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УВОД
През последните години творчеството се превърна в образователен приоритет
и е фиксирано като цел в националните програми на много държави. Заедно с това
като една от първостепенните задачи пред педагогиката се утвърди необходимостта
от намиране на ефективни способи за стимулиране на креативността. Обособи се
педагогиката на творчеството като относително самостоятелна научна дисциплина.
Въпреки това в световен мащаб състоянието на креативното възпитание и обучение
далеч не са такива, каквито би трябвало да бъдат. Причините са много. Ето някои от
тях:
Няма съгласие по фундаментални въпроси от областта психология на
творчеството: Каква е дефиницията за творчество и по кои критерии разграничаваме
креативните от некреативните прояви? Съществуват ли творчески способности или те
са част от общата интелигентност? Всички хора ли притежават креативен потенциал
или само надарените? Могат ли възпитанието и обучението да подпомогнат
развитието на творческите способности, или те не се поддават на външно влияние?
Как да се стимулира креативността?
Много учители не получават професионална подготовка да преподават
творчески, понеже на тях им се дават предимно специфични за дадена предметна
област знания, но не и общо разбиране за креативността.
Поощряването на творчеството изисква умения за адекватно реагиране на
неочакваните предложения и оригинални идеи на децата, за насочване и
подпомагане на техните търсения. Не всички педагози имат нужната за това
креативна нагласа.
От друга страна, много изследователи са дали своя принос при изясняване
същността на творчеството и предпоставките за проявата му; разработени са редица
програми за тренинг на креативността. Множество прогресивни учители се стремят
да възпитават творчески личности. Има много педагози, които не знаят как, но биха
искали да поощряват креативността.
В тази книга представям своите хипотези и предложения за разрешаване на
поставените въпроси с надеждата по този начин да подпомогна детските и начални
педагози (настоящи и бъдещи) в техните творчески начинания.
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НАУЧЕН СТАТУТ НА ПЕДАГОГИКАТА НА ТВОРЧЕСТВОТО
Необходимост от творческо възпитание и обучение на децата
Значението на креативността не се подлага на съмнение, а изтъкваните
„ползи” от нея са неизброими – обществен прогрес, самоизява и самоактуализация
на личността, преодоляване на стереотипите в ежедневието и работата, повишаване
адаптивността при променящи се условия, психотерапевтична функция и т.н.
Посочваните от различни автори аргументи в полза на творческото възпитание могат
да се обобщят и йерархизират на няколко равнища. Това ще ни осигури ясно и трезво
виждане за значението на креативността, което да ни ръководи в практиката.
На фундаментално равнище креативността играе важна роля в живота и на
отделния човек, и на обществото като цяло.
В житейските представи творчеството често се асоциира с върховните
постижения на човешкия гений. Това е така защото именно с тях свързваме възхода
на човешката цивилизация – напредъка в науката и развитието на изкуството. Л.
Виготски е забелязал, че ние охотно признаваме и лесно узнаваме творчеството в
дейността на Толстой, Едисон и Дарвин, но обикновено ни се струва, че в живота на
обикновения човек това творчество не съществува. Всъщност, казва авторът,
творчеството присъства не само там, където създава велики исторически
произведения, но навсякъде, където човекът фантазира, комбинира, изменя и
създава нещо ново, каквато и трохичка да изглежда това ново в сравнение с
творенията на гениите (Л. Виготски, 1982).
Креативност проявява детето, когато нагажда наличните предмети към играта и превръща
кутията ту в шапка, ту в легло за куклата, ту в столче за себе си. То подхожда творчески и към
проблемите, на които се натъква – носи вода за котето си в стара обувка, измайсторява си щит от
кашон и пр., и пр. Креативно постъпват и домакинята, измисляща рецепта, и тинейджърът, изнамерил
ново развлечение, и бояджията, който комбинира материали и изобретява техники…

Благодарение на творчеството ние сме способни да извършваме адекватни
действия при изменения на заобикалящия свят и при възникващи проблеми. Нещо
повече – креативността ни позволява не само да реагираме гъвкаво, но и ни
превръща в активен генератор на промени (за практически нужди или за
удоволствие) – качество, присъщо само на човека. Наред с действената функция на
творчеството да преобразява света, чрез него и в него се осъществява и развитието
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на самия човек. Креативните прояви на детето може и да не доведат до нов и
общественозначим продукт в абсолютния смисъл на думата, но те са важни за
развитието на самия автор – в тях се развиват предпоставките за творчество при
решаване на проблеми във всекидневието, работата, за новаторство в науката и
изкуството.
Креативността се смята за особено необходима за живота в съвременното
общество, чиято основна характеристика е промяната. Ние не знаем какъв ще бъде
светът утре – ценностите са бързопреходни, откритията остаряват още с раждането
си, условията на труд и технологиите непрекъснато се променят, животът на все
повече хора е мобилен, приятелствата се създават лесно и бързо се прекратяват... В
такива условия успешна реализация и лично щастие ще постигнат хората, способни
да живеят и работят в променяща се среда, която изисква гъвкави действия. Такива
хора ще допринесат също за развитие на обществото като цяло.
На второ равнище творческото възпитание се налага поради ранното начало
на репродуктивното обучение.
Маргарет Доналдсън посочва, че когато биологичният вид започне да разчита
не на инстинктивните форми на поведение, а на вътрешните представи и
предсказания, правилността на тези представи и предсказвания става решаващ
фактор за оцеляване (М. Доналдсон, 1985). Ето защо средствата на културата
подпомагат усвояването от децата на “верните отговори”, развитието на логическото
мислене и то не само като система от операции, а като “морал на мислите, внушен и
санкциониран от другите” (Ж. Пиаже, 1992, с. 167).
Във връзка с това Едуард де Боно критикува образователната система, като твърди, че почти
цялото усвоявано в училище мислене е „реактивно”. Пред децата се поставят готови текстове и
материали и от тях се иска да „реагират” на вече съществуващото: „Ето нещо – какво мислиш за него?”
Но училището и образованието не са самоцелна игра. Истинският живот включва много „проактивно”
мислене. Това означава да излезеш и да направиш нещо; не е дадена цялата информация – трябва да
я намериш. Критическото мислене е важно, но не е достатъчно, защото е „реактивно” – необходимо е
нещо, което да се критикува. Но откъде да се вземе то? Предложенията и предположенията идват от
едно конструктивно, творческо и плодотворно мислене. Освен това критичното мислене може да
породи опасна арогантност, понеже започва да се възприема като абсолютно правилно – макар да е
основано на недостатъчно информация или възприятие (Е. Де Боно, 2001).

Александър Лук посочва ползите и слабостите от репродуктивното обучение.
Според него то е изгодно поради това, че човек не губи време, а получава знанията
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наготово и може да се движи напред. Но от друга страна, понякога поучителен и
интересен е не самият факт, а пътят, по който е достигнат. Освен това някои
аксиоматични положения може да се окажат неверни или приложимостта им да е
ограничена. А за човек е най-трудно да скъса с привични канони на мислене, да се
откаже от възгледи и представи, усвоени в детството (А. Лук, 1968). Ако липсва баланс
в съотношението между репродуктивно и творческо обучение, излизането от
стереотипа и търсенето на нови идеи ще се окажат трудни. Затова е важно при
образованието и възпитанието да се използват не само репродуктивни, но и
творчески методи на работа.
Третото равнище се определя от факта, че един от основните фактори за
развитие на творческия потенциал е окръжаващата среда.
Най-изтъкнатият български автор, писал по проблемите на творчеството –
член-кореспондент Генчо Пирьов, многократно е посочвал значението на средата за
развитието на творческата личност. Според него не може да се отрече ролята на
наследствеността за развитието на способностите, включително и тези за творчество,
но тя се ограничава до предаване и унаследяване единствено на заложбите и
предпоставките за развитие. Както наблюдателността, така и положителните
особености на мисленето и въображението могат да се възпитават. От тази гледна
точка от значение са системните упражнения в образователния процес, а също и
самостоятелната дейност. Значението на средата не се ограничава само с развитието
на творческите способности. Тя до голяма степен определя и степента на
индивидуалната потребност от творчески изяви, влияе върху мотивите за творческа
дейност. Без подходяща среда заложбите няма да се използват, или пък ще се
реализират частично и недостатъчно. А това е голяма загуба не само за отделния
човек, а и за цялото общество (Г. Пирьов, 1982).
На четвърто равнище трябва да се отчита, че възпитанието в творчество ще
бъде най-резултатно през сензитивния период за развитие на креативността.
Необходимостта от целенасочена и системна работа за развитие на
творческите възможности се налага с особена острота през онези периоди от живота,
когато са налице достатъчна пластичност и динамичност. А това са периодите на
детството и юношеството. Тогава се формират и развиват способностите и качествата
на личността, които са необходими за творческа дейност. Затова А. Толстой твърди, че
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ако човек не се заема с творчески задачи през детството си, през зрялата си възраст
той ще може само да копира, подражава (по: Г. Пирьов, 1982).
Много автори вярват, че креативността достига своя пик в детската възраст и
след това рязко спада – едни считат, че това става през предучилищния период
(около 5-ата година), според други – през средното детство (до към 10-годишната
възраст). Дали това действително е така, е спорен въпрос. Приема се, че
любопитството, наблюдателността и впечатлителността на децата са мотивация за
учене и откривателство, а спонтанните им креативни изяви постепенно затихват.
Обяснението е, че някои от причините са свързани с промените, настъпващи в
процеса на психическото развитие: преодоляване на егоцентризма и свързаното с
това чувство за обективни връзки, за невъзможност и противоречие; стремежът за
напасване към групата връстници и нивелиране с тях; конформните тендеции за
придържане към предписаното от социалната среда поведение за получаване на
одобрение. Но също така се смята, че семейството и училището носят значителна част
от вината за спада на креативността.
Много изследвания показват, че образователните въздействия могат
значително да повлияят на творческото мислене и поведение. В едно от тях е
установено, че занемаряването на креативното обучение и възпитание през първите
години от живота оказва силно негативно въздействие върху развитието на
творческия потенциал. От своя страна, значението на стимулиращото окръжение е
най-голямо през първите десет години от живота (G. Mehlhorn, H. Mehlhorn, 2003).
Това означава, че не може да се разчита на стихийното развитие на творческите сили
и способности. Още в предучилищна и начална училищна възраст трябва да се
изведат възпитателни задачи за стимулиране на креативността и да се конструират
адекватни способи.
Петото равнище визира отговорността на обществените образователни
институции за развитието на творческия потенциал на децата.
Отговорността за възпитание на творческите способности се поема от всички
фактори, които участват във възпитанието на подрастващото поколение. Важно място
сред тях заема семейството. Голяма е и отговорността на образователните
институции, в които се извършва най-значителна част от целенасоченото,
планомерно и системно въздействие за формиране и развитие на способностите (Г.
Пирьов, 1982). Приоритетното място на детската градина и началното училище
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спрямо семейството при възпитанието в творчество се обуславя от факта, че то не
разполага с квалифицирани кадри за осъществяване на възпитанието, което протича
най-вече по усвоения от родителското семейство модел.
Значението на творчеството може да се опише и в термините на функциите,
които то изпълнява. Те са формулирани от Е. Русинова по следния начин:
отразителна – генерираща опит за пресъздаване; приложна – осигуряваща
възможности за адаптиране при промяна в условията; регулативна –
осъществяваща обмен на ценности, информация, идеи, отношения; креативна –
създаваща нови идеи, продукти, начини на изразяване и средства; оценъчна –
провокираща интерпретации (Е. Русинова, 2006).
Посочените равнища и функции разкриват многостранната обусловеност на
необходимостта от творческо възпитание и обучение и обясняват превръщането й в
образователен приоритет. От значение е даването на отговор поне на два въпроса:
„Трябва ли да има специално време за креативност или тя трябва да присъства във
всеки момент на деня? Можем ли да я включваме и изключваме с думите: “Добре,
деца. Сега приберете книгите и опразнете чиновете! Време е за творчество!”
(Anderson, De Vito et al, 1970, p. 93) Това всъщност е въпросът „Какво представлява
педагогиката на творчеството?”.

Предмет и задачи на педагогика на творчеството
За да се уточни предметът на педагогиката на творчеството, Герлинде и ХансГеорг Мелхорн (2003) предлагат най-напред да се обясни какво тя не е. По-долу ще
приведа техните доводи.
Педагогиката на творчеството не е един от видовете педагогика подобно на
музикалната педагогика, художествената педагогика, спортната педагогика и
т.н. Тя надхвърля границите на всеки един от тези видове и има интегриращо
значение по отношение на тях, тъй като не се ограничава само до стимулиране на
креативно поведение в сферата на изкуствата или спорта, а се разпростира във всички
области от рисуването до математиката и развитието на речта.
Педагогиката на творчеството не е дял на педагогиката като дефектологията,
социалната педагогика, професионалната педагогика, предучилищната педагогика и
т.н. Тя не е и специална реформаторска педагогика като Валдорфската или
педагогиката на Монтесори, въпреки че върху концептуалната й база са основани
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самостоятелни детски градини, основни училища и гимназии. Нейна целева група не
са и определени хора, възрасти или функционални групи.
За разлика от видовете и дяловете на педагогиката, педагогиката на
творчеството има същия изходен пункт и същия обхват като общата педагогика. Тя е
наука за обучението и възпитанието на хората. И тук, както при общата педагогика, в
общност става въпрос за образованието на всички.
Спецификата на педагогиката на творчеството се състои в това, че целеполага
формирането на творчески мислеща и действаща личност. Педагогиката на
творчеството изхожда от креативната личност и вижда в нейното формиране целта
на педагогиката като теоретична и приложна наука. Тъй като всеки подрастващ
трябва да постигне качеството да мисли и действа креативно, педагогиката на
творчеството е изходна база при целеполагането на общата педагогика, пронизва
всички нейни дялове и изисква тяхното ново структуриране.
Обучението и възпитанието на хора, които не само реагират адекватно, но и
адекватно действат за промяна на средата съобразно нуждите си, използвайки
наличните си знания и умения за създаване на нови знания и нови умения, са
свързани с обособяване на съответстваща педагогика. Оттук се определя мястото на
педагогиката на творчеството като относително самостоен раздел на общата
педагогика. Относителността се обосновава заради това, че креативността присъства
във всяка сфера на човешката дейност и формирането й не може да се осъществи вън
от цялостното личностно развитие и възпитание и обучението в различните области
на знание.
Педагогиката на творчеството трябва да се разглежда като специфичен
раздел на педагогиката, който има свой предмет, свои задачи и съдържание,
собствени методи на изследване и възпитание, т.е. като относително самостоятелна
педагогическа система с определени структурни и функционални компоненти. Тя е
наука за това как педагозите да управляват творческото развитие на подрастващите.
Педагогиката на творчеството има за предмет закономерностите на
формирането на творчески мислещи и действащи личности.
Основна цел на педагогиката на творчеството е да подготви педагозите да
умеят да разпознават творческия потенциал у всяко дете, да го съхраняват,
стимулират и подпомагат, да се отнасят етично и отговорно към развиващата се
креативност (Mehlhorn & Mehlhorn, 2003).
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Задачите на педагогиката на творчеството са тясно обвързани с нейната цел
(по Шубинский, 1988):
1. Педагогическа интерпретация на съвременното научно знание за
креативността и творческите възможности на човека.
2. Систематизация на характеристиките на творческата личност като
педагогическа цел.
3. Определяне основните направления за формиране на творческата личност.
4. Систематизиране на начините за стимулиране на творческия потенциал.
5. Подготовка на педагогическите кадри за развиване на творчеството у
учащите.
Образователното съдържание на креативната педагогика интегрира
елементи от всички области на възпитание и обучение. Въпреки че творческите
прояви обикновено се свързват с определена сфера на дейност и специфичните за
нея способности – музикални, математически и т.н., тези специални способности се
развиват на базата на общата креативност, а именно – търсенето и намирането на
много, разнообразни, оригинални идеи. Възможности за това има във всяка сфера на
човешката дейност и отношения. За целта се използват специално конструирани
задачи, упражнения и игри. Възпитателната работа обаче не се свежда само до
тяхното приложение защото разнообразните методики за развитие на креативността,
както посочва Владимир Дружинин, предполагат локално въздействие (например
различни сборници с нестандартни – творчески – задачи). Те обикновено стимулират
усвояването от субекта на някаква нова технология на решение. Поради това те носят
в себе си несъвършенството, че децата се адаптират към изискванията на педагога за
приложение показания способ на действие, но така тяхното поведение отново е
повече възпроизвеждащо, отколкото творческо. В този случай креативността е чисто
ситуативна характеристика – реакция на външни по отношение на субекта изисквания
и привнесени проблеми. Подобно креативно поведение има недостатъчна
мотивационна база (В. Дружинин, 2007). За да се сформира креативността като
дълбинно (личностно), а не само поведенческо (ситуативно) свойство, е необходима
също целенасочена възпитателна работа по посока формиране и развитие на
мотивацията за творчество.
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Основните направления на творческото възпитание и обучение включват:
• Развитие на мотивация за творчество – любопитство и интерес към новото,
уважение към креативната личност, емоционално отношение към продуктите
от творчество и осъзнаване ползата от тях, потребност, радост и
удовлетворение от творческа изява и откривателство; отношение към
креативността като към престижно интелектуално качество; стремеж към
самоутвърждаване и обществена полезност. За целта са подходящи
занимания от рода на: възприемане на висококачествени образци на
творчеството; представяне историята и ползата от дадено откритие;
запознаване с живота и дейността на видни творци, както и показване на
уважение към креативните изяви на децата, изтъкване на ползата от тях и
изразяване на удоволствие от възприемането им.
• Развитие на наблюдателността и общите творчески (дивергентно-мисловни)
способности за даване на много, разнообразни и оригинални идеи.
Възможности за това има във всеки режимен момент и предметна област
посредством учене чрез откриване, решаване на проблеми, правене на
предположения за причини и последствия, задаване на провокативни
въпроси, издигане на хипотези. За стимулиране на дивергентно-мисловните
способности се използват специално конструирани задачи, упражнения и
игри, които могат да поемат съдържание от всяка предметна област и да бъдат
предлагани във всеки режимен момент, в педагогическите ситуации от
различните образователни направления и уроците по отделните предмети.
• Развитие на специалните способности за творчество – математически,
литературни, изобразителни, музикални, технически и т.н. Осъществява се в
процеса на обучение по съответните учебни предмети, в различни кръжоци,
извънкласни и извънучилищни форми.
Доколкото творческото възпитание има своя специфика съобразно възрастта
на възпитаваните, ще се спра на приоритетните за разрешаване проблеми във връзка
със стимулиране на креативността в предучилищната и началната училищна възраст.
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Актуални проблеми на педагогиката на творчеството в
предучилищна и начална училищна възраст
При открояване проблемите при творческото възпитание на децата, найнапред ще представя накратко основните видове дейности и похвати, които се
използват в реалната практика за стимулиране на креативните изяви в детската
градина и началното училище. Те включват:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рисуване
Моделиране
Конструиране
Апликиране
Съставяне на разказ
Измисляне на стихове, гатанки
Твочески игри (сюжетно-ролеви,
драматизации, конструктивни)
Танци
Музика

• Проблемни въпроси
• Решаване на проблеми
• Самостоятелно откриване на знания
(учене чрез откриване)

Посочените дейности и похвати трябва да се съотнесат с основните видове
творчески способности.
Възможно най-обобщената класификация на креативните способности ги
диференцира на специални и общи.
Специалните способности обезпечават творческите прояви в конкретни,
специфични дейности. Те биват математически, литературни, художествени,
музикални и др. Между хората са налице много големи различия по отношение на
техните специални способности – и като вид, и като степен на развитие; много е
различна и ролята на тези способности в живота на всеки индивид.
Като цяло е желателно човек да има определено (да кажем: средно) равнище на различните
видове специални способности. Това ще му помогне например да пее приспивни песни на детето си,
да се забавлява на караоке, да притежава необходимата музикална култура, която ще му позволи да
умее да цени музиката и да й се наслаждава; въпреки че не всеки ще стане музикант. Аналогично на
човек е необходимо да се справя със сметките си в ежедневието, да развие мисленето си –
посредством математиката, да си прави умствена „гимнастика” с различни ребуси и главоблъсканици,
въпреки че не всеки ще стане математик.

По принцип хората достигат висока степен на развитие на специалните
способности в една или няколко, но не във всички области. Рядко се случва някой да е
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едновременно и добър музикант, и задълбочен математик, и талантлив художник, и
надарен писател, и изявен спортист… Още повече, че за висока степен на развитие на
специалните способности е необходимо дългогодишно специализирано обучение.
Специалните способности определят най-вече професионалната реализация на
личността. Развитието им се осъществява при специализираната предметна
подготовка (в педагогическите ситуации, чрез уроците, в кръжоците, курсовете и
школите по рисуване, математика, музика, танци и пр.).
Общите способности са необходими във всяка сфера на човешка дейност,
дават възможност на личността да търси и намира много, разнообразни,
нестандартни и оригинални идеи, да проявява гъвкавост и адаптивност при
променящи се условия.
Пример за разрешаване на проблемна ситуация с помощта на общите способности за
творчество: Данните са от репортаж за шофьори, попаднали в безизходица след изригването на
вулкана Маунт Сейнт Хелънс през 1980 г. Атмосферата била наситена с вулканична пепел и в резултат
се запушили въздушните филтри на моторите и колите бързо угасвали. Находчив шофьор намерил
решение – увил въздушната тръба на мотора с чоропогащи и така му осигурил допълнителен филтър
за пепелта. Тази тактика се оказала толкова успешна, че патрулиращата по магистралите щатска
полиция купила чоропогащи и за другите закъсали шофьори (Д. Сиймън, Д. Кенрик, 2001). В случая
шофьорът е проявил дивергентно-мисловната способност гъвкавост в използване на вещите не само
от гледна точка на целта, за която са били създадени.

Наистина не всеки ден изригват вулкани, но в ежедневието си непрекъснато се
сблъскваме със ситуации, за чието разрешаване е необходимо да проявим
находчивост, гъвкавост, оригиналност. Затова субективното значение на тези
способности е огромно. Освен това общите способности са основа за развитие и
разгръщане на специалните, от което следва, че обучението и възпитанието трябва да
подпомагат тяхното развитие.
Ако съотнесем посочените по-горе основни дейности и похвати, които се
използват в педагогическата практика за стимулиране на креативността, с двата
основни вида способности, става ясно, че образователните въздействия в детска
възраст са насочени преди всичко към развитие на специалните способности.
Творческите изяви в областта на изкуствата и продуктивните дейности са
безспорно важни и необходими, но не дават достатъчно поле за изява на
генеративното мислене (за търсене и намиране на много, разнообразни и
оригинални идеи). В тези дейности креативното развитие се осъществява преди
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всичко по посока на специалните способности за творчество – детето влага повече
усилия за реализирането на замисъла си (картина, разказ, апликация) и по-малко - за
търсене много, разнообразни и нестадартни варианти. Затова, макар безспорно
важна и необходима, образователната работа в тези дейности не може да обезпечи в
достатъчна степен упражняването на общите творчески способности (когато се
сблъскаме с проблем, ние трябва бързо да прегледаме много различни
възможности; а от тях ще реализиаме една или две).
Това може да стане при решаването на проблеми и ученето чрез откриване.
При тях обаче, дори да се поощрява даването на различни предложения, все пак
крайната цел е да се намери разрешение. Децата могат да дават нестандартни идеи,
но поради бедния им опит и по-ниска степен на развитие на мисленето тези идеи
често са нелепи, недуказуеми и неприложими.
Проблем: детето не иска негов любим герой да умира във филма.
Разрешение: „Десет пъти гледах филма и той все умира. Дали да отида с татко?” (К. Чуковски,
1970).
***
Учене чрез откриване: как функционира човешкото тяло.
Въпрос-хипотеза: „Тия очи завинаги ли са ми или ще изпадат като зъбите?” (К. Чуковски, 1970).

Фантастичните изводи на детето са неправилни, но методът е безпогрешен –
когато не му достига необходимата за логически правилно умозаключение
информация, то използва аналогията и въображението си за разрешаване на
възникналите въпроси и проблеми, т.е. подхожда творчески. Но за повечето
нестандартни хрумвания на децата трудно може да се намери приложение и това
може да се превърне в нещо обратно на мотивация за творчество. Децата обичат да
мислят и да имат идеи, но те трябва да могат да се справят. Разбира се,
ежедневието на детето е пълно с открития. Но те са непредвидими, стихийно
възникващи и трудно се поддават на системна и целенасочена работа по
упражняване на генеративното мислене.
От друга страна, дивергентно-мисловните способности са в процес на развитие
именно в предучилищната и началната училищна възраст. Непрекъснато се
провеждат изследвания и всички те потвърждават, че това е сензитивният период за
развитие на общата креативност. Тогава са налице редица особености - предпоставка
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за творчество, които поставят основите за по-нататъшно развитие и за бъдеща
дейност: пластичност и динамичност на детската личност, любопитство,
наблюдателност, свобода от шаблони, стремеж към самостоятелност, богато и
свободно протичане на асоциациите, съчетаване на мислене и въображение в
познавателните стратегии. Благодарение на тези и други свои особености детето
проявява своеобразно творчество при взаимодействията си със заобикалящия свят.
Обаче креативното възпитание предполага определено равнище на развитие на
критическото мислене. Това е необходимо, тъй като, както посочва Е. де Боно (2001)
творческото мислене се занимава не толкова с истинността на нещата, колкото с
придвижването към нови възможности. Владимир Шубинский (1988) уточнява, че
проверката и валидизирането им изискват изработване на различни форми на
доказателство и опровержение, запознаване със законите и принципите на
формалната логика, предупреждение за логически грешки и др. Всичко това все още
е недостъпно за детето от предучилищна и начална училищна възраст, понеже
изисква едно по-високо равнище на интелектуално развитие, знания и опит.
Следователно приоритентна за разрешаване задача пред педагогиката на
творчеството е намирането на пътища за стимулиране на генеративното мислене в
сензитивния период въпреки недостатъчно развитото критическо мислене.
Много автори препоръчват игри, упражнения и задачи за развитие на
дивергентно-мисловните способности, подходящи за детска възраст. Те включват
задаване на въпроси-фантастични хипотези („Какво би станало, ако парите изведнъж
изчезнат?”), изискване да се предложат възможно най-много приложения на познат
предмет („За какво може да се използва една тухла?”) и т.н. Реализирането на тези
задачи на практика се оказва трудно, защото не се дават указания как всъщност се
достига до много и оригинални идеи. (Ако детето не се досети, как да го насочим?
Ами ако и самите ние не се досещаме?). Това обуславя необходимостта от
намирането на конкретни пътища и начини за подпомагане генеративното мислене.
Именно на тази идея са подчинени включените в настоящата книга задачи,
упражнения и игри за стимулиране на креативността. Използването им от педагозите
би следвало да се базира на основни познания за същността на творчеството като
психологическо понятие.
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СЪЩНОСТ НА ТВОРЧЕСТВОТО
Творчеството като психологическо понятие
Съществуват различни подходи при дефиниране на креативността. Някои
автори спират вниманието си върху качествата на личността, други се
интересуват най-вече от процеса на създаването, а трети се стремят да
идентифицират характеристиките, определящи даден продукт като творчески. Ще
се съглася с Г. Пирьов (1982), че опитите такъв сложен феномен да се дефинира
посредством един или два от тези аспекти не позволяват той да бъде надеждно
разграничен от некреативните прояви. Творчеството е едновременно продукт,
процес и комплекс от личностни характеристики и само при отчитането на всички
тях би могло да бъде разбрано и дефинирано (D. Rubenstein, 2000). Следното
определение обобщава мнението на много автори: творчеството е “специфична
дейност на човека, чрез която се изявяват максимално и оптимално способностите му
и други качества на личността за създаване (възприемане) на произведения, които се
отличават с новост, оригиналност и имат значение както за индивидуалното, така и за
общественото развитие” (Г. Пирьов, 1982, с. 6). Тук, от една страна, се отчитат
съществените аспекти на творчеството. От друга, това определение е приложимо към
всички негови видове. И трето, то нюансира характеристиките на творческия резултат,
който може да принадлежи както на върховните човешки постижения, така и да бъде
индивидуално достижение със субективно значение. Тази дефиниция дава
отличителна рамка за определяне дали даден феномен принадлежи към сферата на
креативността.1 Ще започна анализа с творческия продукт, тъй като той е това, което е
видимо, веществено и именно по него съдим за характеристиките на личността и
особеностите на процеса на създаване (който е скрит, недостъпен за наблюдение).

