могат да се използват за провеждане на различни игри и 

игрови упражнения. 

Д. Димитров посочва, че за обновяването и допълването на 

материалната база за автодидактична игра е нужно създаването на нови 

игрови материали, както и варирането на съществуващите съобразно 

интелектуалното равнище и игровия опит на децата. За основа трябва да 

се вземат универсалните модели на АДИ, като се имат предвид 

особеностите на конфликтната ситуация, броят на участниците и 

стратегиите за игра (Д. Димитров, 1989). Насоки за педагогическо 

творчество в това отношение са дадени в темата „Универсални схеми на 

автодидактични игри” в книгата ми „Ръководство за семинарни 

упражнения по педагогика на играта” (2013). 
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4. Формиране на базисни игрови умения 

 По-долу е представена иновативната методика на Н. 

Михайленко и Н. Короткова за формиране на базисни игрови умения. 

Нейното практическо приложение предполага познаване на 

основополагащите я теоретични постановки, от които изхождат авторите. 

4.1. Основополагащи теоретични постановки 

Формирането на базисни игрови умения за автодидактична игра се 

осъществява при отчитането на различните видове игри с правила. Н. 

Михайленко и Н. Короткова приемат следната класификация, направена 

от Х. Шварцман: 1) игри, основани на ловкост (физически компетенции); 2) 

стратегически игри, изискващи умствени компетенции; 3) игри, основани 

на случайност, късмет (където резултатът не зависи от физическа или 

умствена компетентност на играещия). Разделението е условно, защото 

тези типове рядко се откриват в чист вид, най-често техните елементи се 

смесват по уникален начин във всяка конкретна игра. 

От съществено значение е определянето на основните 

характеристики на играта с правила (в частност автодидактичната), които 

следва да бъдат обект на формиране. Според Н. Михайленко и Н. 

Короткова най-важната същностна черта на играта с правила е наличието 

на точно и предварително определен краен резултат. При това важен е не 

резултатът сам по себе си, а съотнасянето му с резултатите на другите - 

така се определя първенството на единия от играещите, т.е. победата. 

Критериите за победа определят момента на завършване на играта и без 

тях играта с правила като особена форма на активност не съществува. 

В играта с правила интересът на играчите произтича от 

състезателните отношения, свързани с установяването на първенството на 

някой от участниците. Именно победата придава на тази дейност игров 

характер със своята непредсказуемост и неочакваност. Наличието на 

победа отличава автодидактичната игра от упражненията и действията с 

дидактичен материал (които също имат предварително определен краен 

резултат и правила за действие с материала). 
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Другата същностна черта на автодидактичната игра това са 

правилата. Те са три вида: 1) нормативни – способи за регулация на 

съвместната дейност, реализиращи моралния принцип на 

справедливостта; 2) собствено игрови правила - конкретни предписания, 

определящи действията на участниците във всяка игра; 3) критерии или 

правила за установяване на победителя – чрез тях се фиксира 

първенството на единия от играещите („който първи от всички…, той ще 

победи”, „който най-много от всички…, той ще победи” и т.н.). 

Диапазонът на нормативните правила (различни форми на жребий, 

редуване) и правилата критерии за победа не е никак голям: в един и 

същи вид те могат да бъдат приложени към най-различни игри. Цялото 

многообразие на автодидактични игри съществува за сметка на собствено 

игровите, конкретни (могат условно да се нарекат инструментални) 

правила на действие. Съставът и съдържанието им определят сложността 

на играта. Децата трябва да усвоят и трите вида правила, за да разгърнат 

процеса на съвместна дейност. 

Подборът на подходящите активности за формиране на базисни 

игрови умения Н. Михайленко и Н. Короткова правят при отчитане на 

възможните функции на участниците: 1) функциите на играещите могат 

да бъдат еднакви и те последователно да реализират игровите действия, 

състезавайки се един с друг; 2) играта може да включва две основни 

антагонистични функции и съответно две състезаващи се страни (отделни 

играчи или отбори); 3) в играта може да бъде отделена особена функция, 

отличаваща се от останалите с преимуществена активност (на водещ 

например), от която зависят действията на останалите играещи. 

Доколкото Н. Михайленко и Н. Короткова предполагат, че 

формирането на игрите с правила като специфична дейност може да 

представлява особена линия, независимо от развитието на сюжетната 

игра, те смятат, че формирането на базисни умения за автодидактична 

игра ще бъде най-ефективно, ако първоначално предлаганите активности 

не включват в себе си сюжет, защото има вероятност той да закрие от 

детето самото правило и специфичните черти на игрите с правила. 
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Формирането на автодидактичната игра според авторите трябва да 

започне с използването на прости игри-упражнения без сюжетна рамка, 

построени на редуващи се резултативни действия с предмет на двама 

партньори, спазващи определено правило. Когато за децата стане 

достъпно съпоставянето на резултатите от дейността с критериите за 

успех, следва да се въведат игри на късмета. Те, от своя страна, на 

заключителния етап на работа се съчетават с игри, основани на 

интелектуални компетентности. 

Н. Михайленко и Н. Короткова подчертават, че всички игри, които 

предлагаме на детето, не се изчерпват с указаните по-горе. На всеки етап 

от формирането на базисни игрови умения за самостоятелна дейност 

може да се предоставя игров материал, съхраняващ усвоената структура 

на играта, но изискващ повече компетентност, а също и такъв, който 

включва сюжетна рамка (тя привлича децата и носи дидактическо 

натоварване). Освен това не се изключва организацията от педагога на 

сложни подвижни игри с правила (с много участници, с делене на отбори и 

т.н.), които подрастващите не могат да осъществят самостоятелно. 

Разработената от авторите методическа система е насочена към 

формиране на автодидактичната игра като самостоятелна, организирана 

от децата дейност. 

4. 2. Формиране на базисни игрови умения 

Задачите за формиране на базисни умения за автодидактична игра 

са следните: 

• Формиране на отношение към правилото като задължително 

предписание към съвместните действия 

• Формиране на съвместни действия по правило в рамките на 

схемата на поредното взаимодействие 

• Осъзнаване на правилата и словесното им формулиране 

• Формиране схемата на автодидактичната игра (стремеж към 

победа, взаимен контрол, нормативни правила) 

• Развитие на творческата активност на децата в играта. 
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Към системата от задачи и начините за тяхното реализиране, 

разработени от Н. Михайленко и Н. Короткова, са добавени някои 

допълнителни препоръки, които се вписват в контекста на идеите на 

двамата автори. 

• Формиране на отношение към правилото като задължително 

предписание към съвместните действия 

За формиране на отношение към правилото педагогът организира 

подвижни игри с цялата група (или я дели на подгрупи) и децата 

едновременно изпълняват еднакви действия (Когато възрастният каже: 

„Всички при мен” бягат в една посока, на думите: „Автомобил” се крият в 

своите къщички и т.н.). В тези активности играещите правят едно и също, 

един до друг, а взаимодействието на всеки по същество се осъществява с 

възпитателя, при неговата поддръжка и контрол. Тук няма влияние на 

действията на едното дете върху действията на другото, 

взаимозависимост. Малките се учат да възпроизвеждат и регулярно да 

повтарят една и съща схема, като се подчиняват не на правилото на играта 

като такова, а на командата на възрастния. За тази цел се използват също 

така народни и хороводни игри с текст, който често е римуван и така 

задава ритмика на моторните схеми на действие. Наред с подобни 

подвижни игри с ритуален характер педагогът следва да организира 

индивидуални действия на децата с игрови предмети (пирамидки, 

матрьошки, цветни топчета, разрезни картинки и т.н.) по правило. (Н. 

Михайленко, Н. Короткова, 2002). Играейки с пирамидки, къщички за 

вгнездяване и пр. детето постепенно научава, че фигурата не се получава 

при поставяне на елементите как да е, а трябва да се следва точно 

определен начин. Могат да се използват също така игроподобни 

упражнения, където педагогът учи децата да изпълняват формулирано от 

него изискване. 

Събиране на цветни топчета 

Възпитателно съдържание: изпълнение на игрова задача; познаване на 

цветовете 

Материали: кошничка с разноцветни топчета 

Възпитателят носи в открита кошничка цветни топчета и привлича вниманието 

на децата към тях. След това изсипва топчетата на килима или на ниска масичка и 
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казва: „Какви красиви топчета! Да ги съберем в кошничката!”. Назовавайки децата по 

име, педагогът предлага на всяко да вземе топче и да го сложи в кошничката, като 

назове цвета му. Иска от едно дете да донесе синьо топче, от друго – червено, а от 

трето – жълто. 

След като всички топчета бъдат събрани, игроподобното упражнение може да 

се повтори или да се проведе с друга група деца (А. Сорокина, Е. Батурина, 1970). 

Препоръчват се също и игрите с пръсти („Дай, бабо, огънче”, „Варило 

мише кашица” и др.). Изпълняването на взаимодопълващи се реплики и 

действия между възрастния и детето е предпоставка за развитие на 

уменията да се спазват определен ред и правила. 

Всичко това способства развитието на произволност у децата и 

задава предпоставките за по-сложни игри. 

• Формиране на съвместни действия по правило в рамките на 

схемата на поредното взаимодействие 

Съвместната дейност, осъществявана от две деца, се разгръща с по-

голяма вероятност, когато те имат само един предмет, позволяващ да се 

осъществяват специфични действия с него. Така например, ако децата 

получат пет кегли (3 жълти и 2 червени) и две топки, обикновено всяко от 

тях взема единия цвят кегли и едната топка и играе самостоятелно. Ако 

обаче двете деца получат същия брой кегли и една топка, в повечето 

случаи те започват съвместна игра, която носи характер на постепенно 

строящ се ритуал – ту едното удря кеглите, ту другото. Според Н. 

Михайленко и Н. Короткова подобен случайно възникващ и повтарящ се в 

неизменен вид ритуал представлява основата за елементарна игра с 

правила. 

За да преминат децата от случайно възникващо просто ритуално 

взаимодействие и подражателно-паралелни действия към по-сложни 

съвместни действия по елементарно общо правило, те трябва да овладеят 

два типа средства: 1) специфични действия с игровите предмети 

(собствено игрови, инструментални правила); 2) нормативни средства за 

регулация на съвместната дейност (правила на взаимодействие) като 

нормативна основа за регулация на поведението. 

Н. Михайленко и Н. Короткова определят като подходяща за 

началните етапи на работа такава форма на организация на съвместната 



Технология за развитие на автодидактичната игра                                       287 

дейност, каквато е правилото за редуване на действията. Причините са 

следните: 1) правилото за редуване на действията е радикално, лежащо в 

основата на различни конкретни процеси на съвместна дейност; 2) 

неговото усвояване е необходимо за развитие на съвместните детски игри 

с правила; 3) то представлява най-просто инструментално изражение на 

такава морална норма като справедливостта – отношение към другия като 

имащ равни възможности за реализация на своите намерения; 4) 

усвояването на това правило пряко „работи” за моралното развитие на 

детето и за разгръщане на самостоятелната съвместна дейност на малките. 

В качеството на средство за формиране на елементарни съвместни 

действия по готово правило авторите препоръчват да се използва 

цялостен образец на взаимодействие от по-големите (възрастните). 