Творчески продукт
Съществуват много дефиниции за творчеството като продукт и във всички тях
се повтарят двата съществени критерия - уникалност и стойност (L. Lesner, D.
Hillman, 1983). Значението, което се влага в тези критерии, е различно. Някои автори
ги разбират в тесен смисъл и оттук се обявяват против интерпретирането на
креативността у децата и възрастните като един и същи феномен. Тук обаче може да
1

Много автори, особено англоезични, включват при определяне на творчеството и четвърти аспект –
средата (press). Действително за проявата на креативност са необходими подходящи условия, но в
крайна сметка не те определят дали личността, процесът и продуктът са творчески.
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се спори, тъй като малките деца в ежедневните си активности проявяват поведение,
което е необичайно, висококачествено и социално значимо за детето (J. Morgan III, J.
Sawyers, V. Fu, R. Milgram, 1988). От високо качество и важно за отделния човек може
да бъде също измислянето на нови рецепти от една домакиня (T. Ward, C. Sifonis,
1997). Подобни примери дават основание за влагане на по-широк смисъл в
критериите уникалност и стойност и отнасянето им към отделния индивид.
При такава интерпретация на екстремума на скàлата “индивидуално-обществено значимо” се
намира телефонът например. Той е уникален и значим за цялото общество. В другата крайност е
детето, което за първи път открива как да смеси син и жълт цвят и да получи зелен. Такова откритие
може да не е оригинално и особено значимо за дадена група, но може да е едновременно и
уникално, и стойностно за малкото дете (L. Lesner, D. Hillman, 1983).

Заемането на тази позиция поставя въпроса как да се определи дали
продуктът е уникален и значим, когато става въпрос за индивидуалното развитите.
Продуктът може да се нарече творчески, ако представлява трансформация,
притежава естетически качества и привлекателност и/или представя нови
конфигурации или връзки на идеи (J. Feldhusen, 1995). Общото между продуктите от
дейността на иновативните инженери, архитекти, писатели, деца, домакини и т.н. е,
че те са резултат от активно конструиране на ново построение (Ward, C. Sifonis, 1997).
Тук трябва да се вземе под внимание предупреждението на В. Дружинин, че не бива
креативността и оригиналността да се отъждествяват с нестандартността. Понятието
„нестандартност” е по-широко от понятието „оригиналност”. Ако нестандартността се
използва като критерии за креативност, то към творчеството може да се отнесе всяка
девиация, например аутистичното мислене (В. Дружинин, 2007). С това авторът
поставя проблема как да отделим продуктивните прояви на творчеството от
девиантното поведение. Съществува мнение, че критерий е наличието на
осмисленост, която е осъзната от създателя на идеята и може да бъде възприета от
околните.
Така критериите за определяне на даден продукт като творчески включват:
значимост (субективна или обществена), новост (трансформация, ново построение,
нови връзки между идеите, естетически качества) и осмисленост.
Необходимо е да се изясни спецификата на процеса, в който се създава такъв
продукт.
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Творчески процес
В областта на възпитанието, както и на диагностиката, най-малко внимание се
отделя на творческия акт. Ние често оценяваме катастрофичният резултат на раждане
на творбата (по: Л. Виготски, 1982), но процесът остава скрит, има елемент на
„тайнственост” в изграждането на новото от елементите на старото (В. Станков, 2002).
Това е недопустим пропуск в педагогическата теория и практика, защото както
при играта, така и при творчеството на децата от значение е не толкова резултатът,
колкото процесът. В него детето укрепва и развива своите сили и възможности. Ще
разгледам основните моменти от психологията на творческия акт, които трябва да
отчитаме във възпитателната работа.
Главните въпроси във връзка с креативния процес се отнасят до етапите му и
до участващите в него психични процеси. Те са представени паралелно.
При прегледа на разнообразните психологически анализи на творчеството в
различни области, като безспорни и затова съдържащи се в една или друга степен и с
различни нюансировки изпъкват следните етапи на креативния акт: (1)
подготвителна работа и възникване на творческата ситуация; (2) зараждане на
идеята, замисъла, образа; (3) критична оценка и въплъщаване на получения резултат.
Двата съществени момента на първия етап са предварителната подготовка
– целенасочена или несъзнателна - и сблъскване с някакво несъответствие,
противоречие, което става стимул за творческо търсене, за възникване на творческа
ситуация.
Създаването на новото, което е същност на креативността, винаги се опира на
някакъв изходен материал – впечатления, знания, опит. То не може да възникне от
нищото: всяко ново творение се заражда и стъпва здраво върху старото. Ето защо
предварителната подготовка е важен момент в творческия процес. Според Г. Пирьов
(1982) тя може да се състои в осъзнаване на потребностите, събиране на материали и
информация за състоянието на проблема, обосновка на задачата, нейното
конкретизиране, съставяне на план за по-нататъшна работа. Джон Гилфорд (1968)
посочва, че може да се изходи от информация, която е неосъзната.
Наличието на предварителна информация обаче не е достатъчно за създаване
на нещо ново. За да се постави началото на творческия процес, е необходимо да се
види проблем, несъответствие, нещо ново. Несъответствието тласка към търсене
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на отговор, решение, т.е. възниква проблемна ситуация. Според А. Лук (1978)
противоречието в нея може да бъде между съдържанието на текущите възприятия и
съдържанието на паметта, както и между наличния опит и формираните модели на
бъдещето. В. Шубински (1988) уточнява, че в проблемната ситуация несъответствието
между обичайно и необичайно, между знание и незнание е такова, че за него няма
готов способ за решение, стратегия за действие. То трябва да се реши чрез ново
знание и по такъв начин става стимул за творчество.
Творческият характер на първия стадий се изразява в това, че неща, които за
обикновения човек минават незабелязано и не спират вниманието му, за креативния
индивид имат по-специално значение. Тук съществена роля играят както
възприятието, така и редица негативни и позитивни емоции като безпокойство,
стрес, любопитство, чувство за неразбираемост, колебания, нерешителност,
благодарение на които ситуацията се преживява като интелектуално или практическо
предизвикателство (Г. Пирьов, П. Русев и др., 1981). Нужна е също така и воля за
дефиниране на ситуацията и за действие в нея (Б. Минчев, 1998).
Съществените особености на етапа на създаване на идеята се отнасят до
спецификата на образа, механизма за неговото създаване, участието на
интуицията, постигането на догадка посредством “скок” в мисленето.
При творчеството образът може да бъде конкретен, предметен или
абстрактен, образ-идея, образ-понятие. Може да има форма на хипотеза, аналогия,
метафора, алегория, символ, знак (Г. Пирьов, 1982).
Механизмът на създаване на образа при творчеството е описан от Л.
Виготски. В самото начало на този процес стоят външните и вътрешните възприятия,
основа на опита. Следва много сложен процес на преработка на този материал. Найнапред е процесът на дисоциация, при който сложното цяло сякаш се разсича на
части, които се диференцират; едни се съхраняват, а други се забравят. За да съедини
впоследствие различните елементи, човекът трябва преди всичко да наруши онази
връзка между тях, в която са били възприети. Следва процесът на изменение, на
който се подлагат дисоциираните елементи. Следващ момент е асоциацията, т.е.
обединението на диференцираните и изменени елементи. Тя може да се извърши на
различна основа и да приеме различни форми - от чисто субективно обединяване на
образите, до обективно, научно, съответстващо например на географските представи.
Заключителен и последен момент от предварителната работа на въображението е
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комбинирането на отделните образи, привеждането им в система, построяването на
сложна картина. С това дейността на творческото въображение не завършва.
Финалът е, когато то се въплъти във външни образи (Л. Виготски, 1982).
Посоченият механизъм е валиден за всички видове на творчеството. В същото
време той се обозначава като “механизъм на творческото въображение”, което не
позволява да се открои ролята на мисленето в процеса на създаването. В креативния
акт двата психични процеса са неразривно свързани – психологическият механизъм
на творческото въображение всъщност се осъществява посредством основните
мисловни операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Както се изразява Б.
Минчев, докато въображението открива “дремещите” в света варианти за промяна
и развитие, направлявано от чувството за възможност, мисленето, направлявано от
чувство за реалност, ги обяснява (Б. Минчев, 1998). А това е много важно за
креативната дейност, защото ние сме способни да възприемаме само онези идеи,
които са обясними, логични. В противен случай те си остават просто „щури идеи”, без
перспектива да бъдат реализирани в творчески продукт (Е. Де Боно, 2001).
Според Е. Де Боно ценната творческа идея трябва да е логична в ретроспекция,
но тя не може да бъде достигната в процеса на прогнозирането. Анализът на
информацията не е достатъчен, за да генерира нови идеи, защото умът вижда само
това, което е подготвен да види – т.е. старите идеи. За да се достигне до нова идея
трябва да се направи “скок напред”, за който няма логическо основание (Е. де Боно,
2001). А. Лук (1978) също повърждава, че търсенето на решение не става по законите
на логиката – с нейна помощ само се проверяват издигнатите догадки.
“Скокът” е следствие от движението на мисълта, свързано с асоциативни
преходи от символ (понятийно, абстрактно мислене) към образ (образно, конкретно
мислене) и обратно. При словесно-символически стимули възникват едни асоциации
(предимно на предмети), а при стимули, представени в зрително-образна форма,
асоциациите са други (свързани с действия, глаголи). Например при задача за
асоцииране по думата “чаша” най-често даваният отговор е “вода”, а при показване
на изображение на чаша, следват отговори “пия”, “чупя”… Това показва, че
асоциативните връзки между образи и понятия съвпадат само частично и затова
преходът от словесно обозначение към зрителни образи рязко увеличава
асоциативните възможности (А. Лук, 1978).
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И така спецификата на „скока” е в процесите на прехода от сетивния образ към
понятието и обратно. Тези преходи могат да бъдат:
•сензорно-перцептивни процеси на формиране на сетивни образи;
•сетивно-асоциативни преходи от едни образи към други;
•преходи от образи към понятия и обратно;
•логични умозаключения – преходи от едни към други понятия и конструкции
от понятия (В. Станков, 2002).
„Скокът” в творческото мислене може да се осъществи с помощта на
интуицията. Тя представлява несъзнателно възпроизвеждане на образи и
преживявания, тяхната промяна и ново комбиниране, в резултат на което може да
възникне идея, удовлетворяваща разрешаването на творческото несъответствие.
Решението се преживява като догадка, инсайт, озарение. Поради безсъзнателния
характер на интуитивното търсене, резултатите от него често се обясняват с
божествена намеса или дело на демон. Всъщност интуицията е резултат от това, че
мисловният процес се осъществява в състояния на снижен контрол от страна на
съзнанието (например в съня).
Естествено не всеки креативен образ е резултат от проява на интуиция. Ако
човек пасивно чака да му хрумне решение, до него може никога и да не се достигне.
Той трябва да го търси активно. За целта се използват специални прийоми –
евристики (А. Лук, 1976). Д. Сиймън и Д. Кенрик ги определят като съкратени
умствени пътища или базисни правила, които подсказват възможните решения, но
не гарантират решението. Те позволяват да се открие решение, без да се прави
преглед на всички възможни варианти или при недостиг на информация; да се
“прескочи” през определени етапи на мисленето и все пак да се представи крайният
резултат, но в това е и слабостта на такова решаване на проблема, защото крие риск
от грешка (Д. Сиймън и Д. Кенрик, 2001). Изучаването на евристиките е в основата на
различните методи и техники, които се използват за творческо възпитание.
Възникването на образа посредством „скок” в мисленето самò по себе си все
още не представлява създаване на продукт от творческата дейност. Идеята не е
конкретизирана, проверена, осъществена. Това става на етапа на завършване, когато
синтезираното ново се оценява от гледна точка на определени критерии и се
осъществява в някакви материални или духовни форми.
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На последния творчески етап голяма роля играе критическото мислене. С
негова помощ се доказват стойността и истинността на креативната идея, тя се
аргументира и доразвива, за да може да бъде приложена в практиката. Това е
свързано с използване на различни форми на доказателство и опровержение, при
спазване законите и принципите на формалната логика (В. Шубинский, 1988). Докато
в науката идеята трябва да намери своето строго логическо обяснение, в изкуството
преобладават естетически критерии и авторът има по-голяма свобода чрез
творчеството си да изрази своето вътрешно състояние и виждане за света по законите
на красотата.
С оценката и осъществяването на идеята творческият процес се довежда до
своя край.
Спрях се по-поробно върху механизмите на креативния акт, защото без
тяхното познаване педагозите трудно биха могли да подпомагат творческите процеси
у децата. Тук ще приведа още един, максимално опростен – двустъпков модел на
творечския акт, който пък показва много добре възможностите и ограниченията на
децата за преминаване през процеса на творчеството.
Стъпка 1: дивергентно мислене => идеи => няма оценка: количество;
въображение; свобода; емоционалност; дете.
Стъпка 2: конвергентно мислене => оценяване => има оценка: качество;
преценка; дисциплинираност; интелект; възрастен.
Идеите или активното дивергентно мислене са генериране на опции без
оценка. Оценяването или активното конвергентно мислене означават приложение на
преценка към генерираните опции за избор на най-значимите от тях (M. Basadur, M.
Runco, L. Vega, 2000). На този модел ще се позова при обсъждане на въпроса за
детския творчески потенциал.
Третият съществен аспект на творчеството е креативната личност.

Творческа личност
Творческата личност е носителка на характерни черти, които са присъщи за
креативните хора (J. Guilford, 1968). Определянето на тези черти е спорен въпрос.
Някои автори отдават преимуществено значение на способностите за творчество.
Според други такива не съществуват, а те са част от общата интелигентност. Много
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изследователи твърдят, че водещо значение имат мотивацията, други изтъкват
ролята на волята, стремежа към самостоятелност, свободата от стереотипи
и т.н. Списъкът може да включи над 60 характерни особености на креативната
личност, сред които са и чувството за хумор и съхраняването на духа на играта.
Няма да се спирам на аргументите „За” и „Против” различните становища относно
креативността като личностна характеристика. Тук ще представя онези особености,
които са приети от повечето автори като определящи за творческите прояви.
Най-напред ще разгледам способностите, защото именно по тях съдим дали
дадена личност е творческа. Обаче тук е много важна уговорката, че разгръщането на
способностите е тясно обвързано с други личностни черти, например те не биха се
проявили и реализирали без адекватна мотивация.
В понятието “способности” се включва онзи комплекс от психически процеси и свойства, които
са условие за успешно извършване на определени дейности и същевременно се развиват чрез тези
дейности (Г. Пирьов, 1993).

Най-общата класификация на креативните способности ги обособява в две
групи: общи и специални. Като общи се определят установените от Дж. Гилфорд
фактори на творческото мислене, наречени още дивергентно-мисловни
способности: плавност, гъвкавост, оригиналност, дообработване, а също и
подробност. Те са необходими за решаването на проблеми и иновации както в
ежедневието, така и в науката и изкуството. Специалните способности са свързани с
конкретна област на творчество. Такива са: литературните, музикалните,
математическите, техническите, изобразителните и други способности.
Въпреки че могат да се пренасят от една област в друга, общите способности
придобиват специфика в зависимост от материала, с който се работи – например
даден човек може да генерира разнообразни и оригинални идеи, когато борави с
думи, а при нагледен материал да не проявява тези способности. Дж. Гилфорд
настоява при оценка на способностите да се взема под внимание спецификата на
материала (или съдържанието). В зависимост от него авторът определя три категории
способности. Първата се отнася до “фигурален материал” – обектите и техните
свойства, които могат да се възприемат. Вторият клас способности се отнася до
познаването и използването на “символичен материал” – срички, думи, числа. Тук
не се включва тяхното значение - важна е само структурата им като комбинация от
символи. Третата, “семантична” категория се откроява при вербални тестове, в
които значението на думата трябва да се знае (J. Guilford, 1968).
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Съобразно вида на материала е и спецификата на проявление на дивергентномисловните способности. Те са:
Плавност. Способност да се прави бърз преглед на възможности или
алтернативи; да се предлагат много идеи, притежаващи определени характеристики.
Подвижност (гъвкавост). Способност да се дават разнообразни идеи.
Гъвкавостта означава промяна от някакъв вид – в значението, интерпретацията или
използването на нещо, в стратегията на решаване на задача или в насоката на
мислене. Може да означава и нова интерпретация на целта.
Оригиналност. Способност да се дават уникални (но смислени!) идеи.
Оригиналната идея е необичайна, умна, и/или фиксираща далечно сходство.
Дообработване /включване. Способност да се тръгне от зададен материал и
посредством прибавяне на нови елементи към него да се създаде ново, завършено
построение. Това предполага да се придаде смисъл на нещо, което няма дефинирано
предназначение и да се дообработи по такъв начин, че да се достигне до
формулиране на предназначение.
Подробност. Способност да се обогатяват и доразвивават идеите
посредством включване в тях на различни детайли и спецификации.
Макар и подчинени на общо централно качество, посочените способности
имат специфично проявление.
Така например способностите плавност, гъвкавост и способността за оценка при работа с
фигуративен материал са от най-голямо значение за изобретателя на приспособления, художника и
композитора, докато същите видове способности при работа с вербален материал са по-важни за
креативния писател и учен (J. Guilford, 1968).

Всеки фактор е отделна обща способност, която има обширни паралели в
различните области, обусловени от вида материал. Оттук творческите успехи в
различните сфери на дейност изискват отделни, но паралелни способности на
общите фактори.
Наред с това творческите личности се отличават с чувствителност към
проблеми, несъвършенства и изострена наблюдателност. Те фиксират грешни или
нуждаещи се от усъвършенстване неща, които остават незабелязани от другите.
Виждането на несъвършенства стартира креативния процес, а забелязването на
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неадекватни решения направлява работата над проблема. Дж. Гилфорд изказва
предположението, че сензитивността също е свързана с вида материал, т.е.
ограничена е до определен вид проблеми (J. Guilford, 1968).
Творческата личност се характеризира също така с ярко изразена
любознателност. Тя често изследва и експериментира не толкова и не само за
постигането на практически резултат, но и за да удовлетвори любопитството си и
стремежа към знания и откривателство.
Същевременно е необходимо личността да притежава определена нагласа откритост на ума, изразяваща се в готовност да се повярва на своите и чужди
фантазии, във възприемчивост към новото и необичайното (по: В. Дружинин, 2007).
Способностите, наблюдателността, любознателността и откритостта към
новото не са достатъчни, за да доведат до креативен резултат – необходими са също
така воля и мотивация.
Според психолозите от хуманистичното направление (Г. Олпорт, А. Маслоу)
първоначален източник на творчеството е мотивацията за личностен ръст,
потребността от самоактуализация, пълна свобода и реализация на своите
способности и жизнени възможности. Важни са също стремежът към достижения и
увлечението от творческата дейност (по: В. Дружинин, 2007). В. Станков посочва
следните мотиви за творчество: любознателност, стремеж към истината, радост от
творчеството, стремеж към самоизява, утвърждаване и обществена полезност (В.
Станков, 2002). Всичко това подтиква креативната личност да изследва,
експериментира и търси решения на проблемите. А за това е нужна също и воля.
Благодарение на нея човек преодолява трудностите и полага усилия при
подготовката и реализирането на креативния замисъл.
Във връзка с това е и друго качество, посочено от В. Дружинин, а именно –
независимост, неконформност на оценките и съжденията. Това означава, че
личностните стандарти са по-важни от стандартите на групата (по: В. Дружинин, 2007).
Тъй като творческите идеи влизат в противоречие с установените знания и норми,
авторите им често са подлагани на нападки, критика и осмиване. Много велики
творци са получили признание едва след смъртта си. И тъй като преодоляването на
другите изисква дори още повече усилия от преодоляването на себе си, силната воля
и стремежът към независимост са неотменни особености на творческата личност.
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Посочените до момента черти са далеч от една изчерпателна характеристика
на креативността. Но доколкото тяхната роля за творческата реализация е решаваща,
педагогиката би следвало да ги интерпретира като водещи насоки при възпитанието
на децата.
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ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ НА ДЕЦАТА
Психически предпоставки за творческа дейност в детска възраст
Всяко дете притежава творчески потенциал в определена степен. Повечето от
нещата, които децата научават, произтичат от правене на предположения, задаване
на въпроси, изследване, експериментиране и игра. Това са активности, съпътстващи
творческия процес. Имайки предвид тази естествено дадена креативност, основна
задача на възрастните е да я опазват и обогатяват. За целта те трябва да се наясно с
психическите предпоставки за творческа дейност в детството.
В литературата прегледът на възрастовите особености често се прави в
негативен план – какво не умеят и не разбират децата. В този смисъл техните
произведени се оценяват като подражателни и примитивни. В другата крайност са
романтичните представи, че въображението и творческите способности на децата са
по-големи от тези на възрастните. В такъв случай най-доброто, което можем да
направим, е да се надяваме, че те няма да „угаснат”. И двата подхода са
неприемливи. За да можем да окажем съдействие за разгръщане на творческите
сили и възможности на възпитаниците си, трябва да имаме ясна и трезва представа
за техния творчески потенциал, за неговото развитие и за спецификата на креативния
процес в детска възраст.
Много изследователи приемат, че детството е сензитивен период за развитие
на креативността, като според някои автори пикът му е в предучилищна (около 5
години), а според други в начална училищна възраст (около 11 години). Тук се визират
както общите, така и специалните способности за творчество.
Г. Пирьов посочва следните особености на детската психика, които могат да се
разглеждат като предпоставка за творческа дейност.
На първо място това са пластичността на нервната система и динамичността
на детската личност. Пластичността обуславя възможността за придобиване на
знания и нови форми на поведение, както и податливостта на децата на
въздействията от околната среда. Тя е условие за непрекъснати процеси на учене и
развитие. Благодарение на динамичността си детето не е пасивен приемник на
въздействията, а се отнася активно и избирателно към тях. То усвоява опита на
предходните поколения, като го преустройва и усъвършенства.
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Друга характерна особеност на децата, благоприятстваща творческата дейност,
е свойственото им любопитство. То се изразява с факта, че те не отминават
проблемите, с които ежедневно се сблъскват, а се отнасят активно към тях. Това е
свързано и с повишената им наблюдателност. Децата често изненадват възрастните с
виждането такива явления и промени в околната среда, които за другите са останали
незабелязани.
Предпоставка за творчество е и свободата от шаблоните, сковаващи
възрастните. При среща с нови явления децата нямат готови решения. За това
допринася липсата на рутинни действия, която дава възможност за разнообразие на
реагирането. Към тази особеност трябва да се прибави и ясно изразеният стремеж
към самостоятелност и оттук и по-ниска степен на прояви на конформност и повисока степен на търсене на самостоятелна линия на мислене и поведение.
Децата се отличават също така с голяма чувствителност и отзивчивост. Те
реагират емоционално и непосредствено, с твърде малко задръжки. Във връзка с
това е и ясно изразеният субективен характер на отражение на действителността.
Под влияние на доминиращите емоционални и афективни състояния често децата
възприемат действителните обекти преиначено. Така тяхното въображение създава
образи, които надхвърлят съдържанието на възприеманото произведение. Още една
особеност на емоционалната сфера, се изразява в повишена мечтателност, при която
децата строят “въздушни кули”. Това “дневно сънуване” има общи черти с
поетичното творчество.
Креативните прояви на децата са свързани и с особеностите на асоциациите,
протичащи богато и свободно. Присъщо на детското мислене е преобладаването на
аналогията в него. Тя има голяма роля в области на творчеството където се използват
алегории, метафори и при открития в науката и техниката въз основа на сравнения
между явленията. Синкретичността на възприемане и мислене също е предпоставка
за творчески прояви. За децата обектите са монолитно цяло, а не сбор от отделни
части. Те ги възприемат така мислят така за тях (Г. Пирьов, 1982).
Към посочените предпоставки за творчески изяви трябва да се прибави и
приоритетната роля на въображението по отношение на мисленето. Честата му
намеса в дейността допълва недостатъчността на информацията и понякога се
превръща в условие, което благоприятства творческата дейност, като поставя децата
в аналогични условия с тези, възникнали при решаването на творчески задачи
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(непълни данни, липса на аналогичен опит от други области, повишена
емоционалност, концентрация на интелектуалните сили и др.) (З. Лисийска, 1994).
Систематизирайки и анализирайки примери на детското словотворчество,
Корней Чуковски също посочва редица качества - предпоставка за креативност. Едно
от тях е склонността на детето понякога да приема истината като многообразна,
пластична, допускаща неограничен брой възможности. Показателен е примерът
как в детския ум могат мирно да съжителстват две съвсем противоположни
представи: “Има бог, но аз не вярвам в него” (К. Чуковски, 1982, с. 97). Авторът
привежда многобройни примери, че децата се отличават с много силен езиков усет.
Постоянно се случва да изобретяват думи, които вече съществуват, но не са им
известни. Много думи, измислени от децата, ги няма в езика, но изглеждат точни и
естествени. Детските глаголи като „отчерупчвам” и „намакаронвам” са създадени по
същата схема, по която някои велики писатели-майстори на словото са се опитвали да
сътворят нови глаголни форми (оравнодушвам). К. Чуковски стига до заключението,
че развитието на детската реч е единство на подражание и творчество.
Благодарение на отбелязаните особености, в детска възраст се наблюдават
своеобразни креативни прояви. Но развитието и разгръщането на този потенциал до
голяма степен зависи от особеностите на детското светоусещане и мислене, а също и
от наличието на подкрепяща среда.

Основни детерминанти на детското творчество
Творческата дейност се определя не само от наличието на посочените
психически предпоставки, но се обуславя също така и от характера на мотивацията,
от равнището на познавателното развитие и наличните технически умения. И тъй
като те се променят в хода на развитието, заедно с тях се изменя и се преустройва
самият творчески процес, сменят се доминиращите форми на креативна изява. Тези
трансформации са подвластни също и на влиянията на окръжаващата среда. За
педагозите е от изключително важно значение да познават както динамиката на
мотивите за творческа дейност, така и на познавателните и техническите
възможности на децата на всеки етап от развитието им, за да изградят адекватна,
подкрепяща и стимулираща среда.
Мотивацията за творчество е зависима от преобладаващите интереси и
потребности. Творението винаги произтича от личната пристрастност на своя
създател - от какво се интересува, какво иска да изрази, промени, сътвори. Затова
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промените в мотивационната сфера на детето водят до изменение в подбудите за
творческа дейност и диктуват желанията относно крайния резултат. Творческата
мотивация на децата в ранна и предучилищна възраст се определя от характерните
за тях любопитство и любознателност, стремеж към изследователска активност,
лесна възбудимост, силна впечатлителност, емоционалност и тенденция към
непосредствено (а не отложено) удовлетворяване на желанията. Във връзка с това
креативният процес в тази възраст има ситуативен характер – възприемането на
нещо ново, необичайно, интересно или внезапно хрумване стават стимул за
творчество. Процесът протича бързо и импулсивно, а резултатът е въпрос на
импровизация, защото децата не са склонни към продължителни разсъждения,
логическа обосновка и проверка. Творческата дейност през този период се подхранва
от желанието за разрешаване на възникнал проблем, за създаване на нещо свое, за
изразяване на впечатленията от нещо ново и вълнуващо, за споделяне на това, което
е личностно значимо. С прехода към юношеството (13 - 14 години), както Л. Виготски
сполучливо е илюстрирал, творчеството вече се стимулира от силния подем на
субективните преживявания, от разрастването и задълбочаването на интимния живот
на подрастващия, така че у него през този период се създава особен, свой вътрешен
свят. Тази субективност обаче се стреми да се въплъти в обективна творческа форма.
Тенденцията е по линия на по-нататъшно отмиране на субективните моменти и на
нарастване и закрепване на обективните (Л. Виготски, 1982). Така динамиката на
творческата мотивация тръгва стремеж за израз на своите непосредствени
впечатления и удовлетворяване на моментните желания, минава през споделяне на
субективните преживявания, докато се стигне до преобразуване и въплъщаване от
особена (своя) гледна точка на обективните факти за явленията от действителността.
На всички етапи основните движещи сили на творчеството са любознателността,
интересът към откриване на истината, радостта от процеса и резултата, самоизявата и
самоутвърждаването. В процеса на социалното развитие към тях се наслагва и
стремежът към обществена полезност.
Независимо къде новото се създава - дали в изкуството или науката, но то е
резултат от преработване на наличния опит с помощта на въображението и
мисленето. Ето защо равнището на познавателното развитие и опит
детерминира спецификата на протичане на креативния акт.
Изследвайки развитието на въображението, Л. Виготски формулира следния
закон: „творческата дейност на въображението се намира в непосредствена
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зависимост от богатството и разнообразието на миналия опит на човека, защото
тъкмо този опит е материалът, от който се създават сградите на фантазията. Колкото е
по-богат опитът на човека, с толкова повече материал разполага неговото
въображение. Ето защо въображението у детето е по-бедно, отколкото е у
възрастния човек и това се обяснява с по-голямата бедност на неговия опит” (Л.
Виготски, 1982, с. 17). Изследователят защитава тезата, че детето може да си въобрази
далеч по-малко, отколкото възрастния, но то повече се доверява на продуктите на
своето въображение, по-малко ги контролира и винаги се стреми да ги въплъти в
материална форма.
Въплъщаването на творческата идея в материален продукт има своя
специфика, отговаряща на равнището на развитие на мисленето. Тиха Делчева
посочва, че мисленето в предучилищна възраст в повечето случаи оперира с
нагледни, конкретни представни образи. Децата все още не умеят да отличават
главното от второстепенното, често вземат несъщественото за съществено, не умеят
да правят правилни обобщения, особено когато се срещат с нови за тях явления,
проявяват склонност да установяват набързо кратки праволинейни връзки между
отделните части в условието на задачата. Липсата на достатъчно обобщени знания,
по-слабото развитие на мисловните операции – анализ, сравнение, обобщение и др.,
недостатъчното развитие на умението за установяване на различен род връзки и
отношения между предметите и техните части дава голямо отражение върху
съдържанието на детското творчество, върху самия процес на неговото протичане (Т.
Делчева, 1985).
Посочените особености на въображението и мисленето обуславят и
възможностите и ограниченията на децата за преминаване през процеса на
творчеството. Те личат най-ясно в двустъпковия модел:
Стъпка 1: дивергентно мислене => идеи => няма оценка: количество;
въображение; свобода; емоционалност; дете.
Стъпка 2: конвергентно мислене => оценяване => има оценка: качество;
преценка; дисциплинираност; интелект; възрастен (M. Basadur, M. Runco, L. Vega,
2000).
Детето осъществява първата стъпка, но се затруднява на втората, изискваща
едно по-високо равнище на познавателно развитие, знания и опит. Ето защо децата
се изявяват креативно най-вече в продуктивните дейности и областта на изкуствата,
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където не е необходимо техните нестандартни идеи да бъдат доказвани и
валидизирани.
Докато детското въображение представя реалния опит силно преувеличено,
неточно, изопачено, продуктите му почти винаги си остават в сферата на
фантастичното. С развитие на мисленето, на възможностите за анализ, синтез,
обобщение, за извършване на логически правилни съждения, въображението става
по-дисциплинирано. То все повече се приспособява към реалните условия и
благодарение на това е възможно неговите образи да се превърнат в действителност
и да въздействат върху другите предмети и хора.
Превръщането на творческата идея в реалност изисква определени
технически умения. Всеки вид изкуство, всяка област на науката и техниката имат
свои специфични техники на работа. За някои области на творческа дейност (като
изобразително изкуство, музика) първоначалното формиране на технически умения
се поставя още в ранна възраст, а в други сфери това става значително по-късно. Така
творческите прояви на децата се определят от сложността и достъпността на
специфичните за дадената област техники на работа. При всички случаи обаче
усъвършенстването на техническите умения е дълъг процес, който трае години. Това
също е една от причините в повечето случаи детските произведения да са
неравностойни в сравнение с тези на възрастните.
Наред с посочените детерминанти реализацията и развитието на творческите
сили и възможности зависи от условията на средата. Интересите и мотивите на
децата за творческа дейност се определят не само от техните субективни желания, от
яркостта и привлекателността на обектите, които ги заобикалят, но така също и от
ценностните ориентации, чиито носители и проводници са значимите възрастни.
Обикновено, когато става въпрос за ролята на окръжението, се привеждат примери
със семейства като Моцарт или Щраус, в които децата отрано са били привлечени
към даден вид изкуство и са получили възможност за придобиването на
необходимите технически умения. Разбира се, наличието на стимулираща среда е от
решаващо значение за развитие на специалните способности за творчество. Така
например Л. Виготски многократно изтъква, че като правило децата на около 13
години охладняват към рисуването, което преди това са обичали. След тази възраст
интересът към изобразителното изкуство се запазва и съответно се развиват
специалните способности – само у особено надарените деца или у тези, които са
били в контакт с благоприятни външни стимули: преподаване на рисуване в
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училище, кръжоци, художествени образци вкъщи, подходяща литература в
домашната библиотека и т.н.
В по-общ и решаващ план условията на средата имат определящо значение за
утвърждаване на стремежа и потребността от творчество, от създаване, от
себереализация, без които способностите няма да се реализират. В днешно време по
всякакви поводи се изтъква необходимостта от възпитаване на творчески личности,
но това, което реално се прави, е целенасочено, системно и за съжаление твърде
ефективно формиране на консуматори. Всичко, което едно дете може да си пожелае,
вече е направено и му се предлага в готов вид – комерсиализирани играчки,
компютърни игри, филми и телевизионни предавания. Твърде специализирани във
функциите си, те не дават простор за въображението, а изискват от детето просто да
реагира на заложената в тях схема на действие. Заниманията пред компютъра и
телевизора настъпателно изместват типично детските дейности – игра, рисуване,
моделиране, конструиране, в които се развиват творческите способности. Децата,
разбира се, все още имат своя потенциал, но организацията на ежедневието им,
примерът на възрастните и рекламираните ценности убиват в зародиш креативната
нагласа и потребността от творческа активност. Можем да усетим това с болезнена
яснота в думите на 7-годишно момче: „Най-много обичам да играя на компютър и да
гледам телевизия. Ама повече обичам телевизията, защото на компютъра трябва да
натискаш копчета, а пък телевизора само си го гледаш.”
Безспорно е, че под влияние на средата областите на творческа изява на
децата се променят. Например рисуването, което до преди няколко десетилетия
беше любимо занимание в предучилищна и начална училищна възраст, днес е
неглижирано. Все повече деца не искат и не могат да рисуват; все повече деца не
умеят да разгръщат богати съвместни игри; все повече деца нямат желание да
конструират и майсторят. Тези твърдения се базират на собствени наблюдения и
експериментални данни1, споделени впечатления от колеги и спорадичното
споменаване на проблема в литературата. Също така е сигурно, че променените
условия на живот разкриват нови възможности за креативна изява. Какво е
влиянието на тези нови възможности върху творческото развитие на децата е въпрос,
1

Бяха констатирани ограничени възможности за изобразяване на иначе оригинални детски идеи при
изследване на възможностите за стимулиране на креативността със средствата на хумора (в рамките на
дисертационен труд). Редуциране уменията на децата за разгръщане на богати и разнообразни
съвместни игри беше установено при проучване на съвременните измерения на детската игра в
дипломния проект на Ивелина Димитрова.
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който все още очаква своите изследователи. Защото окръжаващата среда като
решаващ фактор за разгръщане на креативния потенциал се е променила доста
драстично, а нашето познание – не е.
По-долу ще представя това, което до момента е известно относно основните
тенденции в развитието на творческите способности и областите на креативна изява
на децата. Трябва да се има предвид, че тези тенденции са приблизителни и показват
повече потенциалните възможности, отколкото актуалните реалности.

Разгръщане на детския творчески потенциал
Според Л. Виготски на всеки период от детството е присъща своя форма на
творчество. За всяка възраст преобладаваща е тази област на креативна дейност,
която дава възможност на детето да изрази най-добре това, което го владее. Трябва
да се знае, че тези форми често протичат съвместно и преминават от една в друга.
Това е свързано със забелязаната от Л. Виготски особеност на детското творчество,
което е синкретично, т.е. не е строго диференцирано нито по различни видове
изкуство, нито по литературни форми: елементи на проза, драма и поезия се
обединяват в произведението в едно цяло. Синкретизмът в креативния процес при
децата се изразява във факта, че те рисуват и разказват за това, драматизират и
съчиняват словесен текст на своята роля (Л. Виготски, 1982).
По-долу разглеждам някои форми на творчество така, както те се появяват в
предпочитанията на детето. В съответствие с приложения по-горе подход за всяка
сфера на креативна изява представям своите хипотези за динамиката на движещите
мотиви, на познавателните и технически възможности на децата. Тяхното познаване
и отчитане е необходимо за правилната организация на педагогическите
въздействия.
Пол Макгий сполучливо е забелязал как смехът и играта са толкова присъщи
на детето, че присъстват в първата представа, която извиква в съзнанието ни думата
детство (P. Mc Ghee, 2002). При това трябва да се знае, че хуморът и играта са
първите области на креативна изява. Затова е учудващо, че в разработките по
проблемите на творческото възпитание се обръща твърде малко внимание на тези
два феномена.
Хуморът се появява на около 6-месечна възраст като реакция на необичайно
поведение (несъответствието е същността на смешното) в незаплашителни ситуации,
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при събития, носещи положителен емоционален заряд и някаква разлика спрямо
обичайното положение на нещата (клатушкане, мимики и т.н. от страна на найблизките). Много скоро детето започва само да инициира хумористични ситуации
(например слага обувките на ръцете си вместо на краката, гледа възрастния и се
смее). В процеса на интелектуалното и езиково развитие се създават все повече
възможности за хумористичто творчество: детето се забавлява, като действа с
предмета точно обратно на предназначението му или назовава нещата с чужди
имена; преувеличава белези на обекти, хора и животни; приписва свойства, които не
им принадлежат; променя формата, размерите, местоположението; слива различни
елементи в несъществуващи комбинации... Посочените похвати, които децата в
предучилищна възраст прилагат за създаване на нещо смешно, се използват от
креативните личности във всички сфери на творческа дейност. Следователно макар и
елементарни, детските смешки са израз на една творческа нагласа – удоволствие от
забелязване на новото и стремеж към нестандартност в поведението. Подтик за
продуциране на хумор е и огромната потребност на децата от смях – те се смеят
около 200 пъти на ден (за сравнение възрастните се смеят едва 10-20 пъти и то не така
интензивно) (www.mdr.de/Drucken/3103.html). Не на последно място измислянето на
смешки е продиктувано от стремежа на детето да бъде желан партньор в
общуването - то усеща, че е трудно да не харесваш някого, който те кара да се смееш.
Всичко това го подтиква да прави необичайни комбинации от думи, образи и идеи
(често напълно безсмислени), знаейки, че те не съответстват на действителното
положение на нещата.
На около 4-годишна възраст паралелно с креативните нелепици значимо
място в продукцията на децата започва да заема осмиването. Причините за появата
са две. Първата е натрупването на достатъчно познания за социалния живот, неговите
норми и морални правила, а втората – хората от близкото окръжение, които „учат”
детето да оценява различията от стандарта като смешни (Кой не е чувал да казват на
дете: „Не плачи, другите ще ти се смеят!”. След време то самото започва да се
присмива на някой, който плаче и да го нарича „бебе”). Така появата на негативния
смях е израз на нов мотивационен компонент в хумора - на почувствано
превъзходство над недостатъците на другите, на утвърждаване нормите на своята
група или открита проява на агресия: да се наложиш над противника си, като го
правиш да изглежда комичен. В този хумор обикновено няма творчески импулс когато се смее над явни и видими за всички недостатъци и несъвършенства у другия,
субектът не създава нищо ново; той намира смешното наготово в действителността.
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Нещо повече: осмиването е пречка пред креативността - то е в състояние да
„херметизира” личността, като я принуди да избягва отклонения от стереотипа, за да
не изглежда смешно в очите на другите. Разбира се, възможно е разкриването на
скрити недостатъци, което също има характер на първооткритие, а не на обикновено
наблюдение. Това е основа на иронията, сатирата и т.н., но тези по-елегантни форми
на негативен хумор са все още недостъпни за децата.
На около 10 годишна възраст във връзка с развитието на формалнооперационалното мислене се появява разбирането на двоен смисъл - разкриване на
смислени връзки между идеи, които преди това са изглеждали несвързани.
Създаването на този вид хумор, обозначаван като остроумие, става чрез нарушаване
на съществуващите в живота връзки и зависимости и изграждане на нещо ново във
въображението – това е творчески акт. Остроумието се мотивира от удоволствено
преживяване на мисловните процеси, от разрешаване на несъответствието, загадката
в шегата, което, по думите на А. Кестлер, е слабо ехо на вика „Еврика!” и снабдява с
допълнителен волтаж смеха. Авторът изтъква, че примитивните шеги възбуждат
груби, агресивни или сексуални емоции при минимум изобретателност. Дори и при
този вид смях се съдържа допълнителен елемент на възхищение за проявата на ум, а
също и удоволствие от разбирането на шегата (A. Koestler, 1976). На този етап децата
започват да възприемат хумора като престижно интелектуално качество и смешките
им са израз на желание за проява на находчивост.
Може да се обобщи, че хуморът като несъответствие (разликата между това
какви са нещата и това какви трябва да бъдат) носи в себе си потенциала както на
съзидателно начало (и творческо, и социалноинтегриращо), така и на разрушителна
сила. Във връзка с това огромна е отговорността на възпитателите в каква насока ще
се развие детското чувство за хумор – към креативност или към осмиване на чужди
недостатъци. В рамките на изследване върху възможностите за стимулиране на
творчеството със средствата на хумора2 исках от децата да измислят нещо смешно.
Във всички случаи те се стремяха да кажат или нарисуват нещо необичайно. Те
интуитивно, без да си дават точна и ясна сметка, разбират и чувстват, че различното
(оригиналното) и хуморът са взаимно обвързани. Но моралните чувства, които
определят кога едно отклонение от нормата ще бъде смешно, без да предизвиква
болка и тъга, и кога е толкова голямо, че буди състрадание, са все още в процес на
2

Вж. дисертационен труд на тема „Стимулиране на творческите способности на 5-6-годишните деца със
средствата на хумора”, достъпна на http://veleva.net/
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формиране. Затова често децата представят като смешки деформациите
деформации във
външния вид и поведението на другите. Резултатите от проведеното изследване
показват, чее запознаването с достъпни креативни хумористични техники може да
ограничи предпочитанията към негативен
негатив н хумор и да стимулира творчеството. Би
следвало възпитанието да акцентира върху разгръщането и обогатяването на
генетически първата, родееща се с креативността
креативността форма на смеха, а не да го използва
като оръжие,, защото наред с моралните деформации, то санкционира и творческите
иновации.

„грозно момиче с малко коса и без
ръка, защото все такива са ми смешни”

„дебелана”

„гадно лайно, което смърди на пикня”

„момиче с шест ръце”

„момиче - по-грамадно от блок”

„голяма мишка с триъгълна глава”

„на живо дърво пораснали човечета”

„къща с покриви-уши”

„куче
„куче-табуретка”
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Едновременно с първите прояви на хумор се появява и играта. Тя е
самоудовлетворяваща се дейност, защото в себе си съдържа своя мотив –
удоволствието, без да преследва утилитарни цели. Играта притежава огромен
творчески заряд: макар по принцип да може да бъде повторена, при всяко свое
изиграване тя варира, преобазува се, трансформира се и дори може да се превърне в
съвсем друга (нова) игра. Играта е творчество и няма как да е иначе, защото тя не е
реалния живот, а друга, условна реалност. Дори и малкото дете, играейки, не копира
фотографски действителността, а я сътворява наново, като комбинира и преработва
впечатленията си. В същото време играта е развиваща се дейност и с разгръщането на
нейните разновидности се мултиплицират и възможностите за креативна изява.
Играта е така тясно свързана с творчеството, че сред учените няма съгласие
дали първите действия на детето с играчките принадлежат към сферата на играта или
е по-точно да се отнесат към изследователското поведение. Става въпрос за така
наречените манипулативни игри, с които се ангажират децата през първата година
от живота си. Те извършват разнообразни действия с достъпните предмети (и части
на тялото) – лапат ги, разклащат ги, удрят с тях и т.н. и по този начин опознават
осезаемите им физически свойства (цвят, вкус и т.н.), както и възможните ефекти от
тези действия (издаване на звук, привеждане в движение и др.). Предполага се, че
манипулативната игра е генетически фиксирано поведение, което се е съхранило
като еволюционна придобивка, защото способства както развитието на движенията,
така и натрупването на когнитивен опит. Благодарение на тази изследователска
активност децата научават много за света, предметите и себе си.
В процеса на общуването на детето с близките манипулативните игри
прерастват в елементарни игри с правила. Общата, универсална схема на тези игри
се очертава от взаимодопълващи се, повтарящи се действия на партньорите. Всеки
поема определена роля, а заедно с това и съдържащите се в нея правила за действие
(например единият се крие, а другият го очаква, зове и приветства появята му).
Обобщеният характер на игровата схема позволява тя да се изпълва с найразнообразно съдържание и осигурява широки хоризонти за иновации от страна на
детето. То се опитва да вложи в игровата схема всяко действие, което му се стори
интересно и му хареса – например забавлява го звукът от падащата на пода купичка с
храна. Бебето ще се опита да я хвърли, като подканва майка си да му я върне, за да
може впоследствие отново да повтори действието си. Не всички опити на детето ще
срещнат радушен прием и подкрепа, но голяма част от изнамерените повтарящи се
39

игрови схеми ще станат източник на удоволствие през следващите месеци. На този
етап иновативните прояви на детето са продиктувани от интереса към
заобикалящите предмети, хората и възможностите за разнообразни
(взаимо)действия с тях.
В началото на втората година се появява нова игрова форма – предметната
игра. В нея детето имитира действията на възрастните с предметите от гледна точка
на функцията, за която са били създадени (от чашата се пие, със салфетката се бърше).
Творческият потенциал на тази игра се съдържа в явлението пренос на действието:
детето пренася действието от един предмет върху друг (реше се с гребен, с линийка, с
молив) и от едни условия в други (храни себе си, куклата, мечо). Движещи мотиви на
предметната игра са заложеният у детето стремеж към подражание, към
самостоятелно извършване на забелязаните предметни действия и тяхното
осмисляне, а също и желанието за участие в съвместна дейност.
Благодарение развитието на въображението, на възможността да се заеме
позицията на друг, на натрупването на познавателен опит, а също и под влияние на
взаимодействията с възпитателите и на съвместните с други деца игри, в
предучилищна възраст се разгръщат следните разновидности: сюжетно-ролева,
драматизация, строително-конструктивна игра и игри с правила.
Първият вид (сюжетно-ролевата игра) е преобладаваща през предучилищния
период, останалите достигат своя пик в начална училищна възраст, като игрите с
правила запазват значимо място в живота и на възрастните. Съхранявайки подбудите
на игрите от ранното детство (удоволствие, изледователски интерес, стремеж към
самостоятелност и съвместна дейност, желание за общуване), мотивите за игра се
разгръщат от желание да се действа с играчката към потребност да се създаде нещо
свое, нещо ново. Това ново може да бъде материален предмет (като постройка), но
по-често е собствено виждане и интерпретация на събития и художествени
произведения и най-вече сътворяване на друг, въображаем свят, отговарящ на
актуалните интереси и потребности на детето. С прехода към начална училищна
възраст като водеща подбуда за игра все повече се налага стремежът към
самоутъврждаване, изразен в максимата на Йохан Хьойзинха: „Играта е борба за
нещо или показване и представяне на нещо” (Й. Хьойзинха, 2000, с. 44).
Примерите за проява на творчество в играта са неизброими: и в игровата
употреба на предметите (пръчкката става кон, кубчето – сапун), и в преобразуването
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на реалното пространство в игрово (занималнята се превръща в гора, килимът – в
полянка, столчетата – във влакова композиция), в разрешаването на игровите
проблеми (проблем: „бащата” трябва да печели пари, а иска да си стои вкъщи;
разрешение: става „шеф”, разпределя задачите на подчинените и се прибира), в
изграждането на сюжетите и ролите, в създаването на постройки, реквизит и
усъвършенстване обстановката за игра, в измислянето на нови правила и игри и т.н., и
т.н.
Играта е най-близката до детето форма на творчество, защото му позволява да
изразява впечатленията, чувствата, желанията и предположенията си в действена
форма.
Трябва да се отчита, че макар у детето да има вродено предразположение към
игра, тя се нуждае от ментални и материални стимулации, с други думи децата се
учат да играят. Игровият опит се съхранява, акумулира и усъвършенства най-вече в
разновъзрастовите игрови обединения по местоживеене. Той се предава от поголемите на по-малките по стихиен начин. В съвременните условия все по-малко
деца имат достъп до свободни игри на открито със свои връстници. Наред с това се
усилва тенденцията обучението да измества играта от живота на децата дори и в
предучилищна възраст. Така се нарушават естествените механизми за предаване и
усвояване на игров опит и като резултат много деца в индустриализираното
общество, които живеят в големите градове, не умеят да играят съвместни свободни
игри. Оттук нараства отговорността и ролята на педагозите да съдействат по-активно
за обогатяване на детската игрова култура и да осигуряват достатъчно време за
свободни игри.
Друг вид детско творчество е рисуването. То преобладава в предпочитанията
на детето от предучилищна и начална училищна възраст. Позовавайки се на автори
като Барнес, Бюлер и Кершенщтейнер, Л. Виготски представя динамиката на този вид
творческа дейност в детска възраст. По-долу ще приведа част от неговите
разсъждения.
Процесът на развитие на изобразителното творчество може условно да се
раздели на четири стадия. На първия детето рисува схематични изображения на
предмета, които са много далеч от правдоподобност. Във фигурата на човека
обикновено се предават главата, краката, често ръцете и туловището и така се
ограничава цялото изображение. Това са така наречените главокраки, т.е. схематични
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същества. Малкият художник е далеч повече символист, отколкото натуралист. Той
никак не се грижи за пълно и точно сходство, а желае само най-бегло да посочи нещо.
За тази бедност на обработката, произтичаща от недостатъка на сериозна
художествена цел, способстват и техническите ограничения. Кръгло лице с две
поддържащи линии съответстват на онова, което за детето е лесно и удобно да
направи. Схемите са много целесъобразни, защото те, както и понятията, съдържат
само съществените и постоянните признаци на предметите. На този стадий детската
рисунка, като че ли изобразява или по-точно графически разказва за изобразявания
предмет. Детето се интересува повече от процеса на действието, а не от резултата.
На следващия стадий се проявяват чувство за форма и линия. Постепенно у
детето се пробужда потребност не само да изброява конкретните признаци на
описвания предмет, но и да предава формалните взаимоотношения на частите. Тук
има смес от формално и схематично изобразяване. Този стадий не може да бъде
рязко разграничен от предшестващия, но той се характеризира с далеч по-голям брой
подробности, с по-правдоподобно разместване на отделните части на предмета:
вече не се забелязват такива крещящи пропуски като отсъствие на торса; цялата
рисунка се приближава повече към действителния вид на предмета. Характерна
особеност е, че детето рисува по памет, а не от натура. То рисува онова, което знае за
предмета, което му изглежда най-съществено, а съвсем не това, което вижда. Ако
иска да нарисува облечен човек, детето действа както при обличането на куклата:
рисува го отначало гол, след това му закача дрехите така, че цялото тяло прозира: в
джоба се вижда кесията, а в нея даже и монетите. Получава се „рентгенова рисунка”.
Третият стадий е стадият на правдоподобното изображение, при който
схемата изобщо изчезва от рисунката. Тя има вид на силует или контури. Детето не
предава още перспективата, пластичността. Предметът е очертан плоско. Като цяло
изображението е правдоподобно, сходно с неговия истински облик. Сравнително
малко деца продължават по-нататък от третата степен със собствени сили, без
преподаване (около 10-11 години).
На четвъртия стадий на пластично изображение отделните части на
предмета се изобразяват с помощта на разпределението на светлината и сянката
релефно, отчетливо, появява се перспективата, предава се движението, а също така и
повече или по-малко завършеното впечатление за предмета.
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С израстването и прехода към късното детство обикновено настъпва
разочарование и равнодушие към рисуването. Болшинството от децата застиват за
цял живот на онзи стадий, в който ги заварва преходът. Причините за това са, че
подрастващият става все повече зрител, съзерцаващ света отстрани, умствено
проверяващ го като сложно явление, възприемащ вече не толкова многообразието и
наличността на вещите, колкото отношенията между предметите, техните
изменения. Детето пак се интересува от процеса, но не от процеса на собственото
действие, а от процеса, протичащ във външния свят. В изобразителното творчество на
този период подрастващият се стреми към илюзорна и натуралистична форма. Той
иска да направи така, че да бъде, както е в действителност. За него вече е
недостатъчна само дейността на творческото въображение, не го удовлетворява
рисунката, направена как да е. За въплъщаване на неговото творческо въображение
му е необходимо да придобие специални професионални, художнически навици и
умения. Ако те липсват, той изоставя рисуването. Само с култивирането на технически
умения можем да поставим на правилен път развитието на детското рисуване в тази
възраст (Л. Виготски, 1982).
С усвояването на езика се поставят наченките на словотворчеството, което
отначало е свързано с хумора и играта, докато се стигне до литературно творчество.
Първоначалното словесно творчество на децата е продиктувано от тяхната любов
към римата и ритъма. Известно е, че учейки езика, децата обичат да практикуват
звукове и срички. Без да имат предвид тяхното значение, те се наслаждават на звука и
римата и възприемат това като забавна (смешна) игра: „теди, феди, педи”.
Безсмисленото обединение понякога добива смисъл, което поражда радост и
предизвиква смях. Така детето започва да се стреми не само към звучене, но и
значение. В предучилищна възраст доминиращо е предпочитанието към римата
спрямо значението. К. Чуковски привежда пример с деца в детската градина, които
играят своеобразна игра: „Хайде да се разсмиваме! – Момченца, шишенца, Ванябаня, сандък-кандък-пандък”. Колкото по-безсмислена е думата, толкова по-силно
децата се смеят (К. Чуковски, 1982, с. 254).
Авторът е забелязал, че малчуганите дръзко, без да му мислят, разчупват всякакви словесни
форми, само и само да осигурят победата на своите любими ритъм и рима. Той разказва за дете, което
въодушевено от завръщането на майка си от родилния дом, измислило римата „Майка и дете лежат,
то суче й от гърдът!” и самò пояснило „Трябва да бъде „гръдта”, но аз казвам „гърдът”, за да бъде похубаво” (К. Чуковски, 1982, с. 270).
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Анализирайки първите стихове на децата, К. Чуковски сочи като основно тяхно
качество това, че те са пропити от радост. Не познават нито въздишките, нито сълзите.
Това са песни на радостта и щастието - висш израз на задоволство от себе си и света;
песни на самоутвърждаването и самохвалството. Сред породилите ги стимули главна
роля играе приятността на новите впечатления: нов човек; нова, нечувана дума;
ново, невиждано нещо; внезапна промяна в обстановката, дори промяна на времето,
казва авторът. Тук отново виждаме ролята на новото, нестандартното за възникване
на творческия процес.
Чуковски казва, че най-веселата песен, която е чувал от тригодишни поети, съдържала следния
текст: „Бом, бом, тили, тили, майка ни я съкратили.” Друг път баща се прибрал вкъщи, децата изтърчли
насреща му и започнали да скачат и пеят възторжено: „Нас ни окрадоха! Нас ни окрадоха!”. За тях това
било неочаквана радост и те се чудели, че баща им не я споделя (К. Чуковски, 1982, с. 253).

К. Чуковски посочва, че към 7-годишна възраст стиховете стават нестройни и
безформени, ритъмът им започва забележимо да куца, защото по това време
импровизациите на детето изразяват вече не екстаз, а най-често разсъждение,
размисъл.
На някои хора млякото трябва да се дава,
но рибата от туй не се нуждае:
тя по реката плава (К. Чуковски, 1982, с. 281).