Доколкото за децата от ранна и начална предучилищна възраст е 

свойствен стремеж към подражание, емоционалността на поведението на 

по-големите, простотата на правилото (неговата очевидност, откритост за 

възприемащите), а също така и наличието на общ за всички деца образец, 

обезпечават преноса на взаимодействието по правило в самостоятелната 

дейност. Изборът на образеца на игра от възрастния като педагогическо 

средство за формиране на автодидактичната игра в ранна предучилищна 

възраст се обуславя от това, че едно от главните условия за усвояване от 

децата на правилата и тяхната актуализация е самостоятелно отделяне и 

приемане на нормите на поведение в съвместната дейност с „равни”, а не 

получаването на изискванията във вид на авторитарно указание от 

възрастния. За да се снеме ръководната позиция на по-големия, е 

необходимо външно да се уравнят неговата дейност и поведение с тези на 

децата. Това може да стане, ако педагогът играе емоционално 

непосредствено пред малките с друг възрастен, като при това 

демонстрира и правилото на действие с предмета-играчка и правилото на 

взаимодействие с партньора. В такава ситуация децата свободно 

отчленяват способа на действие с предмета и нормата на взаимодействие. 

Действията с предмета, съдържащи се в образеца, трябва да бъдат 

пределно прости и достъпни за децата; количеството на игровите 

предмети следва да бъде минимално. Правилото за редуване ще се 

реализира успешно от малките, ако смяната на позициите на участниците в 
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играта е предметно обозначена и съвпада със завършването на 

действията. Във връзка с това за образеца, който се демонстрира, могат да 

се изберат редуващи се действия за събаряне на кегли с една топка: три 

кегли се поставят плътно една до друга и се обозначава мястото, откъдето 

се пуска топката (1,5 м от кеглите). В такива условия успешният резултат на 

действията е обезпечен за всички играещи, защото не се изисква особена 

ловкост. 

В присъствието на няколко деца (четири) двама възрастни играят на кегли. Те се 

договарят за взаимодействието: „Отначало аз ще удрям, после ти”. Единият от 

играещите подрежда кеглите, а вторият ги удря; след това разменят местата си. Целият 

цикъл на играта се повтаря два пъти, при това правилото за редуване постоянно се 

експлицира от възрастните вербално: „Играем по ред” и т.н. Играещите действат 

емоционално и заинтересовано. 

Установено е, че подобни примери оказват позитивно влияние върху 

дейността на децата, в случай че пространството на играта е предметно 

ограничено, а позициите на играещите са фиксирани - кеглите се поставят 

в специален улей, който структурира средата. Тези условия трябва да се 

съхранят при самостоятелните игри на малките. Тогава децата играят по 

двама, като възпроизвеждат общата схема на взаимодействието на 

редуване и самата цел (да се съборят кеглите). 

На този етап все още не се съпоставят резултатите на участниците с 

оглед определяне на победител. Формирането на редуващи се действия 

протича по-ефективно, ако се спазват следните изисквания: 

1) игровият материал да съдържа един общ предмет на опериране, 

който определя в даден момент активността на единия от участниците; 

2) игровото предметно действие да завършва с ярък външен ефект, 

резултат, който служи като знак за завършване на действията на единия от 

участниците и преход на предмета за опериране (и активността) към 

партньора; 

3) действията с предметите да се привлекателни за малките и да не 

изискват от тях прекомерни усилия. 

След като за децата вече е достъпен обменът на еднакви действия с 

общ игров материал, диапазонът на самостоятелните съвместни действия 
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по елементарно правило следва да се разшири с взаимодействие на 

редуване при използване на различен за двамата материал (Н. 

Михайленко, Н. Короткова, 2002). 

• Осъзнаване на правилата и словесното им формулиране 

Към края на четвъртата година децата вече натрупват опит за 

съвместна игра с възрастния, където им се внушава отношение към 

правилото като задължително за всички участници. Малките могат да се 

занимават заедно, като спазват изискванията за игра и поведение, 

зададени от педагога, под неговия непосредствен контрол. Обаче в своята 

самостоятелна дейност те не удържат правилото дълго време и 

преминават към непроизволни действия в съответствие с 

непосредствените си желания. Следователно е необходимо малките да 

осъзнаят задължителния характер на правилата при играта с равноправни 

партньори. Н. Михайленко и Н. Короткова считат, че детето най-напред 

адресира изискванията към партньора-връстник, нарушаващ правилото, а 

след това към себе си. Според авторите очевидно основание за 

формулирането на правило и предявяването на претенции за спазването 

му към партньора е неговото поведение, което по мнението на детето се 

отклонява от нормата, т.е. ситуация на разсъгласуване. 

Естествени причини за възникване на разсъгласуване и конфликти в 

самостоятелната съвместна дейност има вече около 4-годишна възраст. Те 

произтичат от факта, че детето учи игри не само от педагога в детската 

градина, но и от близките възрастни у дома, от по-големите братя и сестри, 

от съседските деца и т.н. Затова личният опит на децата връстници относно 

една или друга игра не винаги съвпада: правилата, които е научило 

едното, могат в незначителна степен или пък доста да се отличават от тези, 

които знае и счита за задължителни другото. Големите разминавания на 

усвоените от децата правила на играта могат да окажат деструктивно 

влияние върху самостоятелната съвместна дейност, да я разрушат напълно 

или дори да не й позволят да възникне (по силата на това, че авторитетът 

на по-големите в ранна предучилищна възраст е много висок; той се 

пренася и на самото правило, зададено от тях). Н. Михайленко и Н. 

Короткова доказват, че разсъгласуването в самостоятелната дейност на 4-

годишните може да играе и позитивна роля. Това става, при условие че в 
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предварителна съвместна игра с възрастния отделните деца усвоят 

варианти на една игра, чиито правила са сходни в своята основа, но се 

различават в детайлите. В този случай наличните общи моменти 

съединяват малките в игра, а стремежът на всеки напълно да реализира 

именно своята схема на действие като правилна, води до критична оценка 

на поведението на партньора, предизвиква необходимост от 

вербализиране на правилото, то се предявява на връстника, за да се 

изменят неговите действия. 

Възрастният учи децата по двойки да играят на кегли. Всички участници във 

формиращото въздействие се разделят на две групи. Правилата, които се представят на 

първата група, са следните: целта е да се съборят кеглите; двамата участници застават 

на разстояние един от друг, а кеглите се поставят между тях; първо топката се хвърля от 

единия играч, а после от другия; след като се съборят всички кегли, те се подреждат 

отново. Правилата за втората група деца са: целта е да се съборят кеглите; двамата 

участници застават на една линия срещу кеглите; всеки хвърля топката два пъти по ред; 

когато приключат ходовете на единия играч, кеглите се подреждат и играе другият. 

След обучаващия етап се дава възможност на деца от една и съща група да играят 

заедно. В началото те се придържат към правилата, но не ги вербализират, бързо и 

лесно се отклоняват от тях, без да забележат. По-нататък се сформират двойки за игра с 

деца от различните групи. Първоначално възникват конфликти и спорове, но след това 

се разгръща игра по правила, които са вербализирани и стриктно контролирани от 

участниците. 

Подобен тип опосредствено моделиране на конфликти в 

самостоятелната дейност на децата може да се използва с цел развитие на 

взаимната регулация на действията на основата на правилата и 

активизация на речевото взаимодействие. Анализирайки динамиката на 

детското поведение Н. Михайленко и Н. Короткова стигат до 

заключението, че разгръщането на съвместна самостоятелна дейност има 

различни тенденции в зависимост от това владеят ли участниците напълно 

съвпадащи външни схеми с еднакви правила, или тези схеми и правила са 

отчасти различни. В първия случай дейността на децата започва да се 

разгръща хармонично, но постепенно участниците престават да се 

придържат към правилото, губят го, като изходът от действията по правило 

не привлича вниманието на никой от партньорите. Във втория случай 

поведението на партньора още в началото на съвместната дейност се 

оценява от детето като „неправилно”, което води до конфликтна ситуация, 
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формулиране на правила (обърнати в началото към възрастния като 

посредник, а след това към връстника) и тяхната многократна 

вербализация в хода на дейността. Нормите, заявени от всеки от 

участниците, могат да се сменят в течение на играта, но като цяло 

съвместната дейност придобива характер на процес, регулиран от 

правило. 

Откъсването на правилото от конкретното действие и неговия 

преход в сферата на речевото функциониране, на комуникацията, е много 

важен момент в по-нататъшното развитие на разнообразни форми на 

съвместната дейност на децата, в това число и на играта с правила в цялата 

съвкупност на специфичните й черти. Това е постижение не по-малко 

значимо от самото умение за подчиняване на правилото (Н. Михайленко, 

Н. Короткова, 2002). Описаният от Н. Михайленко и Н. Короткова начин за 

моделиране на конфликти с цел осъзнаване на правилата и тяхното 

вербализиране е трудно приложим във всекидневната педагогическа 

практика. От друга страна е безспорно, че ситуациите на частично 

разсъгласуване могат да повлияят позитивно върху формирането на 

базисни игрови умения. Ето защо наред с поставянето на изисквания към 

децата да обясняват правилата на позната игра, педагогът следва да се 

възползва от естествено възникващите разсъгласувания (когато децата 

спорят за варианти на една игра, която всяко от тях е научило от различен 

източник) и възможностите, които те предоставят за вербализиране на 

правилата. Възрастният може също така да провокира децата, когато 

самият той променя действия или норми в овладяна от тях игрова схема и 

по този начин ги насърчава да експлицират правилата. 

• Формиране схемата на автодидактичната игра (стремеж към 

победа, взаимен контрол, нормативни правила) 

На около 5-годишна възраст става възможно детето да усвои общата 

схема на играта с правила. Според Н. Михайленко и Н. Короткова нейната 

истинска цел и нейният резултат не се свеждат до изпълняване на 

действията по правилата само по себе си, а до нарушаване на изходното 

равенство на играещите (водещо до установяването на победител и 

победен) и до възможността за възстановяване на равновесието 

(преразпределение на указаните позиции) при разгръщане на нови игрови 
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цикли. Затова се приема, че детето е овладяло схемата на 

автодидактичната игра, когато действията по правилата се съчетават с 

прилагането на критерии за определяне на победител (победен), при 

наличието на стремеж към победа и към възобновяване на завършения 

игров цикъл в условия на взаимен контрол и спазване на нормативни 

правила. 

Съгласно Н. Михайленко и Н. Короткова успешността на овладяване 

на специфичните характеристики на игрите с правила (с победата като 

централен компонент) и нейната обща схема на построяване в голяма 

степен зависят от това доколко външният рисунък на играта (която 

наблюдават децата или в която те са включени) открива нейните 

особености. Авторите считат, че представата относно критериите за 

победа и стремежът към нея се формират по-леко, ако малките се включат 

в игра с най-открита схема, където действията: 1) не са замаскирани със 

сюжет; 2) не представляват трудност за детето и са практически достъпни 

за всички участници (не зависят от физически или умствени 

компетентности), т.е. изходните позиции на играещите действително са 

изравнени. Такава най-открита схема е репрезентирана в игрите с правила, 

основани на случайността (да победиш зависи от шанса, а не от усилията 

или способностите). Игри на късмет, които са подходящи за първоначално 

формиране на стремеж към победа, на умения за взаимен контрол и за 

овладяване на нормативни правила, са например „Лото
37

” и „Гъски” (игра 

от типа „Не се сърди човече”). 

По-долу е поместен пример, разкриващ особеностите на 

самостоятелната игра на 5-годишните при липсата на формиращи 

въздействия. Те трябва да се имат предвид при определяне насоките на 

възпитателна работа. 

Съвместната дейност в играта „Лото” представлява едновременно търсене от 

участниците на нужните им картончета от общия куп („Трябва ми звездичка”, „А на мен 

                                                           
37

 Правилата на играта „Лото” са следните: всеки участник тегли голям картон с нарисувани върху него 

различни изображения. Определя се водещ, който последователно вади (без да гледа) от кутия малки 

картички. Ако изтеглената картичка съответства на изображенията от големия картон на играча, който е 

на ход, той има право да я вземе и подреди пред себе си; ако картончето не му е необходимо, се връща 

обратно в кутията. След това водещият тегли картичка за следващият участник и т.н. Играе се, докато 

някое от децата успее да запълни всички изображения на големия си картон. То става победител. 
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шалче”, „А на мен палто” и т.н.) или пък подбор на картички за всички от страна на 

един участник („За мен мишка, на Дима му трябва кола” и т.н.), стимулиран от 

останалите („Имам само едно, сега намери на мен. Сега на Маша” и т.н.). За децата е 

важно картичките да се доставят равномерно. Изчерпването на материала (картоните 

на играещите са попълнени) води да възобновяване на играта („Всички сме готови. 