Организираната, напълно литературна форма се появява според автора едва у
12 - 13-годишните и чак тогава може с известна вероятност да се определи кое от
децата има поетични дарби.
Л. Виготски твърди, че от всички форми на творчество, литературното е найхарактерно за училищната възраст. Авторът обяснява причините за това по следния
начин. В юношеството вътрешният свят се усложнява в сравнение с по-ранната
възраст. Отношенията с окръжаващите и със средата стават далеч по-сложни;
впечатленията от външния свят се подлагат на по-дълбока преработка. Словото
позволява с далеч по-голяма лекота, отколкото рисуването, да се предават сложни
отношения, особено от вътрешен характер. И по отношение на външната
действителност словото по-лесно предава движението, динамиката, сложността на
някакво събитие, отколкото детската несъвършена, неуверена рисунка. Ето защо
рисунката, напълно съответстваща на стадия на простото и несложно отношение на
детето към окръжаващия го свят, се заменя от словото, съответстващо на по44

дълбокото, сложно вътрешно отношение към живота, към себе си и към другия. Но
обикновено много скоро у масовия подрастващ изчезва и интересът към
литературното творчество. Той започва критично да се отнася към него, както по-рано
се е отнасял критично към своята рисунка; вече не го удовлетворява недостатъчната
обективност на неговите писания и той оставя писането (Л. Виготски, 1982).
Психологът апелира за огромната роля на възпитателите при развитието на
литературното творчество на децата. Според него особено важен е подборът на
темите, които се предлагат. Л. Виготски привежда примери, че децата пишат с
желание само тогава, когато у тях се появява потребност от писане. Това най-добре
може да се забележи при безпризорните. Словесното им творчество приема в поголямата си част формата на песни, отразяващи всички страни от техния живот:
затвор, ранна смърт или болест, сирачество, бездомност. Повечето от тези песни са
печални и дълбоко тъжни. Л. Виготски казва, че развитието на литературното
творчество става много по-леко и успешно тогава, когато подбуждат детето да пише
на тема, която е вътрешно ясна за него, вълнуваща и главно – подбуждаща го към
словесен израз на своя вътрешен свят. Много често детето пише лошо поради това,
че няма какво да пише. Ако темата е чужда на разбиранията на учениците, не засяга
тяхното въображение и техните чувства (Л. Виготски, 1982).
Има много други области, където децата се изявяват творчески. Приведените
примери обаче са достатъчни, за да се откроят насоките, в които трябва да се работи
за развитие и разгръщане на творческия потенциал. От една страна, необходимо е
да се стимулира генеративното мислене, позволяващо на детето с лекота да търси и
намира много, разнообразни, оригинални идеи. От друга страна, с развитието на
мисленето и възможностите за критична самооценка детето няма да бъде
удовлетворено от въплъщаването на тези идеи, ако не владее специфичните за
дадения вид творческа дейност техники и похвати. Много деца умеят да генерират
оригинални идеи, но се отказват от творческа дейност поради липса на умения за
реализиране на тези идеи. Наблюдава се и обратното – детето е развило технически
умения, но няма свой поглед, свое особено, нестандартно виждане, което да го
тласка към себеизразяване. Така уменията също остават нереализирани или на
равнището на подражанието. Ето защо трябва да се работи в единство за развитие и
на общите и на специални способности за творчество.
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От значение за педагогиката на творчеството е виждането на видния руски
изследовател на креативността Владимир Дружинин, който счита, че развитието на
творческите способности става най-малко на две фази:
Първа фаза: Развитие на „първичната” креативност като обща творческа
способност, неспециализирана по отношение на определена област на човешката
жизнедейност. Сензитивният период на този етап настъпва между 3 и 5 години.
Възможно е в това време подражанието на значим възрастен като творчески образец
да е основен механизъм за формиране на креативността.
Втора фаза: Юношеска възраст (от 13 до 20 години). В този период на основата
на „общата” креативност се формира „специализираната”: способността за
творчество, свързана с определена сфера на човешка дейност, като нейна „обратна
страна”, допълнение и алтернатива. На този етап особено значима роля играе
професионалният образец, поддръжката на семейството и връстниците. Но главното
е юношата да определи за себе си „идеалния образец” на твореца, на когото той се
стреми да подражава (дори и да се отъждествява).
Втората фаза завършва с отрицание на собствената подражателна продукция и
отрицателно отношение към бившия идеал. Индивидът или се задържа завинаги на
фазата на подражанието, или преминава към оригинално творчество. Креативността
по-скоро се формира на основата на общата надареност (В. Дружинин, 2007).
И така, отчитайки креативния потенциал на децата, мотивацията им за
творчество през различните периоди от развитието, възможностите и ограниченията
им за преминаване през креативния акт и фазите на разгръщане на креативността,
може да се обобщи, че в предучилищната и началната училищна възраст трябва да
се стимулират в единство общите и специални способности за творчество с акцент
върху генеративното мислене (доколкото критичното мислене и специалните
технически умения се развиват по-късно). Тъй като преподаването на специални
технически умения в различни сфери на творческа дейност е предмет на различните
методики на обучение, в настоящия наръчник ще се фокусирам главно върху методи
и техники за развитие на генеративното мислене, които могат да се прилагат във
всяка област.
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МЕТОДИ НА ТВОРЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ
Педагогически подходи към творчеството
Все още се знае твърде малко за това как точно може да се стимулира
креативността. Много автори (R. Anderson, A. De Vito et al, 1970) приемат, че
педагозите биха могли да развиват творческите способности на децата, ако в учебния
процес инициират проблемни ситуации, на които те да реагират. От друга страна, не
са малко предупрежденията, че намирането на разрешение на креативна ситуация
не може да се преподава, тъй като всяко подобно решение е различно и уникално (J.
Moyles, 1992). Това значително затруднява получаването на качествено дефинируема
и конкретизирана представа за педагогическата дейност, посредством която ще се
реализира целта на педагогиката на творчеството.
Съществуват три основни педагогически подхода относно въздействието
върху творческото развитие на детето:
•подход, според който обособяването на педагогиката на творчеството
като педагогическа система не е обосновано, понеже тя не може да има цел;
творчеството е само игра, която причинява безпорядък и отнема времето за
преподаване на основните умения като разрешава на децата да правят каквото си
искат (by: M. Saariliahti, B. Cramond, H. Sieppi, 1999);
•подход за организиране на творческа среда или атмосфера, в която „да се
даде шанс на детето да действа креативно и активно” (I. Becker-Textor, 1995, p. 24);
•подход, насочен към конструиране технология за управляване на
творческите процеси на база анализиране методите на творчеството и извличане от
мисловните процеси на онези компоненти, които могат да бъдат формализирани и
приведени в репродуктивни (М. Меерович, Л. Шрагина, 2003).
Първият подход произтича от убеждението, че изискванията на
образователната система противоречат на творческите потребности на децата. При
него липсва ръководство на креативното развитие. Децата са оставени сами на себе
си, с наличния си опит и индивидуални схеми на поведение. Приемането на този
подход би причинило големи загуби за индивида и обществото.
При втория подход се разчита главно на условията на окръжението, на
поведението и личността на учителя, на границите на „позволяващата среда” и
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игровата форма на занимания (Wallach & Kogan, 1995 by M. Ranco, 2004), на достъпа
до разнообразни дейности и материали за стимулиране на креативността (I. BeckerTextor, 1995). Безспорно всички тези и други условия оказват влияние върху
творческите прояви, но те не са достатъчни за формирането на креативно мислещи и
действащи личности. Стимулиращата среда може да съдейства за достигането до
нови и оригинални идеи, но тя не може да даде насоки за получаването им. Поради
това познавателната стойност на този подход е ниска – усвоява се само външният
резултат от мисленето. Не се осъзнават обаче самият процес на мисловна дейност, на
получаване на резултата, методът и механизмът за неговото достигане.
Третият подход се базира на отчитането на необходимостта от методология,
позволяваща осъзнаването на процесите на мислене и интелектуалния компонент
на креативността във всяка сфера на дейност. При липсата на такава методология
цялата технология на творческото обучение и възпитание се свежда до общи съвети,
без да се предлагат методи за анализ и критерии за оценка (М. Меерович, Л.
Шрагина, 2003).
Идеята за технологизиране процеса на творческото обучение и възпитание не
се приема от някои автори (N. Siebert, H. Wittman, H. Zoepfl, F. Igeri, 1994). Те изтъкват,
че творчеството е дълбоко индивидуален акт, многостранно обусловен, който не
може да бъде операционализиран. М. Меерович и Л. Шрагина основателно твърдят,
че приемането на подобна пораженческа позиция би означавало стимулирането на
креативността у децата от страна на учителя да се ограничи най-общо в изискването
„Мислете! Помислете още малко!”. Без да се дадат указания („Как да се мисли?”, „В
какво направление?”), този подход не може да даде удовлетворителни резултати (М.
Меерович, Л. Шрагина, 2003).
Наистина в областта на творчеството технологията не е възможна просто като
описание на алгоритми за действие, свеждащо се до „Направете това, после това и
ще получите творчески продукт.” Напълно възможно обаче, е изучаването на
основните механизми, лежащи в основата на всички видове творческа дейност,
превръщането на определени психични операции, използвани при решаването на
сложни проблеми, в осъзнат, целенасочен и управляем процес на мисловна дейност.
От такава позиция е направен представеният по-долу подбор на методи за творческо
възпитание, при съчетаване положителните моменти в подходите за:
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•организиране на творческа среда, игрова форма на занимания, осигуряване
свобода да се действа креативно
и
•конструиране на технология за управляване на творческите процеси.

Система от методи за стимулиране на креативността
Както бе посочено в предходните теми, формирането на творческата личност е
процес, обусловен от развитието на мотивацията, волята, интелекта, от ценностите,
нагласите и емоциите. Това означава, че образователните въздействия за
стимулиране на креативността би следвало да обхващат всички сфери от
психологическата структура на личността. Необходимостта от многостранно
въздействие за формирането на творчески мислещи и действащи личности,
предопределя използването на голямо разнообразие от възпитателни методи и
похвати: възприемане на продукти от творческата дейност на човека, поощрение,
личен пример, оценка, беседа упражнение, обяснение и т.н. Методите и похватите за
стимулиране на креативността са насочени към възпитаване на потребност и радост
от креативна изява, преживяване на положителни емоции при възприемане и
създаване на творчески продукти, уважение към творческата личност, създаване на
нагласа да се подхожда креативно във всяка ситуация, формиране на отношение към
продуктите на творчеството като към ценност, полагане на волеви усилия за
преминаване през креативния процес, съхраняване и разпалване на любопитството и
любознателността, развитие на наблюдателност, преодоляване на конформността и
страха от грешки, формиране на отношение към креативността като престижно
качество, на потребност от себеутъврждаване и обществена полезност.
Наред с това за педагогиката на творчеството от особено значение са
постиженията на науката евристика, която предписва начините за организиране на
творческата дейност и разработва специални методи за решаване на нестандартни
задачи.
Принципи на творческото мислене
В основата на много от евристичните методи лежат принципите, извлечени от
философските системи. По-долу са посочени някои от принципите на диалектиката,
които са широко използвани в процеса на творческото търсене. Те ориентират
познавателната дейност към целенасочено преобразуване на предметите и
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явленията, защото, за да открием в тях нови страни и свойства, трябва да ги поставим
във връзки и отношения различни от тези, в които обикновено ги възприемаме и
разбираме. Принципите са следните:
Разглеждане на обектите и явленията във взаимовръзка и взаимоотношения.
Нищо от окръжението ни не е самостоятелна реалност, всичко се намира в
многообразни взаимовръзки и взаимоотношения с другите обекти и явления. Между
всеки две произволни неща има връзка, подобие, преход; всичко може да се свърже
с всичко. Съобразявайки се с този принцип, творческите методи са насочени към
търсенето и създаването на далечни и неочаквани сходства, защото именно те
разкриват нови и неизвестни страни на битието. Във връзка с това е и принципът за
всестранен анализ на всяко положение.
Разбиране за обектите и явленията като единство и борба на
противоположностите. Всичко съществуващо представлява сбор от
противоположности, които се намират в единство и борба (черно и бяло, ден и нощ,
добро и лошо, топло и студено и т.н.). Единството и борбата на противоположните
начала е вътрешен източник на движението и развитието. Оттук творческите методи
преднамерено трансформират противоположностите една в друга, защото те
съществуват едновременно и се проявяват в зависимост от гледната точка.
Разглеждане на нещата в движение и развитие. Светът и всичко в него е в
непрестанно движение, развитие и изменение. Заедно с това диалектиката приема,
че развитието е причиннообусловено, т.е. състоянието на всеки обект и явление е
следствие от причини, които го пораждат. От тези принципи произхожда голяма
група творчески методи, насочени към привеждане на обектите в движение и
изменение, а по такъв начин последва и включването им в причинно-следствени
вериги.
Осъществяване на взаимопреходи между общото и частното. Абстрактните
понятия, отразяващи общите страни и свойства на битието, са по-богати от
конкретния обект или явление, защото имат характер на всеобщ закон. Абстракциите
обаче са и по-бедни, тъй като подминават чувственото многообразие на реалностите.
Същността на този принцип е залегнала в творческите методи, насочващи субекта
към поетапни преходи от всеобщите страни и отношения в обекта на познание към
пълнотата и многообразието на конкретиката, и обратно.
Въз основа на тези и други принципи евристиката е развила система от методи.
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Творчески методи
Съществува огромно разнообразие от евристични методи за решаване на
реални проблеми в науката, изкуството и техниката. Те са разработени за възрастни,
но някои от тях могат да се използват за развитие на въображението и творческите
способности на децата. Тук представям част от методите на евристиката, които са
подходящи за предучилищна и начална училищна възраст. Те провокират излизане
извън границите на наличните представи с оглед намиране и привличане на
информация от друга област, която би могла да разшири кръгозора.
В описанието на всеки метод са посочени целите, за чието реализиране е
подходящ, а също и основният способ, посредством който методът „работи”. При
въвеждане на децата в творческа ситуация не бива да забравяме, че от значение е не
само качеството на получения резултат (постигането на целта, решаването на
проблема), но още по-важно е осмисляне на начина за неговото достигане,
овладяването на метода. В този смисъл можем да се ръководим от сентенцията „Ако
искаш да нахраниш човек, дай му риба. Ако искаш той никога да не остане гладен,
научи го да лови риба!”. С други думи трябва да насочваме децата не само към
генерирането на идеи, но и към осмислянето на способите за търсене, към тяхното
съзнателно и целенасочено приложение.
Мозъчна атака
Основна цел на метода е да се намери разрешение на проблем чрез
генериране на голямо количество идеи за кратко време. Тъй като хората често не
изказват на глас нестандартните (т.е. потенциално креативни) предложения, понеже
се страхуват от критика, неодобрение и присмех, ключов момент при мозъчната
атака е създаването на подходящ климат, в който участниците да преодолеят
социалните бариери и мисловни шаблони, да не се притесняват да споделят всяка
(дори и фантастична идея). Това се постига посредством отсрочена оценка и
регулиране на генеративния процес от следните правила:
1. Дайте колкото се може повече идеи; нека сред тях има необичайни и
фантастични.
2. Слушайте внимателно идеите на другите; не повтаряйте предложенията.
3. Уважавайте, не критикувайте и не се присмивайте на чуждите идеи, колкото
и да са необичайни.
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4. Използвайте и комбинирайте предложените идеи.
Етапи на работа:
1. Педагогът формира група (оптималният брой участници е между 5 и 12),
съобщава правилата на мозъчната атака и представя проблема (задачата и целта).
2. Всички изказват идеите си. Поощрява се ентусиазмът, стимулира се
излизането от рамките на шаблона и рутината. Идеите се записват от педагога, без да
се подлагат на критика и оценка (ако децата не могат да четат, идеите се илюстрират с
пиктограми или се записват от възпитателя, който на следващата фаза ги прочита на
глас).
3. Идеите се систематизират, анализират и оценяват. Преценява се кои от тях
могат да се използват за разрешаване на проблема.
Приложението на метода се счита за успешно, ако има дори и една идея,
която може да бъде полезна.
Основен недостатък на мозъчната атака е, че при нея не се дават насоки как
всъщност се достига до много и нестандартни идеи. В ролята на стимули,
разширяващи кръга на възможните асоциации, са издигнатите от самите участници
предложения, които задават различни насоки на търсене. Разчита се на механизмите
на заразяването и ентусиазма. Ако през първите минути децата не се сетят за
разнообразни и интересни идеи, мозъчната атака няма да доведе до нищо1. Ето защо
методът не е много подходящ за началните етапи на творческото възпитание. Поцелесъобразно е то да започне с методи, даващи конкретни насоки как бихме могли
да се досетим за много, различни и нестандартни идеи.
Пример за използване на метода мозъчна атака при разработване на
седмичната водеща тема в детската градина е приведен от австрийската авторка
Ингеборг Бекер-Текстор.

1

През 50-те години на 20. век методът на мозъчната атака се ползвал с шумен успех. Изглеждало, че
проблемът с търсенето на идеи е решен. Но този шум бързо утихнал, след като се установило, че
методът често е безрезултатен. Мозъчната атака е най-подходяща за задачи, които не са точни и
специализирани (по: М. Меерович, Л. Шрагина, 2003, с. 344).
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Тема: Дъжд
Участниците са 12 деца на възраст между 4 и 6 години. Седмичната тема е климатът. При
обсъждане на дъжда е приложен методът на мозъчната атака.
Възпитател: Отдавна не е валял дъжд. Жалко. Може би скоро ще завали. Днес ще говорим
за дъжда, а няма никакъв дъжд. Хайде да си помислим какво ни идва на ум, когато чуем „дъжд”.
Деца: Чадър, локви, чистачки, моето палто беше съвсем мокро, гумени ботуши, шапка, поляна
с цветя, мокро, кал… (продължителност на генеративната фаза 10 минути).
Не се повтарят вече направените предложения. Идеите се илюстрират на дъската от децата
или възпитателя.
Възпитател: Чудесно, колко много знаем за дъжда!
Веднага идват възражения от децата, че някои неща не се отнасят съвсем точно до дъжда.
Това е фазата на обсъждане, където предложенията се дискутират и сортират. Децата установяват, че
някои неща във връзка с дъжда доставят удоволствие, а други са неприятни. Формират се две групи.
Едната посочва хубавите, а другата – неприятните последствия от дъжда. Предложенията веднага се
илюстрират на дъската.
Приятно

Неприятно

скачаме в локвите

може да ни изпръска кола

хвърляме камъчета в локвите

трябва да носим чадър

и т.н.
Направените по време на мозъчната атака предложения се използват при по-нататъшната
разработка на темата (I. Becker-Textor, 1995).

Ето някои предложени от Ю. Тамберг теми, подходящи за провеждане на
мозъчна атака с деца:
Как да обезопасим пешеходците от падащите от покрива ледени висулки?
Какво много весело нещо да направим?
Трябва да разбъркаме захар в чаша с горещ чай, но нямаме лъжичка. Какво да направим?
Как можем да поздравим човек?
Вожд на племе трябва да определи кои са повече - мъжете или жените? Той може да брои
само до 10, а в племето има повече от 100 души. Какво да направи?
Къде в стаята може да се скрие кукла?
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Измислете къща на бъдещето (формулирайте функциите на къщата, подобрете ги,
изменете ги в противоположното, формулирайте потребностите на човека, нека къщата ги
удовлетворява…) (Ю. Тамберг, 2004).

Методи за увеличаване на асоциациите
Целта на методите за асоцииране е увеличаване броя и многоаспектността на
идеите.
М. Меерович и Л. Шрагина предлагат метода „елха от асоциации”. Педагогът
задава стартова дума - съществително име в единствено число. Под нея децата
записват в колонка възникващите асоциации (също съществителни в единствено
число). След 30-40 секунди се прави „превключване” – от тази стълбичка се взема
някаква нова дума, например третата, която се използва в качеството на стартова
дума за съставяне на нова колонка. След това, избирайки дума от втората колонка, се
прави второ превключване. Моментът за превключване и начинът за избор на нова
стартова дума се определят от педагога. Не трябва едни и същи думи да се повтарят в
различните колонки. За 2 – 3 минути могат да се направят 5 – 6 „превключвания”.
Ключовият момент за увеличаване на асоциациите в този метод е
превключването. То дава възможност за отдалечаване от стартовата дума и
разширяване зоната на асоциативните полета, от които се черпят идеи. От една
страна, случайните превключвания отклоняват: тъкмо сме се настроили на някаква
дума и трябва да преминем към нова. От друга страна, ако се опитаме да удължим
времето между превключванията до 60 – 90 секунди, ще почувстваме, че думите не
стигат (М. Меерович, Л. Шрагина, 2003).
Методът е подходящ за разкриване съдържанието на дадено понятие, което
се изучава в момента. Основната цел от неговото приложение е да насочим децата
при необходимост да използват инструмент за увеличаване на асоциациите вместо
да чакат случайно да им хрумнат идеи.
С оглед увеличаване броя на асоциативните връзки, те трябва да се
предизвикват съзнателно, да се управляват. С оглед на това М. Меерович и Л.
Шрагина препоръчват да се използва функционално-системен подход. Това
означава, получавайки стартовата дума, преди всичко да се отговори на въпроса
каква основна функция изпълнява даденото понятие, да си спомним къде и кога сме
го срещали. При този подход общото количество асоциации и разнообразието им
нарастват с 30-50 %. Авторите дават пример с думата „лист”:
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Обикновено листът е нещо тънко и плоско. Има листи на растения (дървета, храсти, цветя),
листи хартия, ламарина, тесто… В полиграфията има понятие „печатен лист”, „авторски лист”. Така
може да се посочат 10-15 думи само при изброяване на функциите.
Сега да погледнем на листа, например тесто, като на елемент от определена система. В
състава на тестото влизат подсистемите: брашно, вода, захар, яйца… - 20-30 думи се генерират доста
лесно!
Листът тесто е част от надсистема: торта, пирожка, кнедли…
По-нататък може да се потърси по свойства: леко като перушинка; еластично като гума; сухо
като камък и т.н. А има още вкус, форма, размери, цвят… И всеки признак предизвиква някакви
асоциации.
Има също така и паралелни системи – пълнеж, крем украса… (М. Меерович, Л. Шрагина,
2003)

Броят и многоаспектността на асоциациите могат да се увеличат, ако педагогът
насочва децата да мислят за:
•
•
•
•
•
•
•

Функциите на обекта – за какво служи;
Признаци – какъв е, как изглежда, какви свойства и особености има;
Подсистеми – от какви елементи е съставен;
Надсистеми – от какво по-голямо нещо е част обектът;
Паралелни системи – кои други обекти са части от същото по-голямо;
Контрастни обекти и явления – кое е противоположно;
Емоционална значимост – какви чувства предизвиква, какви са
положителните и отрицателните му страни.

За оценка на креативността на асоциациите М. Меерович и Л. Шрагина
препоръчват да се използва скалата на С. Медник, в която показател може да бъде
величината на отдалеченост на асоциациите от стереотипа, т.е. равнището на
оригиналност на асоциациите. Авторът издига хипотезата, че оригиналността се
проявява не в асоциациите-сравнения, отразяващи прякото, реално съществуващо и
видимо сходство, а в асоциациите-метафори, при конструирането на които човек не
толкова открива сходство, колкото го създава. С. Медник разделя асоциациите в
четири групи:
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1. Стереотипни сравнения
Тук влизат сравнения, които възникват от очевидните признаци (например
формата) и най-характерно изразеното („ютия – гореща като печка”, „лампа –
слънце”, „елха – таралеж”). Стереотипните сравнения са резултат от автоматично
тиражиране на асоциации.
2. Оригинални „преки” сравнения
Оригиналността на преките асоциации е свързана преди всичко с формата и
организацията на индивидуалния познавателен опит, включващ базата знания на
генериращия предложения („китара – холандско лале”, „елха – вигвам”).
3. Оригинални сравнения с елементи на детайлизация
Тези асоциации се отличават от предишната група по степен на детайлизация и
включване на стимула като част в цяло („лампа – плешива глава”, „линийка –
стълбище до трийсетия етаж”).
4. Оригинални „косвени” сравнения
Между 3-а и 4-а група няма рязка граница. Косвените сравнения обаче
съдържат в себе си емоционална изразителност на отговора, необикновена гледна
точка, разширение и изход от рамките на очакваните резултати, хумор, съпоставяне
на несъвместими елементи, вълшебство и приказни персонажи. Сравненията
придобиват форма на образи с ярко изразена емоционална окраска. Те съдържат
стремеж известната същност да се отрази необичайно, да се разкрие новото („линия
– майка на правите линии”, „чиния – безкрайност; кръгъл глупак”, „гребен – гора след
пожар”) (М. Меерович, Л. Шрагина, 2003).
Синектика
Целта на метода е да преодолее инерцията на мисленето, да се видят нови
възможности и перспективи в обектите и явленията. Това се постига посредством
привличането на образи от много далечни области, обикновено оставащи на заден
план и изглеждащи несъществени, което може да доведе до създаването на нови
смислови връзки. За разлика от мозъчната атака, където се разчита на стихийната
актуализация на идеите, при метода на синектика се дават и конкретни насоки за
активизация на образното мислене. Основен способ за търсене на идеи е
превръщане на привичното в непривично чрез разновидностите на аналогията.
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Пряка аналогия. Основава се на общото в процесите и явленията от съвсем
различни области. Чрез нея се търсят аналогични ситуации в други задачи и в
природата („Помислете за сходни ситуации, които могат да ни подскажат
решението!”). На тази основа се прави адаптация и пренос на решенията от друга
сфера към собствения проблем.
Лична аналогия. Нарича се още метод на емпатията, защото творецът
влиза в ролята на изследвания обект и от тази позиция си представя неговите чувства,
действия, трудности и т.н. („Представете си, че сте на мястото на предмета. Как бихте
се чувствали? Какво бихте искали? Кое ще ви бъде трудно?”). По този начин
причините за затрудненията и оптималните решения се търсят „отвътре”.
Символна аналогия. При описването на проблема се използват образи,
сравнения, метафори, напомнящи същността му („Кои са най-важните особености на
предмета? Прибавете ги към предмети, които нямат тези свойства. Как да
използваме нетипичните комбинации?”). Това позволява задачата да се види от нова
гледна точка.
Фантастична аналогия. Творческата задача се разрешава чрез въвеждането
на фантастични средства и герои („Предложете решение като в приказките, където
всичко е възможно.”). Фантастичната аналогия позволява да се види идеалното
решение, което често може да бъде от полза за творческото търсене.
Етапи на работа по метода синектика:
1. Педагогът формулира проблема и заедно с децата се определят основните
трудности, възпрепятстващи разрешаването му.
2. Превръщане на привичното в непривично – педагогът задава насочващи
въпроси за използване на аналогии от различен вид.
3. Превръщане на непривичното в привично – предложенията се подлагат на
критичен анализ, доразвиват се перспективните идеи за разрешаване на проблема.
Методът е особено подходящ за деца, тъй като те лесно се вживяват в ролите
на различни предмети и с удоволствие фантазират. Например при изучаване на
буквите и цифрите децата ги изобразяват като хора и разказват къде е мястото им в
замъка на буквите/цифрите, кои са приятелите им, какво обичат да правят и т.н.
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Морфологичен анализ
Основна цел е намирането на нови, неочаквани решения чрез комбиниране
на известни свойства и елементи на обектите и явленията. Разчита се на анализа и
класификацията на признаците и елементите на предметите и тяхното разностранно
съчетаване. По този начин се получават варианти, които преди са оставали извън
полето на внимание и това прави възможно изнамирането на нови, неочаквани
решения.
Етапи на работа:
1. Формулира се проблем.
2. Анализира се обектът, като се определят основните му свойства или
елементи.
3. Прави се списък на всичките им възможни варианти.
4. Вариантите се нанасят в таблица - морфологична кутия. По вертикала се
разполагат основните части/признаци на обекта, а по хоризонтала – възможните
вариации.
5. Разглеждат се и се обсъждат различните съчетания и се избира оптималният
вариант.
На децата може да се предложи да измислят настолна игра (с игрално поле и зар), която да
изработят с помощта на педагога. Елементите, които трябва да се варират, са: средство за
придвижване, начин на движение, сюжет, награда за победителя. Предложенията по всяко
направление се нанасят в таблица, обсъждат се и се избира най-интересната комбинация.