Хайде отначало”). В речника на децата отсъстват думите „да победиш”. В редки случаи 

победата се фиксира, но не като първенство, а като индивидуален предметен резултат 

на играта, поддържан от всички участници, който се сумира в „колективна победа” („Аз 

победих”, „И аз победих”, „И аз победих”, „Ние победихме, хайде отначало”). Тези 

реплики означават самия факт на завършване на играта във връзка с изчерпването на 

игровия материал, а не особена позиция на участника по отношение на другите („Аз 

победих, а вие загубихте”). 5-годишните не спазват правилото, забраняващо 

продължаването на игровите действия, след като целта е достигната от първия. Така 

всички деца успяват да покрият големите си картони, те са напълно удовлетворени от 

колективната победа и никой не попада в субективно неблагополучна позиция на 

неуспех. Действията с игровите материали доста бързо предизвикват пресищане – във 

втория или третия игров цикъл: децата се отвличат с други занимания, разговори или 

просто казват „Повече не искам да играя”. 

В повечето случаи моментът на определяне на водещ не е значим за малките – 

обикновено функцията поема този, който пръв вземе картончетата, а останалите не 

възразяват на претендента. Преразпределението на функциите на играещите при 

прехода към нов игров цикъл също не е значимо. Най-често в следващото разиграване 

картите раздава детето, което още не е водило. Отсъствието на конфликти по повод 

вземането на ролята на водещия свидетелства за това, че сама по себе си тази функция 

не притежава значителна субективна значимост за 5-годишните. Аналогично е 

поведението на децата в играта „Гъски” – те движат пешките си произволно, понякога 

дори без да хвърлят зара. В случаите, когато един от участниците „довежда” своята 

фигура до края на маршрута, той фиксира завършването на играта („Аз стигнах до 

къщата”), което служи като стимул за преместване пешките на останалите до същата 

точка („Аз също”, „И аз също”), но без използване на зара. 

При стихийно овладяване на играта с правила 5-годишните не 

показват в самостоятелната дейност стремеж към победата като резултат, 

отделящ позицията на единия от участниците по отношение на другите. 

Съвместната игра протича почти безконфликтно, а смисълът й за децата е в 

реализация на нейната външната страна: достижение, конкретен 

предметен резултат от всеки участник. В такава ситуация между малките 

се установяват непосредствено незаинтересовани отношения, уравняващи 

всички в колективна победа. Интересът към дейността като правило бързо 

се изчерпва. 
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У децата може да се предизвика стремеж към победа в условия на 

целенасочено формиране на играта с правила в съвместна дейност с 

възрастния, където той определя критерии за победа, показва 

емоционална заинтересованост към нея и въвежда правило-забрана за 

продължаване на предметната дейност след достигане на крайния 

резултат от един участник. 

Целесъобразно е да се играе в малки групи (педагогът и 2-3 деца) и 

да се започне с игри, в които има преимуществена активност (например 

водещия в играта „Лото”). Възрастният в началото взема функцията на 

водещ и осъществявайки игровите действия, въвежда правилата (вземат 

се по равно големи картони; не се избират малки картички за себе си или 

другите, а се теглят на случаен принцип; започва се да се играе отново, 

когато някой първи закрие своя голям картон – той е победител и т.н.). 

Необходимо е да се фиксира резултатът на играещите по отношение на 

останалите (първи е поставил всички карти на „Лотото”). Отделянето на 

победата като личен успех на единия от играещите (при неуспех на 

другите) е по-отчетливо и явно за децата, ако след постигането на целта от 

първия, другите нямат право да продължат действията си. Това правило-

забрана има особено значение за създаване на стремеж към победа: 

именно невъзможността за доиграване поражда чувството за 

незавършеност на действията и желание да се продължи играта, за да се 

достигне успех в следващия цикъл. 

Привлекателността на победата се повишава, ако тя обезпечава на 

детето право на преимуществена активност в следващия игров цикъл 

(функция на водещ или на осъществяващ първия ход). Препоръчва се в 

игрите с преимуществена функция тя да бъде предметно обозначена, за да 

се обособи по-явно за децата (например в играта „Лото” това може да е 

кутийката с картичките, която се слага пред водещия и е негов маркер). 

Известно е, че мотивацията за постижение в една или друга дейност се 

усилва, ако подкреплението й се съдържа в самата дейност, а не се явява 

външно по отношение на нея – награда, поощрение и т.н. Затова за децата 

се въвежда правилото, че победителят в играта ще бъде водещ при 

следващото разиграване („Който победи, той ще води. Аз победих, значи 

пак аз ще водя.”). По този начин субективната значимост на победата се 
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усилва, обострят се състезателните отношения между участниците. В 

такава ситуация се появява феноменът на достигане на победата „на всяка 

цена”, даже за сметка нарушаване на правилата. Тъй като детето водещ е 

в преимуществена позиция, престъпвайки правилата (избира картички, 

вместо да ги тегли, без да гледа), то си осигурява успех. Това не остава 

незабелязано за загубилите и води до нарастване на взаимния контрол 

между играещите. Усилването на контролиращите функции на участниците 

възстановява неопределеността на играта и възможността всеки да 

постигне победа (водещият вече не може да се облагодетелства от 

позицията си, защото другите не допускат това). Във връзка с това, че 

всеки от участниците все се надява на своя победа и получаване на право 

да води, стремежът към възобновяване на играта е много голям. 

Вместо да се следва правото на победилия, е възможно играещите 

да се редуват в ролята на водещия („Ще водим по ред – първия път водих 

аз, а сега – Маша, после Дима, а след това пак аз”). Но тогава интересът 

към дейността и нейната емоционалност спадат. Ако правилата на играта 

гарантират на всички преимуществената функция (всеки знае, че на свой 

ред ще води и ще „победи”), партньорите не са много придирчиви към 

нарушителя. Те не предявяват строги изисквания за съблюдаване на 

правилата към водещия и сами ги нарушават, когато заемат тази позиция. 

Така например, ако децата играят в триада, те обикновено осъществяват 

три цикъла – интересно им е, докато всички се изредят в това, да 

изпълняват ролята на водещ и съответно да си подсигурят победа, 

нарушавайки правилата. Когато обаче играещите са в ситуация с по-висока 

степен на неопределеност (не се знае кой ще победи и кой ще стане 

водещ), не се наблюдава пресищане и ранно преустановяване на 

дейността, взаимният контрол е висок. 

Стремежът към победа и разбирането за потенциалното предимство 

на водещия и на играча, имащи право на първи ход, довеждат до това, че 

първоначалният етап на играта (договарянето на позициите) става значим 

и конфликтен момент за децата. Това ги подготвя за усвояване и 

използване на жребия като нормативно средство за разпределение на 

функциите (местата) в играта. Определянето на играчът, който ще 

изпълнява преимуществената функция в първия цикъл, както и на реда на 
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игра не винаги е възможно да става чрез традиционната броилка (много 

деца на пет години все още не умеят да контролират правилното 

разделение на фразите и често казват броилката, както им е изгодно). В 

такива случаи е подходящо да се използва предметен жребий, например: 

всички участници теглят сложени в ръката на един от тях пръчици с 

различна дължина, на които възрастният преди това е приписал условно 

значение („Който изтегли най-дългата пръчица, е първи, по-късата – втори 

и т.н.). 

При формиране схемата на автодидактичната игра (стремеж към 

победа, взаимен контрол, нормативни правила) следва да се отчита, че 

има разлика в поведението на децата в зависимост от това дали игровият 

материал съдържа сюжет. Н. Михайленко и Н. Короткова установяват, че в 

играта „Гъски” (със сюжетно поле) се наблюдава залитане на децата към 

сюжетно разказване, което изисква големи усилия от страна на възрастния 

да задържи вниманието им върху самите действия „по правилата”. 

Безсюжетната игра (поле, където „стъпките” на маршрута са обозначени с 

кръгчета, съединени с линии) протича по-динамично, малките по-леко се 

съсредоточават върху съдържанието на правилата. С други думи, 

сюжетният контекст окозва по-скоро задържащо, отколкото облекчаващо 

влияние в процеса на усвояване на автодидактичната игра. Когато схемата 

на играта с правила вече е овладяна, тя устойчиво се съхранява от децата и 

в случаите, когато игровият материал включва сюжетни елементи. По-

нататъшната педагогическа работа може да бъде свързана с постепенно 

усилване елементите на компетенции (умствени, физически) в 

предлаганите игри, т.е. с преход към смесен тип игри с правила (Н. 

Михайленко, Н. Короткова, 2002). 

• Развитие на творческата активност на децата в играта 

Целесъобразно е играта на децата от горна предучилищна възраст 

да се усложнява в различни направления. Н. Михайленко и Н. Короткова 

дават следните насоки: 1) да се разнообразят правилата на действие с 

дидактически цели (например ходът да се осъществява при сумиране 

стойностите на две зарчета или да се удвоява сумата, която се падне; да се 

съкращава срокът за изпълнение на действията; да се назовава антипод на 

предмета или действието, изобразено на картинките на лотото, преди да 
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се закрие изображението и др.), т.е. в играта на късмет да се включат 

действия, изискващи повече внимание или умствена компетентност; 2) да 

се усложняват правилата чрез внасяне на така наречените забрани, за да 

се усилва елементът на произволност в играта; 3) да се използват нови 

форми за организация на участниците (от типа „Третият е излишен” – 

дават се по-малко материали, отколкото са децата, и те трябва да намерят 

справедлив способ за определяне на участниците във всеки игров цикъл; 

глоби-санкции за нарушение на игровите правила и нормите на 

взаимодействие и т.н.); 4) във вече известна игра да се въведат елементи 

на творческа активност, т.е. дейността да се усложнява чрез съзнателно 

измисляне от играещите на нови правила. 

Постепенно децата трябва да осъществят преход от използване на 

готови правила към частично създаване на нови, което е важно за 

развитието на творческия им потенциал и на кооперативните форми на 

дейността. При 5-6-годишните е целесъобразно възрастният да покаже как 

се измисля игра, да създаде правила заедно с групата. За 6-7-годишните е 

подходяща разработената от Н. Михайленко и Н. Короткова методика 

„Непълна игра”. Същността й се заключава в това, че на децата се дава 

известна им вече настолно-печатна игра, в която отсъства един от 

основните предмети, необходими за реализация на игровите действия. 

Например на децата се предлага играта „Гъски”, но без зарче. Ако те 

се затрудняват да измислят правила, след 3-5 минути им се предлагат шест 

малки картончета, които са еднакви от едната си страна (сиви) и оцветени 

в различни цветове от другата. В случай че и при тези условия децата не 

могат да решат как да действат, им се предоставя нестандартно зарче, 

всяка от страните на което е оцветена в един от цветовете на картите (без 

точки). Децата почти винаги успяват да измислят правила. Например 

картите се месят и цепят от играча, след това се търси зеления цвят, 

колкото карти се окажат над него, толкова хода трябва да направи детето. 