Таблица №1. Морфологична кутия за варианти на настолна игра
Елементи на играта

Варианти

Сюжет

магьосници

супер-герои

джунгла

Средство за
придвижване
Начин на движение

получава се в
началото
само напред

печели се
печелене на бонуси

сглобява се по пътя към
целта
попадане в капани

поздрав

бонбон

желание

Награда за
победителя
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Възможностите за разностранно експериментиране и нагледността на
изнамерените варианти правят метода особено подходящ за децата. Необходимо е
избраните обекти да са добре познати и да позволяват вариране на основните си
елементи и признаци.
Метод на фокусните обекти
Основна цел е създаването на обект с нови свойства. Това се постига, като
върху предмета, подлежащ на изменение, се пренасят свойства от други, случайно
избрани обекти. Така ключов момент в приложението на метода е случайността,
благодарение на която се достига до идеи, които не могат да бъдат получени по друг
начин.
Етапи на работа:
1. Избира се фокусен обект, т.е. такъв, който трябва да се усъвършенства.
2. Формулира се проблем – какво в този обект трябва да се подобри.
3. Избират се случайни предмети (от речници, книги, списания) –
съществителни, които не са пряко свързани с обекта за усъвършенстване.
4. Изброяват се и се записват признаците на случайните обекти, като се
използват думи от различни области – техника, художествена литература,
всекидневие.
5. Признаците на случайните обекти се пренасят върху предмета за
усъвършенстване, като стремежът е не само към механично съчетание, а към
доразвитие и обогатяване на идеята.
6. Анализират се съчетанията и се избират най-подходящите за реализация.
Пример:
Фокусен обект: стол.
Случайни обекти и техни признаци:
Муха – лети, може да се движи по тавана, жужи, досажда…
Цвете – има дръжка и венчелистчета, цъфти, увяхва, мирише, разноцветно е…
Телефон – осъществява звукова връзка между хората, има микрофон и говорител, звъни…
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Признаците се пренасят върху фокусния обект и съчетанията се доразвиват. Така се получават:
Стол-цвете. Признакът „разцъфва-увяхва” се асоциира преди всичко с изменение на формата,
размерите и качествата в определено време. Мебели с такива свойства са описани в много
фантастични романи. С „разцъфващи” столове може да се оборудват например служебните
помещения – те сами се появяват в обедната почивка и после изчезват. Такъв стол, допълнен с
признак на телефона, ни напомня за обедната почивка, а по време на обяд ни развлича с цветомузика.
Летящ стол. Това е стол, който лесно се мести, можем да го оставим на всяко място, даже
вертикално на стената и да го използваме например като чертожна дъска или триножник.
Досаден стол. Стол, който постоянно напомня за нещо, може би не много приятно. Такъв стол
се асоциира с представата за скучна работа, която обаче трябва да се изпълни, или за делови секретар.
Идеята може да се реализира като работен календар с разписание на ангажиментите. То е във вид на
малък екран, монтиран в стола. Всеки ангажимент е представен във вид на картинка, която се появява
в определен момент под съпровода на съответстваща музика: „Време е!” (М. Меерович, Л. Шрагина,
2003).

Както морфологичния анализ, методът на фокусните обекти е подходящ за
децата поради своята нагледност и възможности за въображаемо
експериментиране.
Метод на контролните въпроси
Целта е да се намери разрешение на проблем посредством задаването на
поредица въпроси, които могат да въведат в зоната на добрите варианти. Всъщност
всеки въпрос представлява насока за промяна. Отговаряйки на въпросите,
съдържащи се в списъка, творецът обмисля проблема от различни страни. Много
автори съставят подобни списъци. Ето някои въпроси, подходящи за работа с деца:
На какво прилича обектът/ситуацията?
Може ли предметът да се използва по друг начин?
Може ли да се усъвършенства?
Може ли да се променят признаците му (форма, цвят, мирис, вкус, тегло, материал)?
Може ли да се раздели на части?
Какво може да се замени?
Какво може да отпадне?
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Може ли предметът или негови части да се намалят/увеличат? Може ли нещо да се удвои?
Може ли да се увеличи/намали броят на частите?
Може ли да се промени разположението на частите?
Може ли от неподвижните елементи да се направят подвижни?
Кой е противоположният обект/ситуация? Какво може да се превърне в противоположно?
Кое е идеалното решение?
Как ще го нарисувате?
Кой? Какво? Защо? Къде? С какво? Как? Кога?
Известна ли е подобна задача? Как е решена?

Етапи на работа:
1. Педагогът предварително формулира проблем и в съответствие с него
съставя списък с контролни въпроси.
2. Децата се запознават с проблема.
3. Децата отговарят последователно на всеки въпрос, като изследват
заложените в него възможности за промяна.
4. Съвместно се анализират перспективните идеи и се избира най-добрият
вариант.
Методът може да се прилага в разнообразни области, като в зависимост от
конкретната задача се формулират въпросите. Много е подходящ за
усъвършенстването на предмети и съставянето на фантастичен разказ.
Наред с обособяването на система от методи за творческо възпитание,
определящи начина на съвместната дейност на педагога и децата, за педагогиката на
творчеството е важно да конкретизира и подходящи за детската възраст креативни
техники.

Творчески техники
Творческите техники са конкретните операции, извършвани в рамките на един
или друг метод. Така например техниката вариране и промяна на цвят може да се
използва при метода на фокусните обекти, при мозъчната атака или контролните
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въпроси. С други думи педагозите организират и ръководят дейността на децата
посредством определен евристичен метод, а децата постигат набелязаната цел
(генериране на разнообразни нестандартни идеи), използвайки конкретна техника за
създаване на нов образ.
Креативните техники са насочени към изменение по някакъв начин на
познатите ни обекти и явления. Подходящи за предучилищната и началната
училищна възраст са следните творчески похвати: аглутинация (прибавяне на
непринадлежащ атрибут, действие или мисъл от друг обект); преобръщане (обратно
координиране – размяна на местата); сравнение, аналогизиране (намиране на
аналогии, на потенциални двойници); вариране (изменение на действие, белег или
мисъл); преувеличение и преумаление (на размер, качество, брой съставни части),
заместване (на обект, атрибут, действие), полифункционалност (намиране на
многостранна употреба), разчленяване (разделяне на части, тяхното отстраняване
или замяна), одушевяване (приписване на човешки качества на предмети и
животни), комбинации от различни техники.
Конкретни примери относно възможностите за приложение на креативните
методи и похвати в детската градина и началното училище са дадени в темата
„Задачи, упражнения и игри за стимулиране на творчеството”. Предложените
активности са подредени в усложняваща се последователност, позволяваща
поетапно надграждане на по-сложните действия и операции върху основата на поелементарните.
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МАЙСТОРИ НА ФАНТАЗИЯТА И ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ
Джани Родари и „Граматика на фантазията”
За разгадаване на въпроса как да помогнем на децата да съчиняват голяма
заслуга има Джани Родари. Авторът е бил вдъхновен от мисълта на Новалис, че „Ако
притежавахме наука и за фантазията, както притежаваме наука за логиката, тогава
бихме разбулили тайните на изкуството да се измисля”. Работейки като начален
учител, Дж. Родари съчинява и разказва истории на децата, обучава ги чрез игри.
Започва да си води записки за начините, по които измисля истории, за техниките,
които изнамира, за да задвижи чрез тях думи и образи. По-късно той публикува
похватите в книгата си „Граматика на фантазията” и ги популяризира при
многобройните си посещения в училищата като разказвач на приказки.
Главните заслуги на Дж. Родари за креативната педагогика виждам в
предложените от него похвати за изобретяване на фантастични теми, както и в
наследството от приказки, които ни оставя като пример за живо творческо
въображение. Както посочва самият автор, „Граматика на фантазията” не е някаква
пълна теория на творческото въображение, готова за преподаване и усвояване из
училищата. Писателят, така да се каже, ни показва как да разпалим искрата на
фантазията, но за да подпомогнем децата да съчиняват, трябва да ги въведем стъпка
по стъпка в методите и техниките на творческото мислене, т.е. – необходима е
технология. Разбира се, за целта самият педагог трябва да даде простор на
фантазията си. А това не винаги е лесно за възрастните. В този смисъл възпитателите,
които искат да развият въображението на децата, могат да използват „Граматика на
фантазията” като активатор на собствената си креативност. И тъй като творчеството не
може да възникне от нищото – нужен е запас от впечатления и примери за
иновативни идеи, историите на Джани Родари са висококачествен материал, който
може да се предложи на децата в качеството на такъв запас. Без да се забравя, че
само примери не са достатъчни, необходими са още знания и умения за способите за
търсене и развиване на идеите.
По-долу в обобщен вид са представени някои от идеите на Дж. Родари за
изнамиране на фантастични теми, както и бликащи от фантазия примери, приведени
от писателя, за тяхното доразвиване.
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Опитът на Джани Родари показва, че обичайните асоциации в повечето случаи
не са достатъчни, за да се роди фантастичната идея. Все пак това не е невъзможно,
както разкрива следният пример. Авторът тръгва от асоциации по звучене: „mattone”
(тухла) → „canzone” (песен), „marrone” (кестен), „massone” (зидар), „panettone”
(козунак) и изследва възможните съчетания. Интересна двойка, казва той, образуват
думите „тухла” и „песен”. От комбинацията възниква следната приказка:
Ето я музикалната къща! Тя е изградена от музикални тухли и от музикални камъни. Нейните
стени издават трели: когато чукчетата на пианото ги ритат със своите боти, стените пеят по всички
възможни ноти. Виждам един до диез, закачен на дивана, а най-високото фа е под прозореца; подът е
целият настроен на си бемол-мажор, една доста стимулираща тоналност. Великолепната врата е
атонална, сериална, електронна: стига да я докоснеш с пръст, и извличаш страшен концерт. Но къщата
не е самичка. Тя е заобиколена от цяло музикално село и то наброява къща пиано, къща челеста, къща
фагот. То е село оркестър. Вечер неговите жители музицират – свирят със своите къщи и преди да
отидат да спят, си устройват чудесно концертче. В дълбоката нощ, докато всички спят, един затворник
свири върху решетките на своята килия... (Дж. Родари, 1986, с. 14-15).

В този случай изглежда, че фантастичната тема, която е начален момент на
всяка история, се заражда от една - единствена дума. В действителност изходното
начало включва два елемента: думата и предизвиканата от нея асоциация.
Според Джани Родари фантастичните теми възникват от т.нар. фантазиен
бином: съчетание от две понятия, които разкриват нови смислови възможности. При
това тези понятия трябва да са далечни. Така, казва писателят, идеята се ражда само
тогава, когато единичната дума срещне втора, която я предизвиква, заставя я да
изскочи от релсите на навика и в резултат се раждат нови смисли. Например, „конкуче” не представлява фантазиен бином, не обещава нищо интересно. Това е само
проста асоциация вътре в самата зоологическа категория. При споменаването на тези
две животни въображението остава безучастно. „Нужно е двете думи да са
разделени от известна дистанция, едната да е достатъчно чужда за другата, та
съседството им да е малко нещо необичайно – само така въображението може да
бъде принудено да се задвижи и да установи между въпросните думи сходство, да
изгради единна, в дадения случай – фантастична цялост, в която двата разнородни
елемента биха могли да съжителстват” (Дж. Родари, 1986, с. 24).
Авторът препоръчва елементите на фантазийния бином да бъдат избрани на
случаен принцип. Например двете думи могат да бъдат издиктувани от две деца и
едното да не знае какво казва другото. Втори вариант - да бъде изтеглен жребий от
предварително написани думи; трети вариант е дете, което не умее да чете, да ги
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посочи наслука в две отдалечени страници на речника. Това дава възможност за
създаване на причудливи и странни съседства.
След намиране на думите те трябва да бъдат съчетани помежду си, за да се
получи фантазиен бином. Като най-елементарен способ за това, Дж. Родари посочва
свързването посредством предлог. Ако думите са „куче” и „шкаф”, се получават
следните образи:
кучето с шкафа
шкафът на кучето
кучето върху шкафа
кучето в шкафа и т.н.

Всеки от тези образи очертава възможността да се измисли конкретна
фантастична ситуация:
1. Едно куче пробягна по улицата: то носи на гърба си шкаф. Какво се чудите – той му е
колибката. Всякога я мъкне със себе си, както охлювът – своята черупка. (И така нататък, по ваш избор).
2. Шкафът на кучето. Той е предназначен да подбира дрехите му: неговата пелеринка,
различните намордници и каишки, плетените терлички, предпазителя за опашката с пискюлчета,
гумени кокали, котета-играчки, указател за градските улици (нали кучето трябва да ходи за млякото,
вестника и цигарите на господаря!).
3. Кучето в шкафа – тази тема още от пръв поглед е многообещаваща. Доктор Полифемо се
прибира вкъщи, отваря шкафа, за да вземе домашния си халат, и какво – намира там едно куче.
Заставени сме веднага да измислим обяснение на това появяване. Но обяснението може да бъде
оставено за по-късно. За момента е по-интересно да се анализира от близко разстояние положението.
Кучето е от неопределена порода. Може би е обучено за особен лов: да търси гъби трюфели или
циклами из Алпите или рододендрони. То е добродушно, маха приветливо с опашка, вежливо подава
лапичка, но да излезе от шкафа не иска и да чуе, колкото и доктор Полифемо да го умолява. След това
докторът Полифемо отива в банята да вземе душа си и в тоалетното шкафче намира друго куче. Трето
куче си седи в кухненския шкаф сред тенджерите, четвърто – в машината за миене на съдове, още
едно – полузамръзнало – в хладилника. Едно мъниче се е свило в ъгъла при метлите, а друго – още поминиатюрно, в чекмеджето на писалището. Доктор Полифемо би могъл в този момент да извика на
помощ портиера, за да бъдат отблъснати нашествениците, но не това му повелява неговото
кучелюбиво сърце. Напротив, той изтичва при месаря и купува десет килограма филе, за да нахрани
гостите си. И от този час той всекидневно започва да купува по десет килограма месо. Но това не може
да остане незабелязано. Месарят заподозира нещо. Започват шушукания, пораждат се злословия,
запълзяват клевети. Дали този доктор Полифемо не крие в къщата си шпиони, търсещи атомни тайни?
Не прави ли той някакви дяволски експерименти - иначе защо му е толкова месо? Горкият доктор
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започнал да губи клиентите си. Запристигали доноси в полицията. Полицейският началник
разпоредил да се обискира домът му. И само при обиска се изяснило, че доктор Полифемо, невинен,
е понасял толкова обиди изключително поради любовта си към кучетата и т.н. (Дж. Родари, 1986, с. 2627).

По такъв начин фантазийният бином не остава една безсмислица, а при
употреба на фантазията се създават нови смислови връзки.
Вариант на фантазийния бином е фантастичната хипотеза. Тя е изградена във
формата на въпроса „Какво би станало, ако…”. За да се формулира въпросът, казва
Дж. Родари, се вземат случайно избрани подлог и сказуемо. Тяхното съчетание ни
снабдява с хипотезата, върху чиято основа вече може да се работи. Например:
подлог: „Реджо Емилия”, сказуемо: „летя”, фантастична хипотеза: „Какво би станало, ако
Реджо Емилия почнеше да лети?”;
подлог: „Милано”, сказуемо: „окръжен от морето”, фантастична хипотеза: „Какво би станало,
ако Милано внезапно се намереше окръжено от морето?” (Дж. Родари, 1986).

Писателят препоръчва да си представим как различни лица реагират на
необикновената новина, да си въобразим най-различните произшествия, свързани
с едното или другото събитие или възникналите около тях спорове и по такъв начин
бихме се запасили с подръчен материал. Така би се получила полифонна история. За
главен герой бихме могли да изберем например някой малчуган, около когото като в
панаирска въртележка да се завърти приключенска вихрушка от най-непредвидени
събития.
Интересна е забележката на Дж. Родари, че по-късметлии са селските деца,
защото не трябва да мислят за някакъв неопределен фурнаджия, а веднага се сещат
за фурнаджията Джузепе и последният веднага им помага да въвеждат в разказа
познати лица, роднини и приятели. Докато градските деца са принудени да работят с
действащи лица, които не познават лично. По тези причини за тях измислянето не е
така лесно и не е изпълнено с детайли.
Друг способ за доразвитие на фантастичната идея Дж. Родари вижда в самите
образи на действащите лица. Той отбелязва, че от характерните особености на
дадено действащо лице (вече познато като Пинокио или пък измислено от нас)
могат логически да бъдат изведени и неговите приключения. Например
Стъкленият човек. Той би трябвало да действа, да се движи, да завързва
запознанства, да бъде подхвърлян на всякакъв вид произшествия, да стане причина
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за определени събития само като строго се съобразява с естеството на материята, от
която е направен. Анализът на материята ще подскаже с каква мярка трябва да
подхождаме към героя.
Стъклото е прозрачно. Стъкленият човек е прозрачен. Можем да четем мислите в главата му.
За да общува, той не се нуждае от разговори. Той не може да лъже, защото това ще проличи веднага –
освен ако не нахлупи на главата си шапка. Нещастен ще е денят, в който в страната на стъклените люде
бъде въведена модата да се носят шапки. Това ще означава, че влиза в мода да се крият мислите.
Стъклото е чупливо. Това означава, че къщата на Стъкления човек би трябвало да бъде от
всички страни обвита в нещо меко. Тротоарите ще бъдат застлани с дюшеци. Ръкостискането ще бъде
забранено. Тежката работа – също. Същинският лекар в тази страна ще бъде не медицинският
работник, а стъкларят.
Човечето от папирусна хартия ще има по-различни приключения от човечетата, направени от
мрамор, слама, шоколад, пластмаса, дим, бадемов крем… Ако Пинокио беше железен,
приключенията му щяха да имат друг характер (Дж. Родари, 1986, с. 115).

Като друг неизчерпаем източник на истории Дж. Родари сочи предметите в
дома. Всяка вещ съобразно естеството си предлага поводи за приказност.
Например креватчето. Какво ли не прави детето, когато се намира в креватчето си: и скача, и
играе, и всичко друго – само да не легне да спи. Ако го заставят да спи и да прекъсне някоя своя
дейност, която счита за много важна, то е готово да намрази креватчето си. Отразим ли този разказ от
любимия доскоро предмет, ще се получи историята на креватчето, което не оставяло детето да заспи.
Това креватче се преобръщало, скачало до тавана, изтичвало на стълбищната площадка и се
търкулвало по стъпалата; възглавницата непрекъснато се местела и искала да лежи откъм краката, а
не откъм главата… Съществуват и креватчета с мотор, които пътуват в далечни страни на лов за
крокодили… (Дж. Родари, 1986, с. 135).

Разказ може да възникне и от нелепите смешки.
Някой отива при обущаря да си поръча чифт обувки за … ръцете. Това е човек, който ходи на
ръце. С краката яде и свири на хармониум. Опак човек. Говори наопаки. Казва на водата „хляб”, а на
глицериновата свещичка „лимонена пастилка”.
Едно куче не знаело да лае. Вярвало, че може да се научи от котката, която естествено го
научила да мяучи. Отишло при една крава и се научило да мучи: муу-у!...
Един кон искал да се научи да пише на машина. С ударите на копитата си счупил цяла дузина
пишещи машини. Трябвало да му се направи една голяма колкото къща, защото пишел, като
галопирал по клавишите… (Дж. Родари, 1986, с. 167).
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Тези и други формулирани от Дж. Родари похвати са широко използвани при
разработването на задачи и упражнения за развитие на въображението и
творческото мислене. А веселите истории, написани от него, са неотменен и обичан
спътник на много деца по света.

Едуард де Боно и латералното мислене
Едуард де Боно е световно признат авторитет в „преподаването на мисленето
като умение”. Авторът създава концепцията за латералното мислене и на нейна
основа разработва огромно количество практически техники за творческо мислене.
Това му носи световна известност – книгите му са преведени на повече от 30 езика,
канен е като лектор в над 50 страни; от консултациите му се ползват световни
корпорации като IBM, „Дюпон”, „Шел”, „Форд” и др.; на името му е наречена
планета. Де Боно ръководи една от най-широко използваните програми за директно
преподаване на мислене в училищата, която се прилага в много страни. Методите,
които авторът предлага, са подходящи и за деца, и за възрастни, и се прилагат в
селски училища, в училища за надарени деца и при обучението на
бизнесръководители.
Е. де Боно подчертава, че ключов момент в преподаване на мисленето като
умение е мотивацията. Ако кажем на подрастващите, че мисленето ще им е от
голяма полза в училище или в живота, при повечето деца това няма да окаже голям
мотивиращ ефект. Затова Е. де Боно препоръчва организация на дейността, при която
мисленето да бъде жизнерадостно, забавно и приятно – почти като игра. Децата
харесват мисленето, обичат да използват ума си и да имат идеи. Но те трябва да могат
и да се справят. Да се поднесе на детето почти невъзможна за решаване задача,
подчертава авторът, е нещо точно обратно на мотивирането. Той насочва
вниманието към три източника на мотивация за творческо мислене. Първият, това е
чувството, че постигаме нещо. Тъй като в творческите задачи няма единствено
правилни отговори, постиженията са свързани с броя и оригиналността на
предложенията. На второ място, много мотивиращо е да изненадаме себе си, като
измислим идея, която не ни е хрумвала до този момент. Мотивиращи са и
сравнението и състезанието. Мотивира и лекотата, с която вършим нещо. Да се
решава някаква мисловна задача уверено и ефективно само по себе си, е високо
мотивиращо действие.
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В основата на методите на Е. де Боно е залегнало разбирането, че творческо е
мисленето, насочено към изследване на възможностите. Според автора всяка ценна
творческа идея винаги трябва да бъде логична в ретроспекция (след като вече е
хрумнала някому). Ако някоя идея не е логична от дистанцията на времето, никога
няма да можем да я разглеждаме като ценна, тя ще си остане за нас просто „щура
идея”. Анализът на информацията, мисленето напред, логиката не са достатъчни, за
да генерира нови идеи, защото умът вижда само онова, което е подготвен да види,
т.е. старите идеи. За да стигнем до нови идеи ни е нужно средство, способно да ни
накара да погледнем на нещата по нов начин, като ни изтръгне от стария. Такова
средство е латералното мислене.
Е. де Боно защитава тезата, че творчеството не е мистичен дар и всеки би
могъл да мисли креативно, ако овладее специфични техники. Те съставляват
„латералното мислене”. По-долу са представени някои от мисловните навици и
инструменти, описани в книгата „Научете детето си как да мисли”, които могат
значително да подобрят уменията за творческо мислене. Овладявайки ги, педагозите
биха направлявали много по-ефективно творческия процес у децата.
Търсене на алтернативи1
Де Боно предупреждава, че може да намерим или да не намерим
алтернатива, но винаги си струва да отделим известно време за търсенето им вместо
да приемем, че вършим нещата по най-добрия възможен начин (което често не е
така). Понякога сме принудени да търсим алтернатива, понеже традиционният начин
вече не върши работа. Друг път стремежът ни е породен от вярата, че можем да
намерим по-добър начин от този, който използваме досега. Преди да се заемем с
търсенето, трябва много добре да си изясним целта. Де Боно се спира на следните
видове алтернативи: възприятие (едно и също нещо може да се разглежда по много
различни начини), действие (алтернативно поведение, което може да се реализира в
различни ситуации), решения (алтернативни решения на един проблем), подходи
(различни начини да се заемеш с проблема, за да намериш решение), обяснения
(алтернативни обяснения за това как е станало нещо; алтернативни хипотези в
науката), проект (алтернативни проекти, всеки от които изпълнява поставените цели машини, сгради, афиши и т.н.).
1

Думата „алтернатива” е дадена в мн. ч. така, както е употребена в названието на техниката,
формулирана от Е. де Боно. По този начин авторът подчертава, че стремежът е да се намерят много
варианти.
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Отчитане на ценностите и на гледните точки на другите
Де Боно обяснява, че всички ситуации са свързани с различни ценности на
различни хора. Светът е едно твърде населено място и това, което е добро за един,
може да е лошо за друг. Така едно логически правилно решение на проблема може
да бъде неприемливо, ако се окаже, че противоречи на ценностите на хората. Затова
авторът пише, че през цялото време на мисленето трябва да си даваме сметка за
ценностите. Да се занимаваме с тях означава първо да разгледаме кои са засегнатите
страни и след това да преценим плюсовете и минусите, ползата и проблемите от
идеята.
Ценностите са тясно свързани с гледните точки на другите. Едно действие
може да повлияе освен на преките участници и на много други хора. Така че при
обмислянето на действието, трябва да се вземат предвид и останалите. Първата
стъпка е да направим списък на засегнатите хора. Втората стъпка е да си представим
гледните точки и мисленето на всеки един от тях.
Обмисляне на следствията и резултатите
Де Боно посочва, че ако мисленето ни ще доведе до действие от какъвто и да е
вид (решения, избор, планове, инициативи и т.н.), тогава това действие ще стане в
бъдещето. Следователно трябва да разгледаме неговите последствия. Обмислянето
на следствията и резултатите става посредством отговор на поредица въпроси: „Ще
се уреди ли?”, „Каква е ползата?”, „Какви са проблемите и опасностите?”, „Какво
може да се обърка?”, „Какво е най-лошото, което може да се случи?”, „Каква е
цената?”, „Какъв е идеалният резултат?”.
Фокус и цел
През повечето време мисленето просто блуждае от една точка към друга.
Мислещият оставя всеки пункт да подскаже следващия. И това е една от основните
причини за безрезултатността и безплодността в мисленето. Фокус и цел е мисловен
навик. Означава, че трябва редовно да имаме съзнание за фокуса и целта през цялото
време, докато мислим. С оглед на това трябва да си задаваме въпросите: „Какво
гледам (какво мисля) точно сега?”, „Какво се опитвам да направя?”.
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Обща и частно
Придвижването от общата към конкретната идея и обратното е важно
мисловно действие. Частното винаги е онова, което можем да осъществим. Де Боно
дава следният пример за движение от общото към частното: „Донеси ми питие” →
„Донеси ми безалкохолно питие” → „Донеси ми лимонада”. Придвижваме се от
широкото намерение към действителните подробности на това, което трябва да се
направи.
От общото към частното
В голяма част от мисленето трябва да сме детайлни и конкретни. Понякога да
си „много общ” означава да не можеш да дадеш конкретен отговор. Но има други
моменти, когато е много полезно да можеш да работиш на „общо” равнище например при генерирането на алтернативи.
На бетона има дупка, пълна с вода. Искате да изкарате водата от дупката.
…Бих могъл да изсмуча водата.
…Бих могъл да я изгреба.
…Бих могъл да я изместя, по силата на закона на Архимед (Е. де Боно, 2001, с. 190).

Всяко от тези твърдения е обща идея, общ метод или общо понятие. Щом
веднъж имаме общата идея, продължаваме, за да видим как тази идея може да се
осъществи конкретно. „Да се изсмуче водата” предполага наличието на помпа или
сифон. „Да се изгребе” – изисква се да имаме „под ръка” малка кофа, лъжица, или
черпак. „Чрез водоизместване” предполага слагането на камъни или дори на
пластмасова торба с вода и по-късно изваждането на тези предмети.
Вместо да се опитваме веднага да намерим конкретното решение, често е пополезно да се дефинира някаква обща идея. Щом веднъж имаме общата идея,
оглеждаме се за действителни начини за конкретното й осъществяване.
От частното към общото
Вместо да се захванем с общата идея и след това да се опитаме да намерим
конкретен начин за осъществяването ѝ, можем да започнем с конкретното и да се
опитаме да извлечем общото, което се намира зад подробностите.
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Фермер има заострена дървена пръчка, с която мушка в земята и след това пуска семе в
дупката. Каква е общата идея тук? Би могла да бъде: „Правене на дупки, за да се сложат вътре семена”
или „Поставяне на семената под земята”.
Щом имаме общата идея, можем да се огледаме за други начини да направим това.
Например можем да изобретим машина, която би могла да прави няколко дупки едновременно и
автоматично да пуска семена във всяка от тях. Или можем да разпръснем семена по повърхността на
земята и след това да поставим слой почва върху тях” (Е. де Боно, 2001, с. 191).