Друг път играещите приписват на картите числови стойности или пък 

хвърлят картончетата и правят толкова „стъпки” върху игралното поле, 

колкото карти има паднали с лицевата си страна нагоре. Установено е, че в 

подобни игрови ситуации рязко се усилват взаимният контрол и 

спазването на правилата; децата по-разгърнато обясняват новите игрови 
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действия. Важно е да се отбележи също и приповдигнатият емоционален 

фон, заинтересовано-дружелюбното отношение на играещите един към 

друг в атмосфера на творческо търсене. Рязко намаляват конфликтите по 

повод на предлаганите правила. Децата с голяма неохота прекратяват 

играта. 

Във втория вариант на методиката „Непълна игра” педагогът се 

обръща към три от децата: „Ето, имаме зарче и три пешки - за всеки по 

една, но нямаме игрово поле. Интересно, ще можете ли да измислите 

нещо, за да поиграете.” На триадата се дава голям лист бяла хартия и 

флумастер. След това възрастният не се включва в общуването между 

децата и ги оставя да работят 25 минути. В тази ситуация малките сами си 

правят игрово поле, като се редуват да рисуват върху него или пък всички 

казват идеи, а един ги изобразява. В хода на работата си те изменят и 

обогатяват първоначалния замисъл. Подготовката на полето протича на 

фона на приповдигнато настроение, в положителна емоционална 

атмосфера, при активност и заинтересованост на участниците. Децата се 

съветват едно друго как по-добре да рисуват, изискват от връстниците си 

качествена работа. В процеса на играта се наблюдава строг взаимен 

контрол и ориентация към крайния резултат. Не се фиксира пресищане от 

играта и желание тя да се прекрати (Н. Михайленко, Н. Короткова, 2002). 

Издигане на игровата дейност на децата до това високо равнище се 

реализира само при осъществяването на системна възпитателна работа за 

формиране на базисни игрови умения за автодидактична игра. 

 

5. Ръководство на непосредствения игров процес 

При използването на АДИ обикновено възникват два вида ситуации, 

поставящи специфични изисквания към ръководството на играта: 1) 

организирана от педагога игрова ситуация, включваща комплекс от игри; 

2) самостоятелна, самоорганизирана дейност на децата, в която те ползват 

достъпните им познати материали или измислят нова игра. 
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5.1. Ръководство на планирани игрови ситуации 

Ръководството на автодидактичната игра следва да се подчинява на 

някои основни правила. 

5.1.1. Общи изисквания към организацията и провеждането на 

автодидактичните игри 

• При планиране на игровата ситуация следва да се определи 

връзката на игрите със съдържанието на обучаващите ситуации, а също и 

ролята им за формирането на базисните игрови умения. Желателно е 

всички включени в заниманието игри да са обединени от обща тема, като 

съдържанието им следва да е обвързано с изучавания материал 

(„Професии”, „Геометрични фигури” и т.н.). Правилата на играта трябва да 

съответстват на достигнатото равнище на игрова дейност и перспективните 

задачи за нейното развитие. 

• Децата трябва да притежават необходимите знания и умения за 

решаване на игровата задача. Както посочват Е. Петрова, Е. Русинова и др. 

(1976), играта е средство за затвърдяване, а не за получаване на нови 

знания, в нея детето уточнява и прилага наученото в нова ситуация. 

• Разпределението на ролите и функциите да става на основата на 

нормативни способи за регулация на съвместната дейност, реализиращи 

моралния принцип на справедливостта. При малките деца е допустимо 

при определени обстоятелства педагогът да определи кой какъв ще бъде в 

играта. Но е необходимо също така той да запознае децата с различни 

начини на редуване, жребии и броилки, за да могат те при желание 

самостоятелно да се организират за съвместна игра. 

• Игровата задача, съдържание, действия и правила да се 

усложняват постепенно. Необходимо е да се създаде такава система от 

игри, която да стимулира интелектуалното развитие (Е. Петрова, Е. 

Русинова, и др. 1976) и разгръщането на игровата дейност. Известно е, че 

към много леките игри, при които няма напрежение, както и към много 

трудните, които ограничават самостоятелното проявление, интересът 

отпада (Д. Батоева, 1970). Всяка игра следва да се разработва в няколко 

постепенно усложняващи се варианта, обезпечаващи както интереса към 
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нея, така и високата интелектуална активност в процеса на дейността. По 

преценка на педагога тези варианти могат да се предлагат в хода на една 

ситуация или пък в различни дни. 

• Игрите в рамките на една ситуация следва да бъдат 

разнообразни. Това означава да се дават игри, активизиращи различни 

психични процеси и предполагащи извършването на действия от 

разнообразен характер. 

• В една ситуация не бива да се въвеждат много нови игри. Това 

пречи на децата да се задълбочат и да ги овладеят добре (Д. Батоева, 

1970). Новите игри следва да се дават в началото на ситуацията, когато 

възможностите за концентриране на децата са най-добри. 

• Новите игри следва да се представят интересно и немногословно. 

От начина, по който педагогът ще предаде играта на децата, зависи каква 

ще бъде тяхната заинтересованост, самостоятелност и взаимоотношения. 

Възрастният трябва да представи привлекателно игровия замисъл, точно и 

кратко да обясни съдържанието и правилата, за да мобилизира децата, 

без да ги изморява с излишни думи (Д. Батоева, 1970). 

• По възможност една и съща игра да се повтаря няколко пъти в 

ситуацията. Това ще даде възможност на децата по-добре да я овладеят, 

да усвоят начина на преход между игровите цикли. Неколкократното 

изиграване също така дава шанс на повече играещи да изпълнят 

преимуществени функции или да постигнат успех, което води до 

повишаване удовлетвореността от участието в дейността. 

• Темпът на игра трябва да бъде оптимален. А. Сорокина и Е. 

Батурина изтъкват, че забавеният темп предизвиква умора, тъй като 

бавните действия задържат хода на играта, предизвикват дълго очакване. 

Много бързият ритъм възбужда децата, предизвиква суетене, 

неотчетливост на игровите действия, понякога спорове. Възпитателят 

следва да установи този жив темп, който не предизвиква бързане и заедно 

с това не изморява децата (А. Сорокина, Е. Батурина, 1970). 

• Преценката следва да фиксира нарушенията и изпитаните от 

децата трудности в процеса на дейността. Според А. Сорокина и Е. 
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Батурина не всяка игра изисква оценка, тъй като тя се заключава в самия 

резултат. Авторките изтъкват, че анализът на играта в нейния ход може да 

разруши настроението на децата, да снеме игровия интерес. Малките 

играят заради удоволствието и затова оценката на възпитателя следва да 

поддържа радостта от играта (А. Сорокина, Е. Батурина, 1970). Разбира се, 

ако в хода на играта се установят нарушения, неспазване на правилата, 

неправилно изпълнение на действията, педагогът следва да фиксира 

вниманието на играещите върху тях, за да оптимизира следващия игров 

цикъл. При неуспех е необходимо да се обсъди от какво е зависел 

резултатът. 

Наред с посочените изисквания организацията и провеждането на 

автодидактичните игри имат своя специфика в зависимост от възрастовите 

особености на децата. 

5.1.2. Подбор и ръководство на игрите съобразно възрастта на 

децата
38

 

 Автодидактичните игри в различните групи (от І до ІV) се 

подбират с оглед на образователното съдържание и на детските умения за 

съвместна дейност. Характерът на обяснението на играта зависи от 

възрастта и игровия опит на малките. 

І възрастова група 

3-4-годишните не могат да играят самостоятелно, затова възрастният 

е и организатор, и участник в играта. За тази възраст са подходящи игри с 

преобладаващи практически и двигателни действия. Те трябва да бъдат 

еднакви за всички участници или взаимодопълващи се. Правилата трябва 

да са не повече от едно-две. Игровите действия следва да са опростени по 

своята структура, да не изискват сложна последователнст от операции. 

Педагогът в „пробна игра” показва точно как се играе и едновременно с 

това дава кратка формулировка на правилата. Многото правила уморяват 

децата, затова не се дават всички в началото, а постепенно в хода на 

играта. Понякога се налага своеобразно „диктуване” от страна на педагога 
                                                           
38

 Представената възрастова динамика се базира на: 

Батоева, Д. (1970). Дидактични игри. – София: Народна просвета. 

Петрова, Е., Е. Русинова и др. (1976). Игрова дейност в детската градина. – София: Народна просвета. 

Сорокина, А., Е. Батурина. (1970). Игры с правилами в детском саду. – Москва: Просвещение. 
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на онова, което детето трябва да направи, за да изпълни игровата цел. 

Малките могат да играят задедно в неголеми групи (3-6 участници), 

продължителността на играта е 3-5 минути. 

ІІ възрастова група 

4-5 годишните също имат конкретно мислене, те се нуждаят от 

нагледно разяснение на съдържанието и правилата и от пробна игра, но са 

по-съобразителни и знаят повече, затова не е необходимо подробно 

всичко да се обяснява, да се прави пълен показ на игровите действия 

преди започване на играта. Достатъчно е да се покаже най-същественото, 

да се припомнят придобитите умения. По този начин се стимулира 

активността. Децата могат да оперират с по-голям обем конкретни знания 

и представи. В тази възраст преобладава значимостта на нагледните 

образи над словото при осъществяване на игровата задача. Някои от 

практическите действия се съкращават. Умствените действия, които трябва 

да се извършат, могат да включват няколко на брой операции, при това в 

определена последователност. Правилата (също както и в първа група) 

трябва да са лесноизпълними и малко на брой. Децата от тази възраст 

умеят да играят в малки групички (2-4), но те не могат да действат 

последователно или да се надиграват, защото състезателният характер на 

играта ги възбужда. Затова от тях се изисква повече точност, отколкото 

бързина. Продължителността на игрите е 8-10 минути. 

ІІІ Възрастова група 

5-6-годишните имат по-развито мислене и по-богат игров опит. 

Много игри могат да се обяснят словесно, като педагогът се опира на 

миналия опит. Понякога се налага частичен показ. Все още ограниченият 

обем на вниманието на децата не позволява да се предявяват наведнъж 

много изисквания. По-сложната структура на правилата се разкрива 

постепенно. В една игра може да има различни по съдържание правила за 

отделните участници. При колективните игри правилата са сравнително 

прости, за да се упражнява лесно контрол за изпълнението им. Децата 

притежават умения да ползват самостоятелно дадени игри и да се 

самоорганизират по повод на изпълнението им; те могат да се договарят, 

преди да започнат игра – кой коя партия ще изпълнява, с кои материали 
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ще се играе, кой пръв ще започне, кой след кого ще играе. Интересът към 

победителя става все по-подчертан, без това да пречи на другарските 

отношения. Продължителността на игрите е 15-20 минути. 

ІV възрастова група 

В ІV група могат да се дават игри с алгоритмизирани игрови 

действия. Те предполагат постигане на игровата задача чрез спазване на 

строга последователност при извършване на операциите (алгоритъм), 

могат да включват самоконтрол и елементи на обратна връзка между 

отделните операции. Широко се използват словесните игри. У 6-7-

годишните деца е налице обобщаващо мислене, задръжните процеси са 

по-развити. Те могат да разберат правилата и съдържанието на играта чрез 

словесно обяснение, но педагогът трябва да бъде точен и пестелив на 

думи – многословието уморява и разсейва. Правилата могат да се 

формулират и в началото на играта, като и тук понякога се налага частичен 

показ. Интересът към правилата и резултата на играта прави децата по-

целенасочени при възприемането и ориентирането в новата игра. Те са 

способни да я предадат на останалите от групата. Следователно не е 

нужно играта да се разяснява на всички деца, достатъчно е да се 

заинтересуват само тези от тях, които имат организационни умения; 

педагогът трябва да се следи дали те правилно обясняват правилата на 

своите другарчета. В тази възраст често се поставят изисквания за бързина 

при изпълнение на игровите действия, което прави игрите състезателни. 

Децата могат да осъществят много игрови цикли, без да дават признаци за 

умора и пресищане. 

5.2. Ръководство на самостоятелната, самоорганизирана 

дейност на децата 

Насоки за ръководството на самостоятелната дейност дава Д. 

Батоева. Според авторката до самоорганизация при автодидактичните 

игри децата стигат постепенно, на етапи. Първият момент е, когато те 

могат сами да избират играта, следва самостоятелното подбиране на 

съиграчите и договарянето и накрая – проявяването на взаимен контрол и 

самоконтрол. Децата от първа група нямат игрови умение и не могат да се 

договарят помежду си, затова техните игри са индивидуални. За да ги 
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привикне към колективни игри, педагогът често трябва да играе заедно с 

тях. Във втора група малките могат да играят по две. В трета и особено в 

четвърта група колективът е силен фактор за развитието на игровата 

дейност. Децата формират групички от 3-4 и повече играещи. При 

положение че добре са усвоили правилата на играта, те могат играят 

напълно самостоятелно, като се договарят и контролират взаимно. Докато 

по-малките се интересуват предимно от игровото действие, 6-7-годишните 

проявяват интерес към резултата и победителя. По тази причина около 

играещите се събират деца наблюдатели, които със своето активно 

отношение се включват към колектива на играещите. Ако наблюдаващите 

знаят играта, те оказват помощ със своите забележки по отношение 

спазването на правилата. Ако играта не им е позната, я научават и по този 

начин обогатяват своя игров опит. 

Фактът, че децата от ІІІ и ІV група могат да играят самостоятелно 

познатите игри, не освобождава педагога от задължението му да ги 

ръководи. При индивидуалните игри той следва да насърчава 

самостоятелността на децата и следи да доведат играта до край. Когато 

правят грешки, възрастният косвено, чрез поставяне на въпроси, съдейства 

за правилното протичане на дейността. Педагогът трябва да оказва 

диференцирана помощ съобразно индивидуалните особености на 

различните деца. Някои деца се увличат от един тип игри, възрастният 

следва да разширява техните интереси (Д. Батоева, 1970). 
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1. Диагностика на игровата дейност 

Понятията диагностика и диагноза са използвани най-напред в 

медицината. Етимологически значението на понятието диагноза се 

свързва с характеризиране посредством качествени и количествени 

показатели на: 1) състоянието на даден човек и неговата позиция в 

определена координатна система; 2) условията и причините, довели до 

това състояние; 3) свързаната с това цел да се състави прогноза и да се 

реши какви мерки да се вземат (Л. Димитров, Ж. Атанасов и др., 1999).  

Днес понятията диагностика и диагноза се използват в различни 

науки. Педагогическата диагностика се занимава с правилното и научно-

обосновано провеждане на диагностичния процес (диагностициране), при 

който най-напред се извършва измерване и се установява степенната 

изразеност на определен белег или на дадено състояние. На тази основа 

се дава оценка съгласно предварително установени критерии и се правят 

предложения за усъвършенстване на учебно-възпитателния процес в 

прогностичен план (Г. Бижков, 2003). 

По отношение „Педагогиката на играта” диагностиката изпълнява 

две основни функции: 

• Обогатяване на научното познание за онтогенетичните промени в 

играта (на базата на разкриване закономерностите в развитието на 

игровата дейност и факторите, които му влияят) 

• Определяне насоките за възпитателна работа (върху основата на 

установеното равнище на игрова култура на изследваните субекти). 
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Изходен пункт на диагностиката е определяне целта на 

изследването, например установяване равнището на развитие на 

определен вид игра или разкриване на причинно-следствените връзки 

(между методите на възпитателна работа и игровата култура) и т.н. В 

зависимост от формулираната цел се подбира подходящ диагностичен 

инструментариум. Възможно е до момента да няма разработена методика 

за изследване на конкретния проблем. В този случай диагностикът 

видоизменя съществуващите инструменти или пък създава свои, за да 

постигне набелязаната цел. 

Разработването на диагностичен инструментариум трябва да се 

основава на теоретично изясняване същността на изследваното явление – 

диагностикът следва да бъде наясно с характеристиките и особеностите на 

онова качество, състояние, проявление, което ще диагностицира (Г. 

Бижков, 2003). На тази база се определят критериите и показателите на 

изследването. Под понятието критерий се разбира мярка, еталон, образец, 

с който сравняваме резултатите от измерването. Системата от критерии 

отразява същността на изследваното явление – неговите характерни 

особености, които в своята съвкупност позволяват адекватното му 

описание. Обикновено формулираните критерии не се поддават на 

непосредствено измерване. В такъв случай те следва да се разчленят, 

декомпозират на съставящите ги показатели – емпирично уловими и 

наблюдаеми проявления. Срещу всеки критерий и съставящите го 

показатели трябва да се определи адекватен диагностичен метод. За 

удобство информацията се представя таблично. 

Например целта на диагностичното изследване може да бъде 

установяване съвременните особености на сюжетно-ролевата игра (СРИ). В 

такъв случай определянето на критериите следва да става въз основа 

познанието за същността на тази игрова разновидност: нейните 

компоненти, факторите, които й влияят и зрялата й форма, до която се 

достига в края на предучилищна възраст. Отчитайки всичко това може да 

се формулират следните критерии и показатели за комплексно изследване 

на СРИ в подготвителната група (Таблица 1). 
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Таблица 1. Критерии и показатели за диагностика на съвременните 

особености на сюжетно-ролевата игра 

Критерии Показатели Методи 

Възможности за игра Наличие на игрови интеракции в 

семейството 

анкета/интервю 

Достъп до свободни игри на 

открито 

анкета/интервю 

Време за игри в режима на 

детската градина 

анкета/интервю/ 

хронометраж 

Игрови интереси Предпочитана дейност анкета/интервю/ 

хронометраж 

Предпочитана разновидност на 

играта 

анкета/интервю/ 

хронометраж 

Стремеж към отразяване на 

впечатленията от обкръжението в 

играта 

наблюдение/ 

експеримент 

Преобладаваща тематика на игра наблюдение/ 

интервю 

Предпочитани игрови материали 

(играчки) 

наблюдение/ 

интервю 

Педагогическа грижа 

за развитието на СРИ 

Съвместни игри с родителите анкета/интервю 

Съвместни игри с педагога анкета/интервю/ 

наблюдение 

Преобладаващи методи на 

ръководство 

анкета/наблюдение 

Перспективно планиране анализ на учебната 

документация 

Осигуряване на игрови материали анкета/експертиза 
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Тематика на игра Битови сюжети наблюдение 

Трудови сюжети 

Обществени сюжети 

Сюжети, основани на литературни 

произведения 

Сюжети, основани на филми 

Фантазни сюжети 

Умения за договаряне Формулиране на игров замисъл наблюдение 

Мотивирано разпределение на 

роли 

Подбор на материали 

Планиране на действия и 

взаимодействия 

Определяне на правила 

Въображаема ситуация Преименувани предмети наблюдение 

Преименувани условия 

Роли Независими една от друга наблюдение 

Взаимозависими 

Основни и епизодични 

Субординационни 

Игрови групировки Брой и обхват на групировките 

 

наблюдение 

Взаимовръзки между 

групировките 

Игрово съдържание Пресъздаване на действия 

 

наблюдение 

Пресъздаване на взаимодействия 
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Пресъздаване на 

взаимоотношения 

Пресъздаване на норми на 

поведение 

Игрови материали Монофункционални Наблюдение 

Полифункционални 

Предмети-заместители 

Стремеж към творчество Внасяне на нови роли наблюдение 

Внасяне на нови материали 

Внасяне на нови епизоди 

Времетраене на играта Продължителност на един игров 

цикъл 

наблюдение/ 

хронометраж 

Повторение на играта в рамките на 

седмицата 

След съставяне на таблицата се анализират възможностите за 

обхващане на няколко критерия с един метод. На тази основа се 

проектират съответните инструменти, като се спазва методологията на 

педагогическите изследвания. В дадения пример би било подходящо да се 

разработят следните методи: 

• Анкети с педагози и родители, интервю с деца (за изследване на 

възможностите за игра, игровите интереси и педагогическата грижа за 

развитие на СРИ) 

• Експериментална методика (с оглед проучване стремежа към 

отразяване на впечатленията от обкръжението в СРИ) 

• Анализ на учебната документация (с цел установяване състоянието 

на перспективното планиране) 

• Наблюдение (за изучаване особеностите на игровите компоненти и 

уменията за игра) 

• Хронометраж (целящ фиксиране времетраенето на дейността). 
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По този начин изследваното явление се изучава комплексно, което 

позволява недостатъците в диагностично отношение на един метод да се 

компенсират от предимствата на друг. 

По аналогичен начин следва да се проектират диагностични 

методики в зависимост от конкретните цели. Практически критерии и 

показатели за оценка на игровата дейност се съдържат в разработките 

върху възрастовата динамика на различните видове игри: преобладаваща 

тематика, обхват на игровите групировки, характер на претворяваните 

взаимодействия и взаимоотношения, умения за договаряне, използвани 

игрови материали, умения за спазване и формулиране на правила, 

времетраене на дейността и т.н. 

Разработването на диагностичен инструментариум е трудоемка и 

времеемка задача, но е обосновано, когато в литературата липсва 

методика, съответстваща на конкретните диагностични цели. Дори и 

тогава диагностикът следва да се запознае със съществуващите 

изследвания в областта, да направи критичен анализ на наличните методи 

и средства. За съжаление у нас все още почти няма методики за 

диагностика на игровата дейност, които да са подплатени със солидна 

аргументация за основополагащия си подход и с доказателства за своята 

надеждност и валидност. Често при описанието на един или друг 

инструмент се посочват само критерии и показатели за изследване, но без 

инструкции за интерпретация на резултатите, без модел за тяхната оценка. 

По-долу са представени няколко авторски методики за диагностика на 

игровата дейност, които биха били полезна насока и ориентир при 

диагностичната дейност на българските педагози. Те биха могли да 

използват също така и разработения от И. Миленски
39

 практикум за 

изследване на игровата дейност. 

 

                                                           
39

 Миленски, И. (2000). Практикум за изследване на игровата дейност. (сс. 312-320). В: Минчев, Б. (ред.) 

Ръководство за изследване на детето. І част.– София: ВЕДА СЛОВЕНА ЖГ. 

Миленски, И. (2004). Практикум за изследване на игровата дейност на децата в предучилищна възраст. 

(сс. 66-80). В: Минчев, Б. (ред.) Ръководство за изследване на детето. ІІ част.– София: ВЕДА СЛОВЕНА 

ЖГ. 



 Диагностика и планиране на игровата дейност                                            311 

1.1. Диагностика на равнището на формиране на игровите 

навици за сюжетно-ролева игра 

Р. Калинина (2003) предлага схема за наблюдение с цел 

установяване формирането на игровите навици на децата в предучилищна 

възраст. В нея са включени основните параметри, определящи развитието 

на сюжетно-ролевата игра в съответствие с концепцията на Д. Елконин. 

Схемата позволява както качествен, така и количествен анализ на 

резултатите. 

Авторката препоръчва диагностиката на равнището на формиране на 

игровите навици да се осъществява чрез организиране на сюжетно-ролева 

игра от страна на възрастния, която да включва 4-5 деца на една и съща 

възраст. Темата на игра се задава от диагностика. Той не се намесва в 

игровия процес. В случай на необходимост оказва минимална помощ. При 

определяне на темата най-важното е да се осигурят достатъчно роли за 

всички участници, например „Пътешествие”, „Рожденият ден на зайчето” и 

др. Формулировката следва да е такава, че да не задава стриктно 

ситуацията и да позволява в сюжета да се включат различни роли. 