Ако се стремим да подобрим или да променим нещо, начинът да го направим
е да извлечем общата идея. Щом веднъж имаме общата идея, можем да направим
две неща: да проверим дали за целта (онова, което се опитваме да постигнем) не
може да послужи друга идея или пък е възможно да видим дали общата идея не би
се осъществила по различен, по-добър начин. Ключовите въпроси, които трябва да си
зададем, са: „Какво се опитваме да направим?”, „Каква е общата идея тук?”, „Има ли
по-добра обща идея?”, „Как другояче да осъществим общата идея?”.
Хипотеза, предположение и провокация
Хипотезата, предположението и провокацията ни позволяват да си играем
наум. Ние изпробваме нови неща. Извършваме „мисловни експерименти”,
използвани от Айнщайн, за да достигне до великите си идеи. Де Боно разглежда
предположението като мощно средство за развитие, промяна на идеите, за
създаване на нови идеи и творчество въобще. Диапазонът на предположения може
да бъде от съвсем разумната догадка до най-обикновена провокация, която не
претендира да бъде истина.
Е. де Боно се интересува особено от провокацията като инструмент на
латералното мислене. Провокацията отива отвъд хипотезата и предположението.
При последните две ние се досещаме, че нещо изглежда е така, но все още не можем
да го докажем. При провокацията няма никаква претенция, че нещо може да бъде
истина. Например: „Кравите могат да летят”, „Колите имат квадратни колела”. И
двете твърдения са напълно абсурдни. Те противоречат на опита и истината.
Провокацията никога не е предназначена да се изпълнява като приложима идея.
Нейната цел е да извади ума ни от обичайните му коловози, така че да видим нещата
по различен начин. За да избягаме от основната линия на мисълта, трябва да тръгнем
срещу естественото си мислене и опит. Ето защо ни е нужна провокацията. След като
провокацията е вече налице, се „придвижваме” напред към нова идея. Е. де Боно
предлага различни начини за задаване на провокации.
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Задаване на провокации
Приети провокации. Чуваме или прочитаме глупава забележка. Тази
забележка не е била замислена като провокация. Тя може да е била замислена като
сериозна идея или като майтап. Имаме избор. Може да отхвърлим идеята или да
решим да се отнесем към нея като към провокация.
Обръщане. Виждаме как обикновено се правят нещата и след това
целенасочено тръгваме в обратна посока. Задаваме си въпросите: „Каква е
нормалната посока?”, „Каква е обърнатата (противоположната) посока?”.
Обикновено се опитваме да правим колелата колкото е възможно по-кръгли. Така че
нека ги направим „некръгли” или квадратни.
Бягство. При този метод разглеждаме някоя черта, която обикновено
приемаме за даденост в определена ситуация (това никога не трябва да бъде
отрицателна черта) и после я изпускаме или зачеркваме. Например вземаме за
даденост, че кучетата-пазачи трябва да лаят. Ние я изоставяме – избягваме я – и ето,
че получаваме „Кучетата-пазачи не лаят”.
Пожелателно мислене. Това не трябва да бъде просто умерено желание, а
някаква фантазия. Напълно е естествено да кажем: „Нямаше ли да е хубаво, ако…”.
Шок. Най-простичко тук се включва всичко онова, което бихме искали да
зададем като провокация – „Колите се произвеждат от спагети”, „Зърнените храни би
трябвало да растат в опаковките си”…
Е. де Боно изтъква, че ако правим хубави провокации, първоначално ще
можем да се възползвате само от половината. Когато се усъвършенстваме в
„придвижването”, ще можем да използваме повече. Няма голяма полза от една
слаба или плаха провокация. Авторът препоръчва да не мислим за начина на
използване на провокацията, докато я създаваме. Но след като я измислим, трябва да
се опитаме да я оползотворим.
Придвижване
Една провокация е непотребна, ако нищо не можем да направим с нея. Ние
използваме „придвижването”, за да се преместим от провокацията към някаква нова
идея. Де Боно посочва следните начини за „придвижване”:
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Нагласа. Съществува обща нагласа за „придвижване”. Ние правим общо
усилие да се оттласнем напред от провокацията: „Към какво ни води това?”, „Какво
предполага това?”, „Къде ще стигна по този начин?”, „Какво е интересното тук?”
МИГ ПО МИГ. Това е може би най-мощният начин да се постигне
придвижване. Ние визуализираме провокацията в действие – независимо колко
абсурдно изглежда това. Така визуализираме летенето на кравите. Визуализираме
кола, която се подрусва на квадратните си колела. Докато си представяме тези неща,
дебнем какво става миг по миг. Това е абсолютно различно от стремежа да видиш
какво ще стане накрая, когато колата с квадратни колела ще се разбие. Именно
наблюдението на провокацията „миг по миг” може да ни доведе до нови идеи.
Извличане на принцип. „Можем ли да изберем или да изведем някакъв
принцип от провокацията и след това да го използваме за дадена идея?”. В
допълнение към извличането на принцип можем да изведем и характерна ключова
черта или специфичен аспект на провокацията. Това се превръща в нещо като „семе”,
което засяваме, за да отгледаме нова идея.
Фокусиране върху разликата. „По какъв начин това се различава от онова,
което обикновено правим?”, „Какви са отликите?”. Чрез фокусирането върху тези
отлики ние се стремим да се придвижим към нова идея.
Търсене на ценност. „Има ли в тази провокация някаква ценност?”, „Има ли
някакви директни положителни аспекти?”, „Има ли някакви конкретни
обстоятелства, при които тази провокация би имала непосредствена стойност?”.
Интересно. „Кое е „интересното” в тази провокация?”. Този термин покрива
някои от другите начини за придвижване. Може да има интересна разлика, принцип.
Случайна дума
В историята на изобретенията и идеите има много примери, когато случайни
събития (като ябълката, която се предполага, че е паднала на главата на Нютон и е
вдъхновила понятието му за гравитацията като сила) са „натискали спусъка” на ценна
нова идея. Техниката за латерално мислене „случайна дума” се основава на
разбирането, че творческите идеи понякога се стимулират от случайни събития.
Случайната дума осигурява този процес като целенасочен инструмент за мислене.
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На пръв поглед техниката изглежда абсурдна. Но всъщност няма никакво
вълшебство. Мозъкът е толкова добър в правенето на връзки, че почти винаги коя да
е дума ще стимулира идеи по темата. Дума, получена „наслуки” (без специален
подбор), се въвежда в контакт с дадена сфера на фокус, която се нуждае от нова идея.
Е. де Боно обяснява, че ние самите не можем да изберем думата стимул, защото, ако
го направим, тя просто ще пасва на съществуващите ни идеи (които ще са основата на
„избора”). Така че вместо да определяме думата, вземаме случайна дума от речник
или вестник например. Това трябва да е добре познато съществително, с много
асоциации, функции или характерни черти. Понякога връзката между случайната
дума и темата е толкова директна, че не се стимулират нови идеи.
След като сме намерили думата-стимул, трябва да следваме асоциациите си,
като използваме различни методи на придвижване. Де Боно предупреждава да не
правим прекалено много стъпки, търсейки връзката, защото така ще се върнем към
идеите, които вече имаме, и няма да оползотворим специалната стимулираща
стойност на тази случайна дума. Не трябва да започваме списъка от аспектите на
думата, защото тогава просто ще вървим надолу по листа, за да намерим онзи аспект,
който идеално ще съответства на старите ни идеи. Трябва да се придвижим към друг
аспект едва след като вече имаме един сполучлив опит.
Метод на рисуването
Де Боно препоръчва този метод за децата, защото те често не разполагат с
точните думи, за да опишат една сложна идея, докато при рисуването са напълно
свободни и могат да покажат тази идея с някакво действие. Рисунките са
функционални и показват как може да се направи нещо. В този смисъл те „решават
проблеми”, „решават задачи” или „проектират”. Една рисунка примерно показва как
би могло да се претегли слон; друга пък е на тренажор, на който куче прави
физически упражнения. Ето някои предложени от де Боно теми за рисунки:
Направи машина за преглед на автомобили. (Така че всички неизправности да бъдат открити,
преди продажбата).
Как ще проектираш по-добра маса за хранене? (Проектирай маса, която е специално
направена за хранене).
Покажи как хората могат да правят упражнения на работните си места. (Хората трябва да
работят, но имат нужда и от малко физически упражнения).
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Авторът разглежда рисунката като добра основа за обсъждане на творческа
задача. Препоръчва на детето да се задават въпроси от рода на: „Кажи ми какво е
това?”, „Какво точно става тук?”, „Това за какво е?”, „Това как става?”…
Всички описани от Е. де Боно мисловни навици и инструменти са придружени
с конкретни задачи и упражнения, което дава възможност за приложението им при
провеждането на тренинги за творческо мислене. Тематично те могат да се отнесат
към следните групи: актуални обществени проблеми; проблеми, свързани с
ежедневието – включително и на децата; фантастични въпроси. Педагозите могат да
подбират задачи, съобразени с възрастта и възможностите на децата.

Хенри Алтшулер (и последователи) и ТРИЗ
Дълго време изследователските задачи са се решавали по метода на пробите
и грешките. Развитието на науката и технологиите през ХХ век налага необходимостта
от разработването на по-ефективни способи за творческо търсене. Това довежда до
появата на методи като „мозъчна атака”, „синектика”, „метод на контролните
въпроси” и др. Те повишават интензивността на генерирането на идеи. Но
количеството предложения не е свързано с тяхното качество. Генерира се огромен
брой безперспективни идеи, а после се губи много време за отсяването на
потенциално полезните предложения (ако има такива). През 40-те години Хенри
Алтшулер – съветски учен, писател-фантаст, инженер и изобретател, поставя въпроса
по друг начин - „Как без генериране на многочислени варианти да попаднем направо
в зоната на силните предложения?”. Анализирайки стотици хиляди патенти и
изобретателски задачи, Алтшулер създава прецизна технология за решаване на
творчески задачи с различна степен на сложност, насочваща вниманието направо
към силните идеи. Така се ражда ТРИЗ – технология за решаване на изобретателски
задачи. Впоследствие се оказва, че ТРИЗ е приложима към всяка сфера на дейност.
Нейните идеи и методи се пренасят и в нетехнически области като изкуство,
мениджмънт, реклама, политика и пр. С ТРИЗ започват да работят големи фирми като
"Ford", "Caterpillar", "Procter & Gamble", IВМ, "Motorola"; в САЩ излиза списание по
ТРИЗ, в Европа се създава Асоциация по ТРИЗ, провеждат се конгреси, посветени на
ТРИЗ, в редица държави се организират тренинги за приложение на технологията в
различни области.
ТРИЗ продължава да се развива и днес. Използването й формира творчески
качества на мисленето като гъвкавост, системност, оригиналност. Това дава
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възможност на базата на ТРИЗ да се разработват педагогически технологии за
развитие на творческото мислене. Такива технологии се прилагат при обучението и
възпитанието на деца и студенти в много държави.
Главната особеност, която отличава ТРИЗ от повечето технологии за творческо
мислене, е съзнателното управление на мисловния процес. Целта е не просто да се
стимулират творческите способности, а децата да се научат да разбират самия процес
на търсене на решение. Елементи на ТРИЗ могат да се прилагат още в
предучилищната възраст, благодарение на възможността да се реализира в игрова
форма.
В литературата може да се намери огромно разнообразие от учебни задачи,
разработени въз основа на ТРИЗ, които се систематизират според възрастта на децата
и различните области на знание. Изложението по-долу дава представа за две от
основните направления в развитие на мисленето по ТРИЗ. Те са представени така,
както ги е описал Юрий Тамберг в книгата си „Развитие творческого мышления
детей”. Авторът е сред водещите специалисти по развитие и приложение на ТРИЗ в
детска възраст.
Развитие на системното мислене
Под термина „система” се разбира организация на множество елементи от
всякаква природа, които са свързани един с друг и функционират в името на
изпълнение на обща цел. Въобще всеки предмет е система, понеже се състои от
части, а частите си взаимодействат. Система – това е всичко, което ни заобикаля,
всичко, което може да се докосне: моливът, книгата, куклата, креватът… Системите са
огромно множество и имат различни признаци. Сред тях има съществени и
несъществени. Те се изучават от системния анализ.
Силата на системния подход е в това, че (1.) най-различни системи от
окръжаващия свят могат да се изучават с еднакви методи и (2.) без да знаем нищо за
конкретна система, без експерименти, без загуба на време и пари можем да кажем
нещо за нея.
С цел да се разбере какво е системно мислене Ю. Тамберг привежда няколко
примера за несистемно мислене. Той изтъква, че всички големи организационни
грешки като правило са резултат от несистемен подход, тесен, едностранчив, без
отчитане на причини и следствия, а още по-лошо – предубеден. Провали на мащабни
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мероприятия като пресушаване на блата, химизация, изсичане на горите, разораване
на безлесната степ са системни грешки.
Системното мислене е мислене, строго отчитащо всички положения на
системния подход: всестранност, взаимосвързаност, цялостност, многоаспектност;
отчитане влиянието на всички значими за даденото разглеждане надсистеми,
системи, подсистеми и връзки между тях (в отличие от детското „тясно”, синкретично
мислене).
Нито едно живо същество, нито един колектив, нито една машина не могат да
съществуват вън от връзките със своето окръжение. Да се опишат и отчитат всички
взаимовръзки, е практически невъзможно и теоретически безсмислено. Достатъчно
е да се отделят най-устойчивите връзки, непосредствено и значимо влияещи на
решението на поставената задача и поддаващи се на реална оценка. Именно за тази
конкретна цел се използва системният подход. Светът е толкова сложен, че да го
изучим в неговата цялост, във всички подробности и веднага е невъзможно, макар и
да трябва да се стремим към това. Затова светът се изучава на части; такова изучаване
се нарича анализ (от гр. разчленение). Анализът на системите – това е изучаване на
техните части и връзките между тях (вътрешни) и между системите от външния свята
(външни). Всяко изучаване трябва да започва с анализ. Необходимо е добре да знаем
с какво си имаме работа. Без анализ няма синтез (съединение на частите в едно цяло
на основата на знанията, получени при анализа). Творчеството – това е създаване на
новото, синтез на основата на анализа.
Всички системи са съставени от части, които се наричат подсистеми, помалките системи се наричат подподсистеми и т.н. На свой ред самите системи са
части на системи от по-високо равнище, наричани надсистеми, които влизат в
състава на надсистеми от по-високо равнище – наднадсистеми и т.н.
Пример: йерархия на частите по отношение на системата „Дърво”.
Наднаднадсистема: страна
Наднадсистема: ландшафт, география
Надсистема: гора
Система: дърво
Подсистема: клон
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Подподсистема: листо
Подподподсистема: клетка

Ако даден обект се разглежда като система, подсистемите и надсистемите
зависят само от целите на анализа на този обект. Обикновено обектът, който се
разглежда, се смята за система. В приведения пример това е дървото. Чантата с книги
също е система; нейни подсистеми са книгите и самата чанта. Ако разглеждаме пък
празната чанта, тя ще стане система с подсистеми: дъно, капак, цип…
Системата може да се дели на подсистеми с различин способи, по различни
критерии. Може да има различен брой подсистеми, които ще се отделят, както и
надсистеми, в които тази система влиза като част. Например прозорецът се състои от
дограма, стъкло и т.н. Това са подсистеми. От друга страна надсистемите на
прозореца могат да бъдат къща, автобус, вагон, автомобил – тези системи, в които той
влиза като част.
Важно положение на системния подход е, че свойствата на организираната
система не са сума от свойствата на нейните части, а нещо повече, което се нарича
системен ефект. Например при обединяването на много клонки се получава метла,
с чиято помощ може да се премете. Като правило системният ефект е и цел, и
резултат от обединението на частите в система.
Свръхефект – непредвиден, неочакван ефект. Той може да бъде
положителен (например вечер може да осветим поляната за пикник с фаровете на
автомобила) и отрицателен (непредвидено увеличение на таксата за технически
преглед на автомобила). Положителният системен ефект – това е целта за създаване
на системата. А отрицателният системен ефект и отрицателният свръхефект са
резултат от нашите грешки при конструиране на системата и при нейното използване.
Провеждането на експерименти върху големи системи е много сложно и
затова се изучават не реалните системи, а техни модели. Да се построи такъв модел,
не е лесно. Затова една от основните процедури на системния анализ е
построяването на добри модели на реални системи или ситуации за последващо
адекватно изучаване. Моделирането се заключава в това, че се създават опростени
копия, схеми, образи, заместители или аналози, които се назовават модели. В
основата на правилното моделиране лежи умението да се намерят главните части
и главните връзки между тях.
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Ю. Тамберг посочва един лесен способ за намиране на важните части и
връзки. Авторът препоръчва да се опитаме да изключим важните части и връзки от
системата. Ако системата или задачата „се разпадне”, то това е главна част; ако
можем да изключим някаква част или връзка без нещо да се измени, това не е главна
част.
Запознаването с основните положения на системния подход и неговото
приложение от учащите се осъществява посредством специално разработени задачи,
специфични за всяка възраст. Започва се с най-елементарни игри, в които децата
сглобяват предмети от изображения на техни елементи, назовават частите на
предметите и т.н. Ю. Тамберг посочва следните задачи:
На Земята са дошли извънземни и искат да знаят всичко за планетата. Разкажете им найглавното с 10 фрази.
От какви главни части се състоят: стол, велосипед, чайник, хладилник, лампа? Как са свързани
помежду си тези части?
Без какви съставки може да се свари супа и без какви – не? (Ю. Тамберг, 2004).

Развитие на функционалното мислене
Функционалното мислене се основава на положението, че на човек са му
необходими не предметите, а функциите, изпълнявани от тях (ако по магически
начин можехме по всяко време да получаваме свежа храна и чисти дрехи например
нямаше да държим в домовете си хладилници и перални). Затова обект на анализ
при функционалния подход към решението на проблема е не самото изделие, а
неговата функция. Такова мислене се нарича функционално. Развитието на
функционалното мислене е много важен раздел в развитието на „силното” мислене,
което помага веднага да се разгледа най-главното в обекта – неговата функция и да
се отговори на най-важния целеви въпрос: защо е направен предметът. С помощта на
функцията се реализира целта. Функцията отговаря на въпроса „За какво е създаден
обектът? Какво трябва да прави?” Функцията – това е действието, а изделието е
носител на функцията.
Качеството на изделието се оценява по качеството на изпълнение на
функцията, за чието реализиране е създадено. У изделието може да има и други
функции - в това число и вредни. Идеалното изделие има само полезни функции. Ако
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функциите са много, изделието се нарича многофункционално. Главните функции
обикновено не са много - една, две, три или четири.
Главна функция на прахосмукачката е да чисти прах. Второстепенни функции – използване на
прахосмукачката като спрей, за издухване на прах. Това са полезни функции, но има и вредни:
прахосмукачката потребява електроенергия, заема място, шуми при работа, чупи се.

При формулиране на функциите трябва да се задава основният въпрос на
функционалния анализ: защо е създаден обектът, защо се извършва процесът?
Формулировката на функцията се състои от две части: глагол, изразяващ действието
на функцията, и съществително, обозначаващо обекта, към който е насочено
действието на функцията. Понякога се добавя и поясняваща част. Например:
функцията на химикала е да нанася мастило по хартия. Може и по-кратко: автомобил
– возило; лампа – светило.
Умението да се формулират функциите на предметите е първата необходима
крачка в усвояване на функционалното мислене. Формулирането на функциите е
творчески процес. Главната функция е тази, която е нужна на надсистемата като
правило на човека. Всеки предмет може да изпълнява освен главната неограничен
брой различни функции. И обратно, всяка функция (цел) може да бъде изпълнена с
голям брой различни способи.
Например моливът освен главната функция (да оставя следи по хартията) може да изпълнява
функциите на показалка, линийка, опора, бъркалка, шило, единица дължина и т.н. От друга страна, по
хартията оставят следи и мастилото или химикалът, флумастерът, изгорялата донякъде кибритена
клечка, червилото, пастата за зъби и т.н.

За развитие на функционалното мислене се прилага система от упражнения.
Отначало децата се научат да формулират функциите. След това тези знания се
използват при решението на тренингови задачи Децата отговарят на въпроси „Защо е
изработен даден предмет?”, „За какво служи?”; назовават полезните и вредни
функции на предмети (например автомобил); правят упражнения за функционална
находчивост (да определят второстепенни функции на предметите) и т.н. (Ю.
Тамберг, 2004).
Освен развитие на системното и функционалното мислене други съществени
подходи за развитие на креативността, заложени в ТРИЗ, са: развитие на логическото
мислене, на творческото въображение, овладяване на алгоритми за решение на
проблемни ситуации и др.
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ХУМОР И ТВОРЧЕСТВО
Хуморът като вид творчество
Връзката “творчество - хумор” се засяга пряко или косвено от почти всички
теоретици на смешното като естетическа категория и от редица изследователи на
психологията на творчеството и на хумора. В основата й стоят характеристиките на
креативността ново, необичайно, оригинално, различно, които почти винаги
присъстват като момент или аспект и в естетическите теории за смешното,
независимо от насоките, в които векове наред се търси неговата природа. В същото
време далеч не всяка форма на хумор е сродна с креативността – „клозетният
хумор” на децата, както и грубите и неприлични шеги обикновено не съдържат
изобретателност; много смешни постъпки и изказвания са израз не на находчивост, а
на наивност и незнание.
Използването на хумора като средство на педагогиката на творчеството
предполага добро познаване от страна на педагога на основните критерии,
позволяващи да определим дали смешното в поведението и мисленето е израз на
креативност или не. Основните критерии, по които отличаваме творческите прояви от
нетворческите, са: творчески продукт, творчески процес и творческа личност.
Тяхното наличие или отсъствие ще ни покаже дали дадена форма на хумор
принадлежи към сферата на креативността.1
Творчески продукт – смешен обект
В дефинициите за смешното и за творческия продукт има много общо.
Хуморът се определя като отклонение, като нещо нестандартно спрямо
обичайното положение на нещата. Тези негови особености кореспондират с новото
и оригиналното като характеристики на творческия продукт. В основата на този общ
за хумора и творчеството момент стои свойството да отразяват диалектическата
природа на всички предмети и явления, които в своята същност са множество, сума
от противоположности. По силата на универсалните си връзки със света, отбелязва В.
Шубинский, обектът на познание може винаги да бъде отразен в нови и нови
свойства и отношения. Затова сме способни да черпим от него все ново и ново знание
- зародиш на творчеството (В. Шубинский, 1988). Това е зародиш и на хумора: всеки
1

Детайлен теоретичен анализ на връзката творчество-хумор е направен в дисертационен труд на тема
„Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора”, достъпен на интернет
адрес http://veleva.net/публикации/
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две вселени могат да бъдат използвани за създаването му при намиране на
подходяща връзка между тях (А. Koestler, 1964). За да се възприеме като смешна тази
връзка, трябва да е израз на нещо необичайно, на някакво отклонение от нормата,
което приближава смешния обект до творческия продукт.
Не всички прояви на хумор могат да се разглеждат като вид творчество –
когато се смее над явни недостатъци и несъвършенства у другия, които са видими за
всички, субектът не създава нищо ново. Той намира смешното наготово в
действителността. Като творчески продукт могат да се разглеждат следните случаи:
• Хуморът показва нови перспективи в познати отношения
Директорка се кара на провинил се ученик:
- Какво си позволяваш?! Къде се намираш?! Ти знаеш ли колко
учители работят в това училище!
След кратък размисъл детето отговаря на риторичния въпрос:
- Амиии... може би около половината от тях работят... (Илюстрация:сп.
ФЮТ)

• Хуморът разрушава съществуващите в живота връзки и зависимости и
създава нещо ново във въображението

Например
тази
идея,
символизираща
настъпването на пролетта. (илюстрация сп. Bummi)

Израз на креативност са формите на хумор, при които се създава ново знание,
показват се нови перспективи в познати отношения, вижда се старото в съвсем друга
светлина (W. Fry, 2000), т.е. това е остроумието. То може да бъде съчетано с
комичното като израз на деформации, останали скрити, и чието забелязване изисква
особена наблюдателност, да се открият някакво несъответствие или логическа
грешка, а впоследствие да бъдат умело въплътени в оригинални материални форми.
За създаването на подобен род хумор се прилагат хумористични техники, които са
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същевременно и операции на творческото мислене, т.е. преминава се през процеса
на творчество.
Творчески процес – процес на създаване на смешното
Не винаги е очевидно, че измислянето на смешки протича през етапите на
креативния акт, тъй като в представите ни творческият процес изисква дълга
подготовка, събиране на информация, продължителни разсъждения. Не на последно
място ние свързваме креативността с „мъките” на твореца да въплъти идеята си в
материална форма. При хумора процесът протича мигновено, затова не си даваме
сметка, че той също съдържа основните моменти на творческия акт: 1.)
предварителна подготовка и сблъскване с несъответствие; 2.) създаване на идея,
хипотеза, образ; 3.) оценка и въплътяване на резултата.
При създаването на смешното определяща роля има информацията за
обективно дадените реалности, необходими за присъщото на смешното сравнение.
Много често субектът сравнява обективни или мислими като обективни величини.
Тогава той намира смешното наготово в действителността. Дори и в случаите, когато
смешното не е дадено наготово, превръщайки едно несмешно явление в смешно,
субектът интенционира друг обект, който по отношение на смехотворящото съзнание
играе ролята на реален обект (И. Паси, 2001). В това се състои същността на
предварително зададеното при хумора – в наличието на величини, сфери, реалности,
които обективно насочват към сравнение от особен род, към характерната за
смешното съпоставка, в чиято основа стои някакво несъответствие.
В областта на хумора несъответствието играе роля на механизъм, даващ ход на
процеса на създаване. Ролята на несъответствието или изненадата най-лесно може
да се види в сценария на шегата, който има три части: (1.) подготовка, при която се
поставят отправната рамка и очакванията; (2.) поанта, в която непоследователността
внезапно се въвежда, и (3.) „точка” или решение, където внезапно се разрешава
непоследователността (Енциклопедия по психология, 1998). Последователността и
съдържанието на компонентите показват, че психологическата структура на
ситуацията, пускаща в ход творческия процес, съвпада с тази при хумора: наличие или
поставяне на определени изходни условия и въвеждането на фактори, които влизат в
противоречие с тях, което от своя страна поражда необходимост от разрешаване на
несъответствието.
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Съществените особености на етапа на създаване на идеята или хипотезата при
творчеството, които следва да се търсят при хумора, се отнасят до характеристиката
на образа, механизма на неговото създаване, участието на интуицията, постигането
на догадка посредством „скок” в мисленето.
Общото между образа при смешното и този в науката е показано много добре
в дефиницията на Пол Фрес за хипотезата: тя е „творческата фаза на
експерименталното мислене, на която изследователят си представя отношенията,
които биха могли да съществуват между два факта” (по: Г. Пирьов и др., 1981, с. 69).
Това определение дава възможност да се открои значението на хипотезата не само
за научната и изобретателската дейност, но и за другите области на творчеството,
макар и в изменена форма. Тя може да бъде приложена и към смешното, което
показва възможните отношения (отклонения) на нещата.
Механизмът за създаване на такъв образ (при хумора) е разгледан от Зигмунд
Фройд. Според него даденият в опита мисловен материал се преработва, като една
най-често сложна сглобка от мисли се разчленява, след което от елементите се
извлича пластична ситуация. По време на превръщане на мислите в смислови
картини в тях настъпват промени. Взема се, така да се каже, само суровият материал
на представите, не и мисловните отношения, които те имат една към друга или поне
се запазва свободата за абстрахиране от последните. Правят се нови, изкуствени
общи неща (S. Freud, 1970). Описаната по такъв начин дейност за създаване на
смешното (Witzarbeit) напълно съответства на механизма за създаване на образа при
творчеството: разчленяване елементите на опита, подлагането им на изменение и
обединение по нов начин.
Друга особеност на процеса на творчество, която се открива и при хумора, е
ролята на интуицията и свързаната с това проява на прозрение (догадка, инсайт).
Интуицията често се проявява при създаване на смешното. То сякаш само се ражда в
главата, макар че съществува цял набор от правила и алгоритми, по които става това
(А. Лук, 1968; А. Лук, 1978). Разглеждайки смешното като внезапно хрумване, резултат
от подсъзнателна обработка, З. Фройд изтъква, че е напълно възможно то да
възникне преднамерено и съзнателно (S. Freud, 1970). Тоест проявите на интуиция за
постигане на догадка при хумора, както и при творчеството, са често срещан, но не и
задължителен момент.
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При всички случаи обаче, за да се достигне до догадка мисленето, трябва да
направи своеобразен „скок”, за който няма логическо основание (4). Ето защо
търсенето на решение не може да стане по законите на логиката – с нейна помощ
само се проверяват издигнатите предположения (10). „Скокът” в мисленето е свързан
с достигането до нови възможности благодарение на изтръгването на обичайните
представи и начин на мислене. Според Е. де Боно в резултат на това се достига до
нещо смешно или до творчество (Е. де Боно, 2001). Тоест той разглежда смешното и
творчеството като двата възможни продукта, резултат от един и същи процес.
При креативността, след като веднъж се стигне до някаква нова идея, нейната
стойност и истинност трябва да бъдат доказани. Ето защо на етапа на критична
оценка и въплъщаване на резултата при научното и техническото творчество се
извършва проверка и валидизиране на идеята чрез използване на различни форми
на доказателство и опровержение, при спазване законите и принципите на
формалната логика.
При хумора критичната оценка на резултата не е така строга, тъй като не е
необходимо той да отговаря на реалното положение на нещата. Но при него етапът
на критична оценка и въплъщаване на резултата също има специфично присъствие.
Като естетическа категория смешното се подлага на оценка с помощта на естетически
критерии и от гледна точка на чувството за смешно, което трябва да предизвика, и се
въплътява в материални и духовни форми.
Хуморът преминава през основните етапи на креативния процес и носи
неговите съществени характеристики - предварителна информация и сблъскването с
несъответствие, спецификата на образа и механизма на неговото създаване,
оценката и въплъщаването на резултата. Следователно процесът на създаване на
смешното може да се разглежда като креативен акт. Това предполага и проява на
творческите качества и способности на личността.
Творческа личност – чувство за хумор
Чувството за хумор се разглежда като една от творческите характеристики на
човека. Тъй като компонентите на смешното сравнение са чужди и далечни един на
друг, излизането им от себе си, за да се отнесат към другия, да се подведат под
неговите характеристики и то по начин, който е изненадващ, нов и неочакван, изисква
проявата на способностите за генериране на нови идеи при творчеството: плавност,
гъвкавост, оригиналност, способност да се дообработва даден материал, да се правят
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трансформации. Доколкото смешният обект (продуктът при хумора) не се нуждае от
прецизна проверка и аргументиране, в процеса на неговата оценка и реализация не е
задължителна проявата на качествата, които са нужни за решаването на реални
проблеми в научното и техническото творчество. Като естетическа категория хуморът
се оценява с естетически критерии и най-вече от гледна точка на чувството за смешно,
което трябва да предизвика, а въплъщаването му изисква усет към езика или
изобразителни умения.
И така може да се обобщи, че хуморът принадлежи към сферата на
креативността, тъй като притежава ключовите характеристики на творечския продукт,
процес и личност.
Родството между креативност и хумор се вижда и в посочения
от А. Кестлер факт, че историята на науката изобилства с
примери за открития, посрещнати с рев от смях, защото
изглеждали като бракосъчетание на несъвместимости; докато
бракът даде плодове и набедената несъвместимост между
партньорите се окаже предубеденост (А. Koestler, 1964). Такъв
е случаят с труда на Дарвин, който в началото не се приел
добре и много списания публикували карикатури, в които
осмивали учения и неговата теория.
(Илюстрация: nuvo.net)

Хуморът може да бъде определен като най-достъпна и
широкоразпространена проява на творчество (А. Лук, 1968). Той може също така да
бъде и средство на творческото възпитание.

Перспективност на хумора като средство за стимулиране на
креативността
Перспективността на хумора като средство на педагогиката на творчеството се
обуславя от един актуален днес проблем. Вече няма съмнение, че креативният
потенциал може да бъде стимулиран чрез подходящи образователни въздействия.
Също така е ясно, че творческото възпитание трябва да започне от предучилищната
възраст. Но продуктивните дейности и изявите в изкуството, където детето е
съсредоточено повече в реализиране на замисъла, а не в търсенето на много,
разнообразни и нестандартни идеи, не обезпечават в достатъчна степен развитието
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на генеративното мислене. Задачи за търсене на алтернативи могат да се дават и в
рамките на ученето чрез откриване и решаването на реални проблеми. За оценката
на предложенията обаче е необходимо определено равнище на развитие на
критическото мислене, знания и опит, надхвърлящи възможностите на децата.
Всичко това прави проблематично целенасоченото стимулиране на общите
творчески способности в предучилищната и началната училищна възраст.
Разрешение на този проблем би било намирането на такива начини за
стимулиране на качествата и способностите - предпоставка за създаване на нещо
ново и оригинално, при които доказването и валидизирането на продуктите от тази
дейност с помощта на критическото мислене не е необходимо или задължително.
Една от възможностите в това отношение е свързана с използването на хумора като
средство на педагогиката на творчеството.
Тук отново трябва да се спомене двустъпковият модел на креативния акт,
който много добре показва възможностите и ограниченията на детето за
преминаване през процеса на творчеството:
Стъпка 1: дивергентно мислене => идеи => няма оценка: количество;
въображение; свобода; емоционалност; дете.
Стъпка 2: конвергентно мислене => оценяване => има оценка: качество;
преценка; дисциплинираност; интелект; възрастен (M. Basadur, M. Runco, L. Vega,
2000, p. 79-80).
Детето осъществява първата стъпка, но се затруднява при втората.
Спецификата на хумора позволява да се оцени създадената идея, без да е налице
интелектуалното равнище на възрастния.
Независимо от факта, че продуктите от дейността за създаване на смешки
могат да бъдат абсурдни и разминаващи се с действителността, те имат много общо с
остроумните решения в научното мислене и техническото творчество – неочакваност,
оригиналност и простота. Подходът, усвоен от детето в тази дейност, е същият, който
ще бъде необходим за творческата му реализация като възрастен – съчетаване на
мислене и въображение, разностранно разглеждане на проблема (Л. Столович,
1999). В случая тези решения не е необходимо да се основават на формалната логика
и да се доказва тяхната приложимост, което ги прави достъпни за децата.
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На илюстрацията се вижда един и същ похват (аглутинация), използван и в детския хумор, и в
художествената литература (кентавър
кентавърът например),), и в техническото творчество (швейцарското ножче
е част от бойното снаряжение в швейцарската армия и неизменен спътник на всеки турист).

Друго предимство на хумора като средство за развитие на творческия
потенциал е, че това се постига по начин, максимално удовлетворяващ потребността
на детето да се смее. А това никак не е малко, тъй като,
като, както е забелязал Волтер,
наред с надеждата и съня, смехът ни предпазва от житейските несгоди. Докато
първите
те две го постигат като ни отвеждат далеч от тях, смехът ни подема в самата им
стихия. Той прави досадното и нетърпимото не само търпимо, но и приятно и по
такъв начин съдейства за утвърждаването
утвърждаване на оптимистична нагласа в живота (по:
(по М.
Димитров, 1924).

Стимулиране
тимулиране на детското творчество със средствата на хумора
Теоретичният анализ на връзката „творчество - хумор”, както и натрупаното до
момента познание за спецификата на креативното и хумористическо развитие,
развитие
послужиха като основа за разработване на методическа система за стимулиране на
творчеството със средствата на хумора.2 Нейна основна цел е развитието
развитие на детската
наблюдателност, интерес към новото и различното, отношение към хумора като
престижно интелектуално
уално качество,
качество развитие на общите творчески способности,
посочени от Дж. Гилфорд (1968). На таблица 2. са представени тези способности по
вид и съдържание.

2

Ефективността на методическата
еската система е проверена по емпиричен път през учебната 2005/2006г. в
детските градини „Снежанка”, „Чучулига
Чучулига”, „Детелина” в град Русе. Данните сочат статистически
значимо повишаване проявите на креативост при децата, участвали в хумористичните занимания, спрямо
тези, с които не са провеждани такива.
такива
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Таблица 2. Общи творчески (дивергентно-мисловни) способности
Способност
Съдържание
Плавност
Способност да се дават много идеи
Гъвкавост
Способност да се дават разнообразни идеи
Оригиналност
Способност да се дават нестандартни, уникални, но смислени идеи
Подробност
Способност да се обогатяват идеите с детайли и спецификации
Дообработване на даден Способност да се изходи от зададен материал и посредством
материал/включване
прибавяне на нови елементи към него да се създаде ново, завършено
построение

Дивергентно-мисловните способности са важни не само в областта на науката,
изкуството, техниката, но също и при справянето с проблеми в ежедневието, при
смислообразуването в личния живот. Доколкото във всеки ден от живота си човек
попада в ситуации, чието разрешаване би било по-успешно, ако се използват нови
формулировки в мисленето, общите способности за творчество определят успеха и
щастието не само на едно талантливо малцинство, но на всички хора.
Общите творчески способности са необходими за успешното справяне с
разнообразни типове креативни дейности. Такива са: асоцииране, рисуване на
картини по графични елементи и фигури с неопределена форма, възприятно
реорганизиране на визуални форми, правене на предположения за причини и
последствия от обичайни и необикновени ситуации, усъвършенстване на предмет,
многостранна употреба, съчиняване на фантастични истории и др. Изброените
дейности са широко застъпени в тестовете и задачите за изследване и стимулиране
на детското творчество, които се предлагат от различни автори. Обаче реализирането
им при възпитанието на децата често е затруднено и не води до желаните резултати.
Според мен, причините са следните:
1. Много пъти се предлагат задачи за генериране на нестандартни идеи, без да
се дават указания на педагозите за направляване на креативния процес у децата (как
всъщност се достига до много, разнообразни и оригинални идеи). Така творчеството
се оказва неясна и неуловима материя, а поради това - и много трудна за
стимулиране и поощряване. За преодоляването на този проблем бе направен
преглед на достъпните за децата творчески методи и похвати и съответстващите им
хумористични техники с оглед извеждане от мисловните процеси на онези
компоненти, които могат да бъдат формализирани и приведени в
репродуктивни. Познавайки тези механизми, педагозите могат да стимулират
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тяхното извършване от децата. Механизмите не ограничават мисленето, не
предопределят крайния резултат, а въвеждат в зоната на добрите варианти на
решение.
2. Често детето открива техника за достигане до идеи, без да го осъзнава. Тъй
като не мисли за похвата, то го прилага случайно и интуитивно. Поради това
познавателната стойност на подобно решение е ниска – детето усвоява само
външния резултат от мисленето, но не е наясно с процеса на получаване на резултата,
с метода за неговото достигане. Във връзка с това хумористичните техники,
подходящи за решаване на предложените упражнения и игри, са формулирани като
правила, които детето трябва да запомни и да използва целенасочено и съзнателно.
В края на дейността от него се изисква отново да ги повтори, да даде устен отчет как е
постигнало резултата.
3. Някои задачи са трудни за децата и те не са мотивирани да се заемат с
решаването им. За да се избегне това, на задачите се придава хумористична,
игроподобна форма, което провокира активна дейност.
Образователните въздействия, заложени в методическата система се
осъществяват в два основни аспекта:
•Възприемане на хумор – запознаване с начините за създаване на смешки
(хумористичните техники), а също и демонстриране пред децата на някои нови и
необичайни страни на познатото им окръжение. По този начин биват окуражавани да
мислят за света по иновативни начини;
•Създаване на хумор – целенасочено и съзнателно използване на
хумористични техники за измисляне на смешки.
Хумористичните занимания се осъществяват по алгоритъм, съдържащ
следните моменти: (1.) поставяне на творческа задача за постигане на смешен ефект;
(2.) посочване на конкретни пътища, действия, които трябва да се изпълнят като
възможности за постигане на търсения резултат; (3) изпълнение на действията от
децата и оценка на резултата. Този алгоритъм позволява да се замени интуитивното
озарение (т.е. евентуално създаване на нещо оригинално) със стратегия на мислене,
обезпечаваща целенасоченото търсене на възможности в разнообразни
направления, въвеждащи в територията на нестандартните решения. Това се приема
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като предпоставка за успешно преминаване през генеративната фаза на творческия
процес и оттук за по-високи креативни изяви.
Запознаването с всеки нов похват за генериране на идеи става под формата на
специално организирано занимание. По-нататък приложението на похвата може да
става, като съответните упражнения и игри се включат в педагогическите ситуации по
различните образователни направления, във времето, предвидено за игри с правила,
както и в други режимни моменти по усмотрение на педагога.
Хумористичните упражнения и игри са структурирани в последователност,
която позволява да се започне от по-лесните за осъществяване действия и операции,
над които постепенно се надграждат по-трудните.
По-долу е дадено примерното разпределение на заниманията по седмици. То
е конспективно. Конкретните указания и материали за провеждането им са
представени в дисертационен труд „Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните
деца със средствата на хумора” (достъпен на http://veleva.net/публикации/). Голяма
част от хумористичните занимания са включени в темата „Задачи, упражнения и игри
за стимулиране на творчеството”, където са и останалите активности за поощряване
на креативността в предучилищна и начална училищна възраст.

І седмица
(встъпителни занимания)
Целта на тези първи занимания е децата да се запознаят с разграничението
между позитивен, остроумен хумор (свързан с положителни емоции от
забелязване/създаване на нещо необичайно, оригинално) и негативен хумор (при
него има насмешка, осмиване). По време на всички активности децата биват
насърчавани да създават позитивен хумор, докато проявите на негативния се
ограничават. През първата седмица се работи също така за създаване на нагласа да се
търсят много и разнообразни отговори на един и същ въпрос или проблем.
Творческото търсене е мотивирано от факта, че колкото повече неща са посочени от
децата, толкова по-весела и забавна става дейността им.
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1. Разговор по картина „На какво се смеят децата”. Представени са няколко
ситуации, които децата обикновено намират за смешни. Обсъждат се незлобливият и
насмешливият хумор, поставя се акцент върху етичните норми и хумора.
2. Игра „Огледала”. Децата генерират идеи за това какви мимики и жестове
правят хората. След това едно дете започва да прави мимики и жестове, а останалите
трябва да ги повторят.
ІІ седмица
(отключване на въображението)
Във всяко от тези занимания децата се запознават с различен похват на
въображението, използван за съставянето на смешна картина. Те трябва да открият
всички случаи, където е приложен похватът. Заниманията са насочени също така към
разностранно анализиране на възможните причини и последствия от една ситуация
и към вплитането им в сюжет.
1. Разглеждане на картина, където е приложен похватът неправилна наредба.
2. Разглеждане на картина, където са използвани похватите преувеличение и
преумаление.
3. Разглеждане на картина, където е приложен похватът аглутинация;
сглобяване на части от различни животни, за да се получи смешно същество; разказ
по картината.
4. Разглеждане на картина, където е приложен похватът одушевяване.
5. Разглеждане на картина за откриване на използваните до момента
похвати.
ІІІ седмица
(асоциацииране, фантастична хипотеза)
Запознаване с начин за увеличаване многоаспектността на асоциациите
посредством преглед на свойствата на обектите и търсене на други обекти, сходни по
тези свойства.
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1. Загадки за прилики и разлики. Търсене на далечни, забавни прилики
между два несвързани предмета. Напр. „По какво си приличат чудовището и
бисквитата?”.
2. Довършване на картина с липсващ елемент чрез анализ на свойства и
асоцииране; съставяне на кратка история–обяснение на създадената ситуация.
ІV седмица
(промяна и усъвършенстване на предмет, фантастична хипотеза)
Заниманията са насочени към трансформиране на предметите от
заобикалящия свят и разностранно анализиране възможните причини и последствия
от това, както и към вплитането им в един сюжет.
1. Анализ на свойствата на предмет и промяна на свойство по избор. Разказобяснение за причините за трансформацията и последствията от нея.
2. Мислено сливане на два различни обекта в един нов, несъществуващ
предмет и генериране на идеи за неговите функционални възможности.
V седмица
(реорганизиране на визуални форми,
дообработване на даден графичен материал)
Децата се упражняват да възприемат една и съща форма по няколко различни
начина, както и да я интегрират в разнообразни нови построения.
1. Решаване и съставяне на загадки по неопределени форми.
2. Рисуване на няколко ръце. Децата рисуват заедно една картина. Всеки
рисува по три елемента, които загатват познат предмет, а следващият участник, като
използва вече нарисуваното, трябва да промени изображението в нещо друго.
3. Дорисуване на започната картина, така че да стане смешна.
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VІ седмица
(правене на предположения и многостранна употреба)
В заниманията се работи за създаване на нагласа да се търсят много и
разнообразни отговори на един и същ въпрос или проблем.
1. Генериране на идеи за причините за различни звуци и замяна с тези звуци
на думите в кратък текст.
2. Решаване на проблемни задачи чрез замяна на необходимите предмети с
такива, чието предназначение е съвсем различно.
Освен тези занимания в преобразуващите въздействия са включени анекдоти
и хумористични художествени произведения. При анекдотите се използват картинки,
илюстриращи смешната идея. Те се въвеждат с встъпителни думи, които да подготвят
децата за възприемане и разбиране на смисъла. Във всички подбрани анекдоти и
художествени произведения акцентът се поставя върху оригиналната, необичайна
идея, като се избягват примери за негативен хумор.
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АКТИВИЗИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ
Педагогически условия за стимулиране на креативността
За целенасочено развитие на творческите способности е необходимо
създаването на подходяща среда, благоприятна атмосфера. Въз основа на
многобройните изследвания върху условията, в които протича творческият процес, се
извеждат най-важните изисквания към планирането и провеждането на креативното
възпитание и обучение.
На първо място, креативността се проявява при отсъствие на заплаха и принуда
от страна на окръжението. В противен случай личността се бои да изразява свободно
своите идеи. Наличието на принуда и заплаха не се разбира само в тесен смисъл като
налагане на строги ограничения и санкции при нарушаването им, а в по-широк
контекст - като изискване и - съответно - стремеж да се дават само „верните”
отговори, като страх от грешки, които може да се оценят от околните като глупави или
смешни. Ето защо, за да поощри проявата на творчество педагогът преди всичко
трябва да създаде подкрепяща, свободна и непринудена обстановка. У децата
следва да се утвърди убеждението, че креативните задачи нямат един-единствен
верен отговор, че всяка, дори и най-необичайната идея, може да се окаже ценна.
Важно условие за установяването на благоприятна атмосфера е преживяването на
успех, а също и радост от постиженията и от самия процес на творчеството. Това
предполага педагогът да изразява положителното си отношение към нестандартните
идеи, да осигурява възможности децата да се порадват на продуктите от дейността си
и да ги споделят с другите.
Второто изискване към организирането на творческото възпитание се отнася
до премахване на строгите ограничения във времето за решаване на креативните
задачи. Нужно е време, за да се достигне до творчески идеи. Установено е, че
оригиналните отговори често се раждат не на първите стадии от генеративния
процес, а след известен период, необходим за преодоляване инерцията на
мисленето и репродукцията на наличния опит. Следователно, поставяйки творческа
задача, педагогът трябва да осигури време на децата да актуализират и споделят
наличните си представи; по-нататък, на базата на тяхното комбиниране и
модификация, те ще се насочат към нови идеи.
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На трето място, мотивацията за решаването на креативните задачи се
определя от равнището на тяхната трудност. Ако са прекалено лесни, те не се
приемат като предизвикателство, не изискват изнамирането и овладяването на нов
способ за решение; ако задачите са прекалено трудни и децата не могат да се справят
сами с тях, те губят чувството, че постигат нещо и съответно се демотивират. Във
връзка с това Е. де Боно препоръчва използването на задачи, които са умерено
трудни. Те следва да са изпълними, но докато ги изпълняват, децата трябва да
практикуват уменията, които имат. Това увеличава увереността и лекотата при
използването на уменията (Е. де Боно, 2001).
Посочените до момента изисквания са важни, но както изтъкват М. Меерович
и Л. Шрагина (2003) за поощряване на творчеството не е достатъчно само
„подкрепянето”, нужно е и стимулиране. Според авторите в основата на всички
видове креативна дейност стоят общи механизми. Изучаването им позволява от
мисловните процеси при творчеството да се изведат онези компоненти, които могат
да бъдат формализирани и приведени в репродуктивни. Познавайки тези
механизми, педагозите могат да стимулират тяхното извършване, като основната цел
е да се премине от предимно нерефлексивно към осъзнато овладяване на
мисловните техники и операции от децата.
Наред с тези по-общи изисквания за стимулиране на творчеството е нужна
методика на работа, а също информационна и материална база от задачи,
упражнения и игри, съобразени с детската възраст.

Методическа система за стимулиране на творческите способности
у децата
Представената в настоящия наръчник методическа система за стимулиране на
детската креативност се основава на разбирането, че дивергентно-мисловните
способности са общи, доколкото лежат в основата на всички видове творчество, но в
същото време придобиват определена специфика, съобразно различните видове
творческа дейност. Тази специфика намира израз например в случая, когато детето
генерира много, разнообразни и оригинални предложения за използването на един
обикновен предмет (вестник, тухла), но не се сеща за алтернатива и иновативни идеи,
когато трябва да посочи възможните причини за дадена ситуация (различни
източници за определен шум).

97

Творческите дейности не се отнасят към една съдържателна сфера, т.е. те не
могат директно да бъдат отнесени към определена област на знанието (математика,
природни науки и пр.) и активностите, свързани с нея. Това позволява те да бъдат
интегрирани в педагогическите ситуации и уроци от различни предметни сфери.
Дейностите се разграничават според типа на изисквания отговор (например правене
на предположения, търсене на многостранна употреба и т.н.). Оттук в отделните
дейности се развиват и упражняват различни видове когнитивна обработка и така
всяка от тях допринася с нещо уникално за разгръщането на детската креативност.
В настоящата методическа система са заложени следните видове дейности:
•
•
•
•
•
•

Създаване на фантазни образи;
Асоцииране;
Генериране на алтернативи и предположения;
Възприятно реорганизиране на визуални форми;
Усъвършенстване на предмет;
Многостранна употреба.

Видно е, че разделението е условно, защото фантазните образи и
асоциирането например могат да бъдат компоненти на всеки от другите видове.
Диференциацията на дейностите е направена с оглед поетапното им формиране, при
което по-сложните действия и операции постепенно се надграждат над поелементарните. Обособяването не отива докрай като при реализирането на
дейностите са заложени интегративни връзки между тях (например още при
създаването на фантазни образи се въвеждат елементи от генериране на
предположения).
Всяка от посочените дейности допринася за развитието на детската
креативност. На първо място, всички предмети – дело на човешката ръка, които ни
заобикалят, са резултат от комбиниращата дейност на въображението:
модификацията и различните съчетания на наличните елементи и свойства водят до
получаване на нови обекти и свойства. За решаване на реални проблеми и научно
творчество образите на въображението трябва да бъдат практически приложими. Но
фантазирането, пренебрегващо законите на вселената, също играе голяма роля в
творческия процес. Благодарение на по-голямата си свобода то ни позволява по-леко
да оперираме с образите; осигурява нов, по-свеж поглед към проблема;
освобождава ни от стария начин на мислене. Това прави възможно разкриването на
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проблема в нова светлина и оттук - достигането до нови идеи. Ето защо
запознаването с похватите на въображението трябва да бъде основа на
възпитанието в творчество.
Многоаспектността на асоциациите също е от съществено значение за
креативността. Мисленето оперира с предварително организирани и подредени
сведения – това са асоциирани помежду си образи и понятия. Асоциацията
представлява отражение в съзнанието на взаимовръзките между предметите и
явленията от действителността. Готовите асоциативни шаблони са икономични,
защото обезпечават бързото търсене на нужните сведения, но от друга страна, те
правят мисленето по-малко гъвкаво. За творческата дейност от особено значение е
установяването на нови смислови връзки между елементите на опита, които преди
това са изглеждали далечни или дори несвързани. Генерирането и комбинирането
на такива асоциации може да осигури допълнителна информация при търсенето на
разрешение на проблем. В това се състои особената ценност на асоциациите за
творческата дейност, която винаги се характеризира с дефицит на изходната
информация (М. Меерович, Л. Шрагина, 2003; А. Лук, 1978). Оттук една от задачите на
творческото възпитание е децата да овладеят способи за увеличаване
многоаспектността на асоциациите, да се развият у тях умения за създаване на нови
и неочаквани смислови връзки.
Важна част от всеки творчески процес е генерирането на алтернатива и
търсенето на предположения. Без намирането на нови възможности бихме могли да
усъвършенстваме старите идеи, но не бихме могли да създадем нови. За да видим
нещата по различен начин, е необходимо умение да открием разнообразни пътища
за решение на задачата. Всяко изследване е проверка на хипотеза (предположение).
Колкото повече варианти и предположения се генерират, толкова повече
възможности се разкриват за избор на най-оригиналните. Алтернативността в
мисленето и правенето на предположения също така предпазват от предоверяване
на известните способи и решения, които може да не са най-добрите възможности.
Ето защо съществена част от творческите задачи и упражнения са насочени именно
към генерирането на алтернатива и предположения. Особено подходяща за
стимулиране на алтернативността в мисленето е дейността по възприятно
реорганизиране на визуални форми (да се нарисуват много различни неща от една
и съща изходна форма например кръг). Наред с развитие на способността един и същ
обект всеки път да се възприема по нов начин, в този вид задачи децата
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усъвършенстват уменията си всеки път да придават ново значение на стимула и
вариативно да го доразвият и реализират практически.
Друг важен аспект на творческото възпитание е развитието на
функционалното мислене. Благодарение на него вниманието се насочва към найглавното в обекта – неговата функция. Тъй като за хората са важни не предметите, а
тяхното предназначение, умението да се формулира функцията разкрива
неограничени възможности за подбор и конструиране на предмети-нейни носители.
За развитието на това умение са подходящи задачите за усъвършенстване на
предмет и многостранна употреба.
В следващата тема са представени задачи, упражнения и игри, които са
систематизирани съобразно посочените шест вида творчески дейности. Те могат да
се обединяват в цялостни занимания, посветени на креативното мислене, да се
вплитат в ситуациите по различните образователни направления (или уроците по
учебни предмети), да се включват в комплексите автодидактични игри или в друг
режимен момент (по време на разходка, докато децата чакат закуската, в
междучасието и т.н.).
За всеки вид дейност освен стимулен материал (какво е дадено в условието
на задачата) се поставя и цел (какъв резултат трябва да се постигне), а също и способ
за нейното постигане. По този начин се преодолява посоченият от М. Меерович и Л.
Шрагина (2003) недостатък на много от творческите задачи, предлагани в различни
източници, а именно: поставя се изискване за търсене на много, разнообразни и
оригинални идеи, но не се дава насока за търсене. Според авторите така цялата
технология на творческото мислене се свежда до думите „Мислете! Помислете още
малко!”. Без обаче да се дадат указания („Как да се мисли?”, „В какво направление?”)
този подход не може да даде удовлетворителни резултати. За преодоляването на
този недостатък в предложените тук задачи на децата се подават конкретни
техники, които въвеждат в зоната на добрите варианти на решение, без да
ограничават мисленето или да предопределят крайния резултат.
При това трябва да се има предвид, че често детето самò, неосъзнато открива
отделна техника за генериране на идеи. Тъй като не мисли за похвата, то го прилага
случайно и интуитивно. Поради това познавателната стойност на такова решение е
ниска – детето усвоява само външния резултат от мисленето, но не е наясно с процеса
на получаване на резултата, с метода и механизма за неговото достигане.
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Така например, неосъзнавайки похватите за промяна на даден предмет, детето не може да се
сети как да модифицира една плюшена играчка, така че тя да стане по-интересна за игра. В същото
време случайно хрумване за възможна трансформация го довежда до нестандартен отговор в задача
за многостранна употреба: “книгата да се направи на тетрадка и да се напише писмо”. Може да се
допусне, че ако детето изхождаше съзнателно от похвата (да се използва материала на предмета),
щеше да го приложи и в предходната задача. Но разчитайки само на интуицията, то е ограничено в
творческото си търсене.