Например пътешествайки, един от „пасажерите” може да заболее и да 

стане необходимо да се обърне към лекар; или пък да се наложи да се 

построи мост, за да се премине през реката. Не е целесъобразно 

използването на тясноспециализирани тематични игри като „Болница”, 

„Строители” и т.н. заради стриктната зададеност (понякога даже 

заученост) на ролите (например лекар, медицинска сестра, пациент). 

Играта може да се започне примерно така: „Деца, хайде да поиграем 

на „Рожден ден”. Кой от вас ще каже какъв е този празник и как се 

празнува той обикновено? (Отговори на децата). А сега да започваме 

играта”. В случай на необходимост възрастният оказва минимална помощ 

в организацията на игровия процес. 

Р. Калинина посочва, че наблюдението може да се проведе и върху 

спонтанно възникнала игра по собствена инициатива на децата. 

Анализът на дейността се осъществява по 7 критерия: 

1) разпределяне на ролите; 
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2) основно съдържание на играта; 

3) ролево поведение; 

4) игрови действия; 

5) използване на атрибути и предмети-заместители; 

6) използване на ролева реч; 

7) изпълнение на правила. 

Всеки критерий се оценява на четири равнища. Независимо от това, 

че няма точна зависимост между възрастта и равнището на развитие на 

игровата дейност, е целесъобразно да се установят следните възрастови 

рамки за всяко равнище: 

1. равнище – от 2,0 до 3,5 години; 

2. равнище – от 3,5 до 4,5 години; 

3. равнище – от 4,5 до 5,5 години; 

4. равнище – деца, по-големи от 5,5 години. 

Тези възрастови рамки позволяват както да се планира 

възпитателната работа по формиране на игровите навици с деца от една 

или друга възраст, така и да се проследи ефективността на тази работа. 

1) Разпределяне на ролите 

1-во равнище – отсъствие на разпределяне на ролите; ролята 

изпълнява този, който „завладее” ключовите атрибути (облякъл белия 

халат – лекар; взел черпака – готвач). 

2-ро равнище – разпределението на ролите става под ръководство 

на възрастния, който задава насочващи въпроси: „Какви роли ще има днес 

в играта? Кой ще играе ролята на Зайо? Кой иска да бъде Лиса?” и т.н. 

3-то равнище – самостоятелно разпределяне на ролите при 

отсъствие на конфликтни ситуации (например, когато едната роля е 

желана от две, три и повече деца). При наличие на конфликт игровата 

група или се разпада, или децата се обръщат за помощ към възпитателя. 
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4-то равнище – самостоятелно разпределяне на ролите, 

разрешаване на конфликтните ситуации. 

2) Основно съдържание на играта 

1-во равнище – действие с определени предмети, насочено към 

другия („мама” храни куклата, не е важно как и с какво). 

2-ро равнище – действие с предмета в съответствие с реалността. 

3-то равнище – изпълнение на действия, определени от ролята (ако 

детето играе ролята на готвач, то няма да храни никого). 

4-то равнище – изпълнение на действия, свързани с отношението 

към другите хора. Тук е важно например не с какво „мама” храни „детето”, 

а дали тя е „добра” или „строга”. 

3) Ролево поведение 

1-во равнище – ролята се определя от игровите действия, не се 

назовава. 

2-ро равнище – ролята се назовава, изпълнението й се свежда до 

реализация на действия. 

3-то равнище – ролите са ясно определени преди началото на 

играта, те определят и насочват поведението на децата. 

4-то равнище – ролевото поведение се наблюдава в продължение на 

цялата игра. 

4) Игрови действия 

1-во равнище – играта се заключава в еднообразни повторения на 

едно игрово действие (например хранене). 

2-ро равнище – разширява се спектърът на игровите действия 

(приготвяне на храна, хранене, слагане за сън), те са точно фиксирани. 

3-то равнище – игровите действия са многообразни, логични. 

4-то равнище – игровите действия имат точна последователност, те 

са разнообразни и динамични в зависимост от сюжета. 
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5) Използване на атрибути и предмети-заместители 

1-во равнище – използване на атрибути при подсказване от 

възрастния. 

2-ро равнище – самостоятелно пряко използване на атрибути (игрова 

посуда, флакони от лекарства и т.н.). 

3-то равнище – широко използване на атрибути и предмети, в това 

число и в качеството на заместители (играчка-чиния като ремарке за 

камион; кубчета вместо продукти и т.н.); значителна част от играта 

преминава в предметното й оформление. 

4-то равнище – използване на многофункционални предмети 

(хартия, пръчици и т.н.) и при необходимост изготвяне на неголямо 

количество ключови атрибути и вещи. Предметното оформление на играта 

заема минимално време (ако например няма посуда, могат да се 

използват листи хартия, дланите или просто обозначаване с жест). 

6) Използване на ролева реч 

1-во равнище – отсъствие на ролева реч, обръщане към играещите 

по име. 

2-ро равнище – наличие на ролево обръщение: обръщане към 

играещите според названието на ролята („дъщеря”, „болен”). Ако на 

играещото дете се зададе въпросът: „Кой си ти?”, то назовава своето име. 

3-то равнище – наличие на ролева реч, периодичен преход към 

пряко обръщение. 

4-то равнище – разгърната ролева реч през цялото времетраене на 

играта. Ако играещото дете бъде попитано: „Кой си ти?”, то назовава 

своята роля.  

7) Изпълнение на правила 

1-во равнище – отсъствие на правила. 

2-ро равнище – правилата не са ясно диференцирани, но в 

конфликтни ситуации побеждават. 
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3-то равнище – правилата са диференцирани, съблюдават се, но 

биват нарушавани в емоционални ситуации. 

4-то равнище – предварително уговорени правила се съблюдават по 

време на цялата игрова ситуация. 

Резултатите от наблюдението се представят в таблица. Срещу името 

на всяко дете се отбелязва неговата възраст и равнище на игрови навици 

по всеки критерий, което то демонстрира в дейността. Ако един или друг 

критерий съответства на възрастовата норма, клетката следва да се 

маркира, например в зелен цвят; ако изпреварва нормата – в червен, ако 

изостава – в син. Цветовото обозначаване значително облекчава анализа 

на резултатите от наблюдението, тъй като в една група се намират деца на 

различна възраст и съответно имащи различни норми за формиране на 

игровите навици. Накрая се получава таблица, в която нагледно е 

представена както общата картина на формиране на игровите навици в 

една или друга група, така и резултатите на всяко дете. Това позволява, от 

една страна, да се оцени дейността на възпитателя по формиране на 

игрови навици, а от друга, помага на педагога да планира индивидуално 

насочена работа с децата. 

Таблица 2. Протокол за наблюдение равнището на сформираност 

на игровите навици за СРИ 

Равнище на сформираност на игровите навици 

Група:……………………………  Дата на наблюдение:…………………………………. 

Възраст на децата: от…………….…… до………………… 

Възпитател:…………………………………………………………… 

Име Възраст Критерий 

1 

Критерий 

2 

Критерий 

3 

Критерий 

4 

Критерий 

5 

Критерий 

6 

Критерий 

7 
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1.2. Диагностика на използваните в играта материали 

Д. Батоева, Т. Попов и Е. Драголова (2007) предлагат протокол за 

наблюдение на използваните материали в играта. 

Таблица 3. Протокол за използването на игров материал в играта, 

за установяване на обобщеност на мисленето 

Единици за 

наблюдение 

Степени на проявление Точки 

Начини на 

използване 

на игровия 

материал 

А) Манипулативно използване на играчката 0 

Б) Играчката служи като начало на играта 1 

В) Широко използване на сюжетно-образи играчки като 

средства за обогатяване на играта 

2 

Г) Умение да се използват и комбинации от популярни 

играчки, напр. пушка и фризьорски принадлежности, за 

развиване на комбинативност и изобретателност в играта 

3 

Д) Игра предимно и само с играчки-заместители, които 

създават възможност за трансформации, с оглед творческо 

развитие на играта и креативност в мисленето 

4 

Е) Умение да се играе без играчки: 

а) чрез диалог между две или повече деца, съчетание на 

пантомима и диалог, други комбинации; 

б) самостоятелно – в умствен (въображаем) план. 

5 

Степени А и Б се отнасят за първа възрастова група. 

Степени В и Г — за втора възрастова група. 

Степени Г, Д и Е – за трета възрастова група. 

1. 3. Диагностика на креативността в сюжетно-ролевата игра 

В. Дружинин (2007) изследва креативността в играта, като отчита два 

показателя: продуктивност, отразяваща креативната ценност на 

продуктите от дейността, и мотивационно-личностен показател, 

характеризиращ мотивационната основа на творческото поведение. 

Диагностиката на креативността се осъществява в процеса на играта и 

касае два вида игрови действия: измислянето на игрови събития и 

употребяването на предмети-заместители. 
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Креативната ценност на игровото действие се определя чрез 

съотнасяне на всяко измислено игрово събитие към един от следните 

типове: 

1. Събитие-постановка на проблем, което предполага 

множественост на решенията и дава тласък на по-нататъшното развитие 

на играта. (Пример: „В пещерата има робот-строител и робот-разрушител, 

които не можеш да различиш един от друг, докато не ги включиш”.) 

2. Събитие, представляващо неочаквано разрешение на проблеми. 

(Пример: „Злата вещица похитила принцесата, но принцесата се оказала 

още по-зла и хвърлила вещицата от метлата по време на полет”.) 

3. Събитие, представляващо очевидно продължение на сюжета. 

(Пример: „Полицаите гонят бандитите – бандитите избягват; полицаите 

стрелят – бандитите падат и умират”.) 

Всеки вид игрови събития се оценява със съответен бал по 

креативност. 

Оценяват се също така особеностите при употребата на предметите 

в играта. Всички възможни асоциации, предизвикани от обекта (идеите за 

неговата възможна употреба в дейността), се разделят на три групи. 

1. Възпроизвеждащи – общоприетото значение на предмета или 

семантично близко до него. (Пример: балонът се употребява като топка.) 

Отговорите се оценяват с 0 точки по креативност. 

2. Семантично отделени от общоприетото значение, нямащи 

общи признаци с реалните предмети. (Пример: балон – крокодил.) Също 

0 точки. 

3. Асоциации, получени посредством използване на някои реални 

признаци на предмета при абстрахиране от неговите свойства, които 

се „експлоатират” във всекидневието. Най-напред се оценява 

отчитането на „явните” (перцептивните) признаци на предмета – цвят, 

форма, тегло, размери — 1 точка за креативност. (Пример: балон – 

слънце.) Второ, обект на оценка е използването на „скритите” 
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(неперцептивни) признаци, включващи структурните особености, 

чупливост и т.н.— 2 точки за креативност. (Пример: балон – платно.) 

Продуктивният компонент на креативността представлява 

съотношението на сбора точки, получени в течение на играта, спрямо 

цялото времетраене на дейността. Мотивационно-личностният 

компонент се оценява чрез отчитане на такива прояви като изказвания 

върху осмислянето на игровите проблеми, желание или нежелание да се 

играе. Отчита се емоционалната зависимост на детето от оценката на 

възрастния (като количество въпроси за получаване на одобрение) (В. 

Дружинин, 2007). 

1.4. Диагностика на равнището на сформираност на уменията 

за игра драматизация 

И. Штанко (2011) разработва диагностична методика за изследване 

равнището на сформираност на уменията за игра-драматизация в 

подготвителната група на детската градина. Авторът поставя акцент не 

върху резултата, във вид на външна демонстрация на театрализирани 

действия, а върху организацията на колективната творческа дейност в 

процеса на създаване на спектакъл. 

Диагностиката се осъществява чрез поставянето на три задания пред 

децата. 

Първото задание е разиграване на приказка при използването на 

набор за настолен и куклен театър и театър на фланелограф. 

1. Възпитателят внася „вълшебно сандъче”, на капака на което има 

илюстрация на позната приказка. Групата назовава героите. Педагогът 

последователно изважда от кутията фигури на различни персонажи и моли 

децата да разкажат за всеки от тях: от името на разказвача, на самия герой 

или на неговия партньор. 

2. Възпитателят показва на децата, че във „вълшебното сандъче” има 

фигури за различни видове театър и пита по какво се отличават те. (Групата 

назовава различните видове театър и обяснява как действат тези кукли.) 
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3. Педагогът предлага на децата да изиграят приказката. Провежда 

се жребий по подгрупи. Всяка подгрупа разиграва произведението, 

използвайки фигури за даден вид театър. На играещите се предоставят 

детски музикални инструменти и аудиозаписи на народни мелодии, за да 

направят музикален съпровод на изпълнението. 

4. Самостоятелна дейност на децата по разиграване сюжета на 

приказката и подготовка на спектакъл. 

5. Представяне на приказката пред зрители. 

Второто задание също е свързано със създаване на спектакъл по 

позната приказка. 

1. При децата идва тъжният Петльо и ги моли да му помогнат. Той 

работи в кукления театър. При него ще дойдат посетители, а всички 

артисти-кукли са на гастрол. Петльо моли децата да му помогнат, като 

разиграят приказката пред зрителите. Възпитателят предлага да изготвят 

настолен театър и да направят спектакъл. 

2. Педагогът помага на децата да си спомнят съдържанието на 

произведението. Той показва илюстрация, на която е изобразена 

кулминацията и задава въпроси: „Разкажете какво се е случило преди 

това? Какво ще се случи после?” Децата трябва да отговорят от името на 

героите. 

3. Децата рисуват ескизи на персонажите, след това колективно 

избират най-интересните работи. Възпитателят предлага по ескизите да се 

изработят главните герои, а също и декорации към приказката 

(предоставят се цветна хартия, конци, пластмасови шишета). 

4. Педагогът съобщава на групата, че приказката ще се хареса на 

зрителите, ако е музикална и съветва децата да изберат музикален 

съпровод към нея (аудиозаписи, детски музикални инструменти). 

5. Възпитателят организира дейности по изготвяне на персонажи и 

декорации, подбор на музикален съпровод, разпределяне на ролите и 

подготовка на спектакъла. 

6. Представяне на спектакъла пред зрители (по-малки деца). 
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Третото задание е съчиняване на сценарий и разиграване на 

приказка. 

1. Възпитателят обявява, че днес в групата ще дойдат гости. „Те са 

чули, че в нашата детска градина има театър и много искат да видят 

спектакъл. Остава малко време, докато дойдат, хайде да измислим каква 

приказка да покажем на гостите.” 

2. Педагогът предлага на децата да разгледат илюстрации към 

приказки - „Дядовата ръкавичка”, „Житената питка”, „Маша и мечокът” и 

др. (по избор). Всички тези приказки са познати на групата. Възпитателят 

съветва да се обединят всички герои в нова приказка, която децата ще 

съчинят сами. За да изобретят приказка, трябва да измислят нов сюжет. 

Задават се въпросите: „Как се наричат частите, които влизат в сюжета?” 

(завръзка, кулминация, развръзка), „Какви действия се случват в 

завръзката, кулминацията и развръзката?” Педагогът предлага да се 

изберат главни герои и да се измисли история, която се е случила с тях. 

Най-интересната колективна версия се взема за основа на спектакъла. 

3. Възпитателят провежда жребий с жетони, на които са обозначени 

изпълнителите на ролите, а също и гримьор, художник на костюми, 

музикален редактор, художник-декоратор. 

4. Организира се дейността на децата по работа над спектакъла. 

5. Показ на спектакъла пред гостите. 

Резултатите от трите задания се попълват в протокол. Уменията се 

оценяват по предварително определени критерии (Таблица 4). 

Таблица 4. Критерии за оценка равнището на сформираност на 

уменията за игра драматизация 

№ Критерии Високо равнище (3 т.) Средно равнище (2 

т.) 

Ниско равнище (1 т.) 

1 Основи 

на 

театрална

та 

култура 

1. Проявява устойчив 

интерес към 

театралното изкуство и 

театрализираната 

дейност. Знае 

правилата на 

поведение в театъра. 

1. Интересува се от 

театралната дейност. 

Знае правилата на 

поведение в театъра. 

1. Не проявява 

интерес към 

театралната дейност. 
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2. Назовава различни 

видове театър, знае 

различията между тях; 

може да характеризира 

театралните професии. 

2. Използва своите 

знания в театралната 

дейност. 

2. Затруднява се да 

назове различните 

видове театър. 

2 Речева 

култура 

1. Разбира главната 

идея на литературното 

произведение; 

пояснява своето 

изказване. 

1. Разбира главната 

идея на 

литературното 

произведение. 

1. Разбира 

съдържанието на 

произведението. 

2. Дава подробни 

словесни 

характеристики на 

главните и 

второстепенните герои. 

2. Дава словесни 

характеристики на 

главните и 

второстепенните 

герои. 

2. Различава 

главните и 

второстепенните 

герои. 

3. Творчески 

интерпретира 

единиците на сюжета 

на основата на 

литературното 

произведение. 

3. Отделя и може да 

охарактеризира 

единния сюжет. 

3. Затруднява се да 

отдели единиците на 

сюжета. 

4. Умее да преразказва 

произведението от 

различни лица, 

използвайки езикови и 

интонационни средства 

за изразителност на 

речта. 

4. В преразказа 

използва средства на 

езиковата 

изразителност 

(епитети, сравнения, 

образни изрази). 

4. Преразказва 

произведението с 

помощта на 

педагога. 

3 Емоцион

ално-

образно 

развитие 

1. Творчески прилага в 

спектакли и 

инсценировки знанията 

си за различните 

емоционални 

състояния и 

характерите на героите, 

използвайки различни 

средства. 

1. Владее знания за 

различните 

емоционални 

състояния и може да 

ги демонстрира чрез 

мимика, жест, поза, 

движение; нуждае 

се от помощ, за да 

постигне 

изразителност. 

1. Различава 

емоционалните 

състояния и техните 

характеристики, но 

се затруднява да ги 

демонстрира със 

средствата на 

мимика, жестове, 

движения. 

4 Музикалн

о 

развитие 

1. Импровизира на 

фона на музика от 

различен характер, 

създавайки 

изразителни 

пластически образи. 

 

 

 

1. Предава в 

свободни пластични 

движения характера 

на музиката. 

1. Затруднява се в 

създаването на 

пластични образи, 

съответстващи на 

характера на 

музиката. 
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2. Свободно подбира 

музикални 

характеристики на 

героите и музикален 

съпровод за частите на 

сюжета. 

2. Самостоятелно 

избира музикални 

характеристики на 

героите и музикален 

съпровод за частите 

на сюжета сред 

предложени от 

педагога. 

2. Затруднява се да 

избере музикални 

характеристики на 

героите от дадени 

предложения. 

3. Самостоятелно 

използва музикален 

съпровод на детски 

музикални 

инструменти; свободно 

изпълнява песен, танц в 

спектакъла. 

3. С помощта на 

педагога използва 

детски музикални 

инструменти, 

подбира музикален 

съпровод, изпълнява 

песен, танц. 

3. Затруднява се в 

свиренето на детски 

музикални 

инструменти и при 

подбора на познати 

песни за спектакъла. 

5 Основи 

на 

колектив

на 

творческа 

дейност 

1. Проявява 

инициатива, 

съгласуваност на 

действията с 

партньорите, творческа 

активност на всички 

етапи от работата над 

спектакъла. 

1. Проявява 

инициатива и 

съгласуваност на 

действията с 

партньорите в 

планирането на 

колективната 

дейност. 

1. Не проявява 

инициатива, пасивен 

е на всички етапи от 

работата над 

спектакъла. 

 

1.5. Диагностика на структурните компоненти на волевото 

действие в строително-конструктивната игра 

Н. Витанова (1990) си поставя за цел диагностиката на нивото на 

основните структурни компоненти на волево действие в строително-

конструктивната игра. 

Диагностиката се осъществява на следните етапи: беседа преди игра, 

наблюдение по време на игра, беседа след играта. 

Въпроси за стандартизираната беседа преди играта: 

— Какво искаш да построиш с този конструктор? 

— Какво точно ще построиш? 

— Защо ще построиш…? 

— Само за това ли, или има и друга причина, за да искаш да построиш…? 

— След това какво ще направиш, а след него? 
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Таблица 5. Сборен протокол за структурата на волевото действие 

Показатели 1. Отговори на детето 

2. Конкретни регистрирани прояви в 

играта 

1. Отделяне на целта от мотива  

2. Съподчинение на мотиви  

3. Планиране на действията  

4. Реализирани действия, съответни на 

планирането 

 

5. Постигане на целта  

6. Емоционална удовлетвореност от 

постигнатата цел 

 

Въпроси за стандартизирана беседа след играта 

- Доволен ли си от построеното? 

- Сега помисли какво искаш да направим с това, което си построил: 

а) да го запазим и покажем на другите групи (+1); 

б) да го запазим за нас (+0,5); 

в) да го разрушим и да направя по-добро (-0,5); 

г) да го разрушим и да направя нещо друго (-1); 

д) не знам (0). 

В случай, че резултатите се обобщават за цялата група или пък ако 

диагностиката се провежда няколко пъти за конкретното дете, се 

изчислява коефициент на емоционална удовлетвореност от постигнатата 

цел (КУ) (Н. Витанова, 1990). 

 

, където N e броят на децата или броят на наблюденията за едно 

дете. 

1.6. Диагностика на конфликтите между децата в игровата 

дейност 

Я. Коломинский и Б. Жизневский (1990) изследват тенденциите в 

поведението на децата в конфликтни ситуации. Те се фокусират върху 

онези елементи на взаимодействието, които в своята съвкупност 
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съставляват структурата на конфликта. Основни компоненти на тази 

структура, които са предмет на анализ са: причините за възникване на 

конфликтите между децата в играта, способите за въздействие върху 

съперника в хода на конфликта, особеностите на разрешаването на 

детските игрови конфликти. 

Авторите диференцират седем основни причини за възникване на 

конфликти: 

1. „Разрушаване на играта” – тук се включват такива детски 

действия, които прекъсват или затрудняват процеса на играта, например 

разрушаване на игрови постройки, обстановка или въображаема ситуация. 

2. „По повод избора на обща тема за игра” – в този случай спорът е 

в каква именно съвместна игра да се обединят децата. 

3. „По повод състава на участниците в играта” – тук се разрешава 

въпросът кой именно да играе в дадената игра, т.е. кого да включат и кого 

да изключат децата. 

4. „Заради роли” – тези конфликти възникват най-вече заради 

разногласията между децата относно това кой ще изпълнява най-

привлекателната или обратно – най-малко привлекателната роля. 

5. „Заради играчки” – тук се отнасят споровете за владеене на 

играчки, игрови предмети и атрибути. 

6. „По повод сюжета на играта” – в този случай децата нямат 

съгласие за това по какъв начин трябва да протече играта, какви игрови 

ситуации да се включат в нея, какви персонажи, какви да бъдат техните 

действия. 

7. „По повод правилността на игровите действия” – това са 

спорове относно това дали дадено дете действа правилно или неправилно 

в играта. 

Данните се фиксират в протокол. 
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Таблица 6. Протокол за регистриране причините за възникване на 

конфликти между децата 

Причина за конфликта Честота 

„Разрушаване на играта”  

„По повод избора на обща тема за игра”  

„По повод състава на участниците в играта”  

„Заради роли”  

„Заради играчки”  

„По повод сюжета на играта”  

„По повод правилността на игровите действия”  

В ранна предучилищна възраст конфликтите възникват най-често по 

повод на играчка; в средна – заради разпределението на ролите, а в горна 

– във връзка с правилността на игровите действия. 