Във връзка с това креативните техники са формулирани като правила, които
детето трябва да запомни и да използва целенасочено и съзнателно. В края на
дейността от него се изисква отново да ги повтори, да даде устен отчет как е
постигнало резултата. По този начин, сблъсквайки се с проблем, детето няма да
разчита сàмо на интуитивното озарение (което може и да не се случи), а съзнателно
ще управлява творческия процес, като използва техники, подпомагащи генерирането
на идеи.
Прави впечатление, че когато децата трябва да формулират словесно похвата,
повечето от изказванията им имат конкретен характер, а не фòрмата на обобщено
правило каквото се подава от педагога. Така например, когато обясняват, че търсят
прилики между предмети, като ги съпоставят последователно по различните им
свойства, вместо „приличат си по материала, от който са направени, по фòрмата ...”,
децата казват „предметите си приличат по дърво”, „по стъкло” или „приличат си по...”
и очертават с пръст във въздуха фòрмата на предмета. Това е свързано с особеностите
на мисленето в детската възраст, но не е пречка пред реализирането на поставените
образователни цели - макар да указват конкретна ситуация, децата изхождат от общо
правило. По отношение на горния пример за това свидетелства фактът, че търсят и
намират прилики по различни материали, което означава че прилагат правилото към
общото понятие „материал”, а не само към разновидностите му „дърво”, „стъкло” и
т.н., само че им е трудно да го изкажат.
В дейността си децата почти никога не се ограничават само с подадената на
съответното занимание техника, а използват вече упражнявани похвати или такива,
до които са достигнали сами. Например при сглобяването на ново, несъществуващо
животно от готови части те не си служат само с предлòжения в този ден похват аглутинация, а намират и други начини да направят апликациите си още по-смешни.
Много деца не само сглобяват животни от различни части, но и ги оцветяват в
нетипични цветове, за да е още по-забавно – зелена крава, син кон, червена котка.
Някои оцветяват всяка част на едно животно в различен цвят, други добавят точки,
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райета и други декоративни елементи, „лакират” им ноктите на краката. Има деца,
които правят цели сюжетни картини, като поставят едни животни на земята, а други в небето.

Всичко това означава, че предлагането на конкретна техника на работа в
никакъв случай не ограничава креативността, а служи само като активатор на
творческите търсения и провокира находчивост.
Освен това децата самостоятелно се насочват към различен от зададения тип
творческа задача. Разказвайки за своите произведения, те включват фантастична
хипотеза, без да бъдат специално подканяни от педагога. Случва се, след като открие
всички места в картина-небивалица, където е използван даден похват на
въображението, групата да се натъкне на друг тип несъответствие, за което започва
да търси обяснение. Получава се своеобразна мозъчна атака – децата намират
разнообразни предложения. Например, едно момче забелязва: „Черно в прозореца!
Какво е това?!”. Натрупват се различни идеи: „Пушек”, „Прозорецът е отворен, а
стената е омазана”, „Мръсен прозорец”, „Вътре има черна стена”, „Вътре е тъмно”.
Понякога децата спонтанно започват да търсят асоциации по форма на елементи от
картината и превръщат това в нов източник на забавление. Едно дете забелязва:
„Тревата ми прилича на гущер!”, „И на крокодил”, „Опашката на котката ми прилича
на банан”, „Тревата е като закуска”, „Цялата картина ми прилича на торта”. Ценното в
тези случаи е, че децата сами се ориентират в друг вид задачи, които широко се
препоръчват за стимулиране на креативността.
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Вероятно на читателя е направило впечатление, че при описание
описа
на
особеностите при протичането на творческия процес у децата, често се използват
думите „смешно”, „забавно”, „весело”.
„весело”. Всъщност повечето автори препоръчват
творческите задачи да се провеждат под формата на игра, да бъдат весели и забавни.
В допълнение наличието на взаимовръзка и родство между хумора и творчеството
позволява част от креативните техники да бъдат представени като начини за
измисляне на смешки. Едната причина за това е допълнителният мотивационен
импулс на смеха, който води до повишаване на
на творческата активност. Втората
причина произтича от факта, че детските идеи и произведения в повечето случаи са
неприложими за решаването на реални проблеми, а достъпните за тази възраст
творчески похвати в голямата си част са насочени към генерирането на
н „щури” идеи.
Това създава опасността децата да останат впечатление, че целта на творчеството е
просто измислянето на нелепици. За да се избегне това, те трябва да бъдат насочвани
не просто към невъзможни и абсурдни комбинации, а към търсенето на някакво,
макар и далечно сходство и осмисляне (дори и в рамките на фантазията) на своите
нестандартни идеи. Възможност за подобно осмисляне е изискването към децата не
просто да измислят нещо, което не съществува, а да измислят смешка или образ
(предположение) като
о в приказките. И тъй като и хуморът, и приказките (макар и
разминаващи се с действителността) имат свои закони и правила, идеите, попадащи
в техните граници, не могат да бъдат безсмислени. Позволено е те да нарушават
вселенските закони, но в съответствие на логиката на приказката или хумора.
От закона за развитието на въображението знаем, че то се опира на миналия
опит. За да могат децата да се справят по-добре
по добре с творческите дейности, те найнай
напред трябва да имат известни представи и знания за обектите и явленията, които
ще се подлагат на креативно преобразуване. Ето защо стимулният материал включва
добре познати образи и близки до детското светоусещане житейски и фантазни
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ситуации. Наред с това децата се нуждаят от богат запас впечатления за
преобразуващото действие на творческите похвати. В качеството на такъв се
използват висококачествени образци от творчеството на детски писатели, подходящи
илюстрации, получени чрез приложение на изучаваните креативни техники, примери
за изобретения, готови варианти за решение на творческите задачи. Всичко това е
необходимо, защото творчеството не възниква от нищото. Първите детски
произведения се раждат в процеса на присвояване и пресъздаване по свой начин на
възприетите образи и идеи.
Друга особеност на детското мислене, която трябва да се вземе под внимание,
е, че то оперира предимно с нагледни образи. Ето защо, особено на началните етапи
на работа, се избягва поставянето на задачи в чисто словесен план. За повечето от
упражненията и игрите се дава и илюстративен материал, който да осигури нужната
нагледна опора.
В много от предложените занимания вместо да се подават външни стимули
като основа за творческата дейност се използват продуктите на децата. Често, когато
зададем готова хипотеза или образ, който трябва да се доразвие, получаваме само
няколко бедни предложения, а понякога децата дори не приемат външния стимул и
задачата пропада.
Например в задачата „Измисли и разкажи една интересна история, която се казва „Летящата
маймунка”, много 5-6-годишни деца отказват да приемат стимула. Те са категорични: „Маймунките не
могат да летят. Могат да се катерят”, „Летящи маймунки никакви няма! Гълъби и птиченца винаги
има”, „Маймунката не може да лети защото няма крила, а може само да скача”, „Маймунките не
летят, защото не са летящи, а просто се качват по дърветата и ядат банани”.
В същото време, рисувайки как в една саксия вместо цветя растат дете, коте, хляб, ягода и
възглавница (по далечни асоциации с цвете), децата с удоволствие генерират идеи по фантастичната
хипотеза „Какво би станало, ако всички тези неща растат в една саксия?”. Първоначално се правят
следните предложения: „Детето изяло хляба и ягодата. То било доволно, защото имало всичко
каквото му трябва, ама котето не било доволно, че не обича ягоди и хляб” и „Котето си легнало на
възглавницата и детето му казало „Марш оттука!” и го изгонило”. По-нататък групата се задълбочава в
конфликта между котето и детето и предложенията стават еднообразни. Но когато настъпва моментът
да се състави разказ, той придобива нов обрат: „От саксията поникнало дете. То огладняло и намерило
хляб. Докато яло, няколко трошички паднали и поникнал още хляб. Детето казало: “Мога да посадя
каквото искам и няма да търся на друго място. И то си посадило ягода, една възглавница да спи на нея
и едно коте да си играят.”
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Този и много други примери са свидетелство, че на началните етапи на
творческото възпитание креативната дейност на децата е много по-резултатна, ако
използват собствената си дивергентна продукция вместо да работят по зададени
отвън стимули. Фактът, че в дейността си изработват произведение, на което самите
са автори, спонтанно провокира желанието им да добавят още детайли (които
споделят на глас), да обяснят причините за създалата се ситуация и да търсят
последствията от нея. Разбира се, използването само на продукти от детското
творчество не е нито възможно, нито пък необходимо. Този вариант на работа е
особено подходящ на първоначалния етап на трудности, чието преодоляване е полеко благодарение на емоционалната обагреност и личностна значимост на
собствените произведения.
Работата по всеки от включените в методическата система видове дейности
започва със задачи и упражнения, целящи овладяването от децата на предвидените
творчески похвати. Едва след като те придобият известен опит, е възможно той да
бъде прилаган и усъвършенстван под формата на игра.
Дейностите въвеждат в дадената по-долу последователност.
Създаване на фантазни образи
Започва се с похватите на въображението, защото поради своята достъпност и
привлекателност, заниманията непринудено и лесно създават у децата желание,
умения и нагласа за преобразуване на познатата действителност. А те са необходими
за преодоляването на трудностите, които предявяват следващите, по-сложни
дейности.
Много педагози са обезкуражени да дават творчески задачи поради това, че
когато поискат от децата да генерират идеи („Какво се сещаш като чуеш думата
„цвете”?”, „Какво би станало, ако…?”), те се стремят да дадат „верния” (обичайния)
отговор; възприемат това като въпрос за знания и се учудват от искането за още
предложения, не са склонни да търсят много и нестандартни варианти по дадени от
педагога задачи. Във връзка с това запознаването с похватите на въображението
помага за установяването на творческа атмосфера в групата, създава интерес към
търсенето на разнообразни варианти, подтиква децата към измислянето на
нестандартни идеи.
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Основна цел на заниманията е „отключването” на въображението,
създаването на творческа нагласа и умения за осъзнато и целенасочено приложение
на креативните техники. Вече изтъкнах, че децата самостоятелно откриват много от
похватите на въображението. Но тъй като познанието им е интуитивно, те разчитат на
„случайното озарение”. Ето защо, сблъсквайки се с каквато и да е творческа задача, те
не винаги използват иначе достъпните за възрастта им креативни похвати. Нашата
задача е да ги научим да пристъпват към дейностите преднамерено, когато не им
идват идеи. Това значително ще подпомогне творческите им търсения.
В заниманията са включени похватите обратно координиране, преувеличение
и преумаление, аглутинация, одушевяване. Първият похват се формулира словесно
от педагога, а децата откриват местата, където е приложен в предложените сюжетни
картини и го обясняват със свои думи. След това се упражняват в приложението му,
опирайки се върху нагледен изходен материал. Тази последователност се запазва
при всички похвати, като същевременно се въвеждат и някои нови моменти:
• децата могат да се опитат сами да формулират следващите техники;
• въвеждат се елементи на фантастична хипотеза (върху основата на
собствените, емоционално значими продукти от дейността);
• похватите се прилагат в словесен план.
Накрая знанията за различните похвати се обобщават.
Асоцииране
Основна цел на заниманията е увеличаване многоаспектността на
асоциациите и развитие на способността да се създават далечни сходства.
Най-напред се поставят задачи за асоцииране по външен признак (форма,
цвят, звук), тъй като за децата е по-лесно разкриването на видимите сходства между
предметите. Подбират се стимули, които с лекота предизвикват много асоциации
(например „Открийте колкото се може повече предмети, които имат кръгла форма”),
защото целта на първите занимания е да се създаде нагласа да се търсят много и
различни отговори на един въпрос. Ако задачата е с по-високо ниво на трудност,
децата няма да усетят „прилив” на идеи и ще се ограничат с едно-две предложения.
За увеличаване броя на отговорите може да се приложи най-достъпният способ:
„Нека се досетим за подходящ предмет, като се огледаме наоколо”.
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Педагогът фокусира децата върху факта, че признак на сходство може да има
между предмети, които иначе са съвсем различни, принадлежат към различни
категории (групи). Например лимонът, патето, слънцето и монетата си приличат по
това, че са жълти, но всъщност принадлежат към твърде различни групи (растения,
животни, нежива природа, предмети, създадени от човека). На тази основа децата се
запознават с още един способ за увеличаване на асоциациите: преглед на различни
категории обекти, сред които да търсят носители на определен признак:
„Помислете си за различни животни, растения и групи предмети, които са….”
(съобщава се конкретният признак).
Следващата задача е диференциране на разнообразни признаци и техните
варианти в даден обект. Подпомагането на генерирането на много и разнообразни
предложения започва от действения опит на децата с добре познати предмети,
които могат силно да варират в свойствата си. Например да дадат най-много
предложения какво може да бъде едно копче (цвят, форма, големина, брой дупки,
старо, детско, за балтон, счупено…), след като предходните дни са класифицирали
разнообразни по форма, големина, цвят, материал, предназначение и т.н. копчета.
По-нататък е възможно да се премине към асоцииране без предварителна
подготовка, като изискването е предметът да е добре познат (чанта, котка, топка,
къща…).
Продължава се с упражнения за формулиране предназначението на
предметите („За какво служи чашата?”) като условие за преминаване към
асоцииране по функции („В какво можем да си носим багажа?”).
Посочените до момента задачи и упражнения са в две направления: търсене
на сходства по един, предварително определен признак (например цвят); търсене на
разнообразни признаци в един, добре познат предмет. С по-висока степен на
трудност е следващата задача – сравнение на два предмета, като децата
целенасочено ги съпоставят по отделните им признаци, без те да са формулирани в
условието на задачата. Необходимо е да овладеят похвата преглед на свойствата,
при който описват признаците на един предмет и последователно търсят по тях
прилики с други предмети. Овладяването на този способ увеличава
многоаспектността на асоциациите, защото не се разчита на случайното забелязване
на външни сходства. Съзнателното диференциране на разнообразни свойства
разширява диапазона на търсене. На запознаването с този похват е посветено
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отделно занимание. По-късно децата имат възможност да го приложат под формата
на игра, което значително улеснява осмислянето и овладяването му.
По-нататък се преминава към търсене на далечни прилики между обектите,
защото именно това е пътят, по който възникват творческите идеи (а не от обичайни
асоциации). Съществува риск децата да останат с впечатление, че целта е да се
генерират нелепици. Като най-достъпна за практическа реализация форма за
осмисляне на случайни сходства, се предлага да се измисли смешка. Целта е децата
да се убедят, че макар фантастични и неприложими, идеите могат да бъдат
смислено разрешени по някакъв начин, да се намери (дори и въображаемо и на
„уж”) обяснение за възникналия образ или ситуация. С оглед усъвършенстване
уменията за търсене на неочаквани сходства се играят специални игри („Необичайно
домино”, „Верижка от прилики”), като основните цели, към които трябва да се
стремят децата, са две: свързване на всеки два случайни обекта (кореспондира със
свързване на несвързуемото в творческото разрешаване на проблем) и осмисляне
(намиране на аргумент, обяснение на основанията за новото съчетание).
Генериране на алтернативи и предположения
Заниманията са подчинени на основната цел за формиране на нагласа и
развитие на способности за търсене и намиране на много, разнообразни и
нестандартни отговори на един въпрос или проблем.
Започва се със задачи за асоцииране, в които от децата се изисква да
генерират алтернативи, удовлетворяващи зададени условия (предмети, направени
от определен материал; варианти на експресивни мимики; възможни източници на
даден шум и пр.). Целта е да се отработи бързият преглед на наличните представи и
опит в творческото търсене. Децата отново упражняват похвата преглед на
категории (мислено претърсване на различни групи предмети за носители на
дадения признак).
Като подготовка за правенето на предположения относно причини и
последствия се дават упражнения за търсене на положителни и отрицателни
качества на добре познати предмети/явления. След това се преминава към търсене
на причини за близки до ежедневието на децата ситуации. Те най-напред трябва да
се научат да използват наличния си опит в генерирането на предположения (да си
спомнят сходни ситуации) и едва след това да го модифицират, за да намерят
причините за необичайните ситуации. Подчертава се, че за странни на пръв поглед
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постъпки и ситуации може да се намери съвсем разумно (логично) обяснение, но е
възможно и да си измислим и фантастични (като в приказките) причини. Задачите
първоначално включват примери и илюстрации. След придобиването на известен
опит в правенето на предположения се преминава към въпроси в чисто словесен
план.
По-нататък се преминава към предположения за последствия от обичайна
ситуация, като децата се насочват към търсенето и на реалистични, и на фантастични
идеи. Като подготовка за търсене на последствия по фантастична хипотеза децата се
запознават с техниката на фантазийния бином: избират се две случайни думи
(съществителни), съчетават се с предлог и най-интересната от получените
комбинации се доразвива. За да подпомогне търсенията им, педагогът ги насочва да
опишат предметите, техните признаци, какво могат да правят, как се използват; какви
нови идеи подсказват съчетанията на свойствата на двата обекта. Привеждат се
много примери, като същевременно децата свободно се включват със свои
предложения. С оглед придобиване на запас от впечатления относно възможностите
за развитие на фантизийния бином и фантастичната хипотеза децата се запознават и с
последователността при измисляне на история. Едва след това се преминава към
търсене на много последствия от необичайно събитие. Като насока се подават
въпросите: „Какво би било възможно в тази ситуация, което обикновено е
невъзможно?”, „Какво обикновено нещо би станало невъзможно?”, „Как ще се
почувства главният герой?”, „Кой ще бъде доволен и кой – не от създалата се
ситуация?”, „Как ще реагират околните, какво ще кажат и направят?”, „Какво ще се
случи на улицата, в детската градина, в училището, у дома, в магазина?”, „Как да се
върне старото положение?”.
Отначало децата се въвеждат във фантастична ситуация, а на следващия етап
тя се дава само под формата на въпрос: „Какво би станало, ако…?”.
Възприятно реорганизиране на визуални форми
Основна цел на заниманията е да се създадат нагласа и умения за промяна на
гледната точка към даден обект, възприемането му всеки път по различен начин,
интегрирането и доразвитието му в разнообразни нови построения.
Първоначално децата се упражняват да довършат една и съща картина, така
че да се получат различни образи. В условието на задачата е указано какъв трябва да
е резултатът (например една лоша и една добра магьосница) и все още не се изисква
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да се генерират идеи, принадлежащи към различни категории. Целта е да насочим
децата към правенето на различни рисунки върху една и съща основа.
Следващата стъпка е генерирането на идеи за разнообразни обекти, които
имат определена, предварително указана форма. Наред с очевидните сходства
(когато формата съвпада с контура на целия предмет), децата разглеждат предметите
от различни гледни точки, анализират частите им, което е предпоставка за
достигането до нестандартни идеи. Върху тази основа се дават задачи, в които,
използвайки една и съща изходна форма (например кръг), децата трябва да
нарисуват обекти, принадлежащи към различни категории.
Като важно условие за творческа дейност децата биват насочвани да търсят и
създават далечни сходства при възприятната реорганизация. Те решават и измислят
загадки по неопределени форми, мотивирани чрез хумор. Като способ за
генериране на идеи децата отново използват прегледа на различни категории
обекти. Предлагат се и задачи, в които се иска предварително зададени графични
елементи да бъдат използвани за създаването на картина.
Усъвършенстване на предмет
Целта на задачите е да бъдат формирани и развити уменията за
трансформиране на предметите от заобикалящия свят за създаване на обекти с
нови свойства.
Основа на този вид дейност е запознаването с похвата анализ и промяна на
свойствата на предметите („Описваме предмета – какъв вкус, цвят, форма и т.н.
има и след това променяме едно от тези свойства”). След привеждането на пример
за приложението на похвата от децата се иска да формулират свойства у предмети,
които са били подложени на изменение, а после и самите те да променят указано
свойство в конкретен предмет. След това се преминава към самостоятелен анализ
на свойствата на добре позната вещ и промяна на признак по избор.
Друг достъпен похват, който се въвежда в дейността, е комбинирането на два
предмета за създаването на предмет с нови качества. Като илюстрация за
възможностите и ползата от похвата се използват илюстрации, фантастични истории
и примери от живота. Децата се упражняват в комбинирането на различни
предмети, като следват насоките на педагога (първо да си помислят по какво двата
предмета си приличат, за какво служи всеки от тях и накрая да ги съберат в един
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предмет, който може да прави и двете неща). Въвеждат се елементи на фантастична
хипотеза (кой би искал да има такъв предмет и как ще си служи с него).
На последния етап се въвежда и методът на морфологичната кутия
(представен на децата като „кутия за изобретения”). Той интегрира моменти от двата
предходни похвата: анализират се свойствата на всеки от включените обекти и тогава
се пренасят от един предмет върху друг.
Многостранна употреба
Основна цел на заниманията е създаването на умения за реализиране на една
и съща функция от различни предмети и използването на един и същ предмет по
различни начини.
Този вид дейност е сред най-достъпните дори и за по-малките деца, така че би
могъл да се предложи на много по-ранен етап (даже и преди запознаването с
похватите на въображението). Децата са „специалисти” в преноса на действие от
един предмет върху друг и в нагаждането на наличните материали към замисъла си.
Това не може да не е така, след като преобладаваща в живота им дейност е играта. От
друга страна, задачите за многостранна употреба биха могли да се решат чрез
възпроизвеждане на вече известното, без да се създаде ново построение. Причината
е, че стимулът е обикновен, добре познат предмет – няма въвеждане във
фантастична ситуация. В този случай при поставянето на задачата често се наблюдава
липсата на стремеж да се експлоатират много и различни насоки на мислене. В
резултат идеите на децата по-рядко се отличават с разнообразие и оригиналност. Ето
защо е целесъобразно упражненията за многостранна употреба да се дадат след
натрупването на богат и разностранен опит в генерирането на нестандартни идеи.
Това е предпоставка за създаване у децата на нагласа да търсят новото и
непривичното в познатото, да не се ограничават с обичайните начини за употреба на
предметите, а да се стремят да ги трансформират и модифицират.
В предложената методическа система за стимулиране на креативността е
предвидено най-напред децата да се запознаят с ползата от намиране на
разнообразни приложения на един предмет. Като основа за по-нататъшната дейност
е необходимо те да натрупат практически опит за разнообразни действия с една и
съща вещ. За целта се организират занимания, в които децата използват предметите
не само по основното им предназначение (пишат с мляко, правят печати от картоф и
т.н.). Акцент е и разкриването на разнообразните свойства на предметите, защото те
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предопределят възможните им употреби. По-нататък децата се поставят в
проблемни ситуации, където липсват нужните за справяне със задачата предмети
(да напишат буква, без да имат химикал и т.н.). По този начин се провокира
изнамирането на нови способи и заместването на един предмет с друг. Педагогът
подпомага децата при формулирането на функцията, която трябва да се изпълни, и
определяне качествата на предмета, който може да я реализира („Какво трябва да
направим? Какъв предмет ни е нужен? С какво можем да го заместим?”).
По-нататък се преминава към задачи и игри, в които децата трябва да
предложат много, различни и необичайни начини за употребата на познат
предмет. За целта първо разказват за предмета – как изглежда, за какво служи. След
това търсят как да го използват по друг, необичаен начин, като се съобразят с фòрмата
му, с материала, от който е направен, съставните му части.
В съответствие с посочената примерна последователност на работа в
следващата тема подробно са описани задачи, упражнения и игри за стимулиране на
детската креативност. Илюстративните материали към тях се намират безплатно на
интернет адрес http://veleva.net. Съобразно нуждите си педагозите могат да ги
разпечатат в размер за фронтална или индивидуална работа. Желателно е картините
за работа с цялата група да бъдат оцветени.
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ЗАДАЧИ, УПРАЖНЕНИЯ И ИГРИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА
ТВОРЧЕСТВОТО
СЪЗДАВАНЕ НА ФАНТАЗНИ ОБРАЗИ

1. Запознаване с похвата обратно координиране
Откриване на похвата обратно координиране в картина
Цели: запознаване с похвата обратно координиране (поставяме нещата обратно или на
необичайно място); разпознаване на образи, създадени чрез този похват, словесното му формулиране
с оглед по-нататъшно осъзнато използване; развитие на наблюдателност и чувствителност към
несъответствията.
Материали: картина за фронтална работа от приложение №11.

Педагогът съобщава на децата, че ще им покаже смешна картина. Формулира
похвата в достъпна словесна форма (художникът е направил картината смешна, като
е разменил местата на нещата). Картината се показва на групата. Децата откриват
частите, където е използван похватът, като отговорят на въпроса кои неща не са там,
където трябва да бъдат. След това го формулират словесно, обяснявайки какво е
направил художникът, за да бъде картината смешна.

1

Всички номерирани печатни материали са достъпни за безплатно изтегляне от http://veleva.net
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„Комбинирай смешно!”
Цели: приложение на похвата обратно координиране при опора върху зададен изходен
материал; развитие на комбинаторните способности.
Материали:
За фронтална работа: фигури от приложение №2; коркова дъска; лепило.
За индивидуална работа: фигури от приложение №3; лепило.

На корковата дъска се закрепят изрязани от хартия изображения на риба, куче,
крава, петел, ръкавици, обувки. Останалите предмети са изобразени на отделни
листи формат А4 и се показват последователно в хода на работата (приложение №2).

На децата се припомня как са решавали задачи, в които се изисквало да
свържат предмети, които си принадлежат. Предлага се сега да комбинират
предмети, но за да стане смешно, т.е. на „обратно”.
Педагогът насочва децата към възможни комбинации. Най-напред се показва
листът с нарисувано момче: „Как да обуем момичето, за се получи нещо необичайно
и смешно – с обувки или с ръкавици?”. Онова, което децата са избрали с мнозинство,
се залепя. Последователно се предлагат и останалите изображения: „Кого да
поставим в кучешката колибка?”, „Кой ще се вози в шейната?”, „Как да обуем
маймуната?”... Готовите комбинации се нареждат на статив и се оставят известно
време, за да могат децата да им се полюбуват.
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След това (или през следващите дни) всяко дете получава индивидуален
набор картинки (приложение №3). То си избира как да ги комбинира (залепи на
белия лист), така че да се получат смешки.

„Размени местата!”
Цели: приложение на похвата обратно координиране при опора върху зададен изходен
материал; развитие на комбинаторните способности.
Материали: сюжетна картина и фигури от приложение №4 за индивидуална работа; лепило.

Децата разполагат с индивидуални картони, изрязаните елементи към тях и
лепило. Педагогът предлага всяко да направи забавна своята рисунка, като постави
изображенията в кръгчетата на необичайни места. По желание картината се
оцветява.
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Картини-„сестри”
Цели: приложение на похвата обратно координиране при опора върху зададен изходен
материал; развитие на комбинаторните способности.
Материали: сюжетни картини и фигури от приложение №5 за фронтална работа; коркова
дъска, лепило.

Пред групата се показват две картини-„сестри”. Наречени са „сестри”, защото
си приличат, но от втората отсъстват много елементи, които ги има на първата. Децата
обсъждат какво липсва. Тези елементи са закрепени на корковата дъска. Нека групата
довърши втората картина, но така, че да не е същата като първата, а да стане смешна.
Педагогът взема елементите един по един и ги подрежда според предпочитанията
на децата. При необходимост се дава пример.
Стихчета-небивалици
Подходящо е при провеждането на посочените активности да се използват и
стихчета-небивалици.
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Бъркотия
Баба вари супа от копчета,

в хладилника сложих да топля ютията.

а ми зашива на ризата бобчета.

Заковах на тавана с пирон закачалката,

Дядо си пълни със сол луличката,

посадих в една саксия тупалката…

а си слага тютюн в солничката.

Но ти недей да вярваш, малката,

Реших да вляза и аз в бъркотията:

на всичко описано в залъгалката.
Радой Киров

Чудни случки
Бре, каква картина чудна!

Таралеж на клон се люшка.

Бре, каква загадка трудна!

Риба плува по небето.

Мравка тегли вагонетка.

Охлюв бяга през полето.

Слонче кара моторетка.

Бре, каква картина чудна!

Зайо стреля с ловна пушка.

Бре, каква загадка трудна!
Лъчезар Станчев

2. Запознаване с похвата преувеличение и преумаление
Откриване на похвата преувеличение и преумаление в картина
Цели: запознаване с похвата преувеличение и преумаление (нещата са представени много поголеми или по-малки, отколкото са в действителност); разпознаване на образи, създадени чрез този
похват, словесното му формулиране с оглед по-нататъшно осъзнато използване; развитие на
наблюдателност и чувствителност към несъответствия.
Материали: картина