Я. Коломинский и Б. Жизневский установяват следните способи за 

въздействие върху съперника в игровия конфликт: 

1. „Физическо въздействие” –когато децата се блъскат, борят, 

отнемат играчки, разхвърлят ги, заемат чуждо място в играта и т.н. 

2. „Опосредствано въздействие” – в този случай детето въздейства 

на съперника чрез други хора. Тук се отнасят жалбите от връстника, 

адресирани към възпитателя, плачът, виковете с цел да се привлече 

вниманието на възрастния, а също и въздействието с помощта на други 

деца, въвличани в конфликта за потвърждение на своите претенции. 

3. „Психологическо въздействие” – тук се отнасят такива способи, 

които са адресирани непосредствено към съперника, но се осъществяват 

чрез плач, викове, тропане с крака, гримасничене и т.н.; когато детето не 

обяснява своите претенции, а оказва на противника определен 

психологически натиск. 

4. „Словесно въздействие” – в дадения случай средство за 

въздействие е речта, но това са главно различни указания към съперника, 

какво той трябва или не трябва да прави. Тук се включват изказвания от 

типа: „Дай”, „Махай се”; своеобразна маркировка на собствените действия 
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– „Аз ще бъда лекарят”; отказ от изпълнение на изискваното от партньора 

действие, а също и въпроси, изискващи конкретен отговор, например 

„Къде си вкарал колата?”. 

5. „Заплахи и санкции” – тук се отнасят такива изказвания, в които 

децата предупреждават съперниците за възможни негативни последствия 

от техните действия – например „Ще те обадя”; заплахи за разрушаване на 

играта – „Няма да играя с вас”; заплахи за пълен разрив на отношенията 

като цяло – „Повече няма да съм ти приятел”, а също и различни 

междуметия и думи, произнасяни със заплашителна интонация: „Ей!”, „А-

а-а, така ли!”, „Разбра ли?” и т.н. 

6. „Аргументи” – това са изказванията, с помощта на които децата се 

опитват да обяснят и обосноват своите претенции или да покажат 

неправомерността на претенциите на съперниците, като например: „Аз бях 

първи!”, „Това е мое!”; заявление на своите желания – „И аз искам!”; 

апелация към положението си в играта – „Аз съм учителката и зная как 

трябва да се учат децата!”; риторични въпроси от типа „Защо развали 

всичко?”, „Защо си дошъл тук?”, в които явно прозира негативната оценка 

на действията на партньора, а също и преки преценки на своите действия 

и действията на съперниците - „Ти не умееш да играеш”, „Аз по-добре зная 

как се лекува”, и разнообразни обидни прозвища, дразнилки и т.н. В тази 

група се отнасят и случаите, когато децата се опитват да апелират към 

определени правила, например „Трябва да си разделим!”, „Продавачът 

трябва да бъде учтив!” и т.н. 

Таблица 7. Протокол за регистриране на способите на въздействие 

върху противника в ситуация на игров конфликт 

Способ Честота 

„Физическо въздействие”  

„Опосредствано въздействие”  

„Психологическо въздействие”  

„Словесно въздействие”  

„Заплахи и санкции”  

„Аргументи”  
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В ранна предучилищна възраст преобладава физическото действие; 

по-нататък то се заменя със словесни способи; постепенно въздействието 

се усложнява и се представя във вид на различен род обосновки, оценки, 

което на свой ред открива път към обсъждане на спорни въпроси и 

намиране на взаимно приемлив вариант на решение. 

Таблица 8. Протокол за регистриране изхода от конфликта между 

децата в играта 

Изход от конфликта Честота 

Неблагополучно разрешаване на конфликта (разрушаване на играта)  

Благополучно разрешаване на конфликта: 

• С помощта на възпитателя 

• Самостоятелно 

• С помощта на други деца. 

 

1.7 Диагностика на сформираността на професионалните 

умения на педагога, необходими за развитие на игровата дейност на 

децата 

Име:……………………………..………………………………………………………………….. 

Длъжност:……………………………………………………………………………………… 

Таблица 9. Оценка (самооценка) на професионалните умения на 

педагога 

№ Показатели Оценка 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретични знания 

1 Теоретични основи на психологията 

на играта в предучилищна възраст 

           

2 Възрастови особености на играта на 

децата в предучилищна възраст 

           

3 Методика на организацията и 

ръководството на игровата дейност 

           

4 Съвременни подходи към 

развитието на игровата дейност на 

децата 
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Професионални умения 

1 Определяне равнището на развитие 

на игровите умения 

           

2 Планиране на игровата дейност при 

отчитане на програмата: 

а) регулярно планиране на всички 

видове дейност; 

б) планиране на съвместни 

обучаващи игри за формиране на 

игрови умения; 

в) управляване на игровата дейност. 

           

3 Обогатяване на игровия опит 

(индивидуално или в подгрупи) в 

обучаващи игри, в самостоятелната 

игра 

           

4 Провеждане на обучаващи игри с 

използване на взаимодопълващи се 

роли, определящи цялостна игрова 

ситуация (майка-дъщеря, шофьор-

пътник) 

           

5 Обучаване в алгоритъм на игрови 

действия, свързани с единна 

сюжетна линия в съответствие с 

ролята 

           

6 Провеждане на игри съвместно с 

децата за обучението им в ролеви 

диалог 

           

7 Обучение за обозначаване на 

игрово пространство, подбор на 

играчки, атрибути, предмети-

заместители за изпълнение на 

игровите действия 

           

8 Развитие на уменията да се 

използва строителен материал в 

качеството на предмети-

заместители и за създаване на 

различни постройки 

           

9 Регулиране на взаимоотношенията 

на децата, разрешаване на 

конфликти, възникващи в процеса 

на самостоятелната игра 

           



 Диагностика и планиране на игровата дейност                                            329 

10 Използване на косвени методи за 

ръководство на обединенията на 

децата в игрови групи с 

възпитателни цели (формиране на 

морално-етични норми на 

поведение, навици за общуване) 

           

11 Използване на играта с цел 

корекция на психологически 

трудности, свързани с развитието на 

личностните качества на децата 

(срамежливост, неувереност, 

агресивност, нисък статус в групата) 

           

12 Използване на методът моделиране 

за развитие на творческите 

способности в игровата дейност 

           

13 Използване на дидактични игри за 

развитие на умствените 

способности на децата с отчитане 

равнището на интелектуалното им 

развитие 

           

14 Създаване на условия за всички 

деца от групата за преживяване на 

радостни емоции, удовлетвореност 

от играта и от общуването с 

връстниците 

           

15 Осъществяване на комплексен 

подход към развитието на игровата 

дейност. 

           

(Критерии оценивания игровой деятельности детей дошкольного 

возраста: практический материал. Витебск: УО „ВОГ ИПК и ПРР и СО”, 

2006.
40

) 

 

2. Планиране на игровата дейност 

Разгръщането на игровата дейност и реализацията на нейните 

развиващи ефекти до голяма степен зависят от планирането на 

                                                           
40

 http://www.vseodetishkax.ru/doshkolnik-rebenok-ot-3-do-7-let/66-igrovaya-deyatelnost/1074-kriterii-

oczenivaniya-igrovoj-deyatelnosti-detej-doshkolnogo-vozrasta 
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педагогическите въздействия. Има три основни източника за планиране на 

игровата дейност. Първият - това е установеното в резултат на 

диагностиката равнище на развитие на игровата дейност, в зависимост от 

което се формулират перспективните задачи за формиране на базисни 

игрови умения. Вторият източник са актуалните познавателни и игрови 

интереси на децата (които се установяват чрез наблюдение и беседа), а 

третият - учебното съдържание по различните образователни 

направления. Перспективното планиране на развитието на игровата 

дейност се фиксира в: 1) седмичното разпределение на темите по 

образователните направления (роден език и художествена литература, 

математика, природен и социален свят, музика, изобразително изкуство, 

конструктивно-технически и битови дейности, физическа култура), където 

се добавя графа „интегративни връзки с игровата дейност”; 2) седмичното 

разпределение на темите по образователно направление „игрова култура 

и пресъздаване”. 

2.1. Планиране на интегративни връзки на играта с другите 

образователни направления 

Планирането на интегративни връзки на играта с другите 

образователни направления е насочено към обогатяване на 

познавателния опит (като основа за развитие на игровите разновидности), 

към внасянето на съответстващ на него игров материал, а също и към 

подбора на подходящи игри, които да се използват като метод на 

обучение. При определяне на темите и съдържанието на 

организационните форми на обучението по образователни направления 

(обучаващи и нерегламентирани ситуации, екскурзии и др.) следва да се 

планират активности, които съдействат за пренос на усвояваните знания в 

играта. Така например, ако по „Социален свят” е предвидено запознаване 

с труда на шофьора, в графа „интегративни връзки с играта” ще се впишат: 

среща с длъжностно лице с оглед насочване към качествата на 

представителя на дадената професия; внасяне на съответен игров 

материал (различни превозни средства, волан, фуражка). При планиране 

на образователното съдържание по математика в графа „интегративни 

връзки с играта” следва да се впишат съответни игри с правила; при 
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запознаване с литературни произведения – провеждане на ролеви 

диалози, инсценировки и т.н. 

Планирането на интегративни връзки на играта с различните 

образователни направления е решаващо условие за претворяване на 

впечатленията на децата в игровата дейност. 

2.2. Планиране на педагогическите въздействия по 

образователно направление „игрова култура и пресъздаване” 

Планирането на педагогическите въздействия по образователно 

направление „игрова култура и пресъздаване” има своя специфика според 

разновидностите на играта. Темите за играта-драматизация се определят в 

зависимост от изучаваните произведения по детска литература; за 

строително-конструктивната игра – според образователното съдържание 

по конструктивно-технически и битови дейности; за игрите с правила – във 

връзка с образователната работа по физическа култура, математика, 

природен и социален свят, роден език и музика. Отчитайки посочените 

взаимовръзки и актуалните детски интереси, педагогът формулира темите 

за обучаващи игри, както и насоки за договарянето на самостоятелните 

детски игри. 

По-различно стоят нещата със сюжетно-ролевата игра. При нейното 

проектиране следва да се отчита посоченият от И. Миленски факт, че на 

планиране подлежи дейността на педагога по развитието и организацията 

на играта, а не игровата дейност на децата (И. Миленски, 1995). Не е 

целесъобразно предварително да се определят теми за ролева игра. С. 

Жекова привежда доказателства от практиката, че стимулираната 

тематика отнема самостоятелността на децата; играта им става вяла, губи 

естествения си непринуден чар. Ето защо в перспективния план за 

развитие на игровата дейност следва да се фиксират не конкретни теми, а 

начините за постепенно усложняване способите на игра в зависимост от 

възрастта на децата. Например за първата седмица от учебната година (за 

втора възрастова група) педагогът може да заложи обучаваща игра с цел 

претворяване на жизнените впечатления (от ваканцията) в СРИ; за втората 

седмица – обучаваща игра за използване на предмети-заместители; за 

третата – обучаваща игра за изпълнение на взаимозависими роли и т.н., но 
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без да фиксира теми. Във всекидневното общуване с децата възпитателят 

следва да следи динамиката на техните познавателни и игрови интереси. 

На тази основа той формулира темата на игра няколко дни преди 

провеждането й. Този начин на планиране от една страна позволява 

поетапно надграждане на детските игрови умения, а от друга 

предотвратява разрива между актуалните потребности на децата и 

въздействията на педагога. 

Компетентно проведеният диагностичен процес и правилно 

съставеният на тази основа перспективен план са решаващ фактор за 

ефективността от приложението на технологията за развитие на игровата 

дейност на децата. 
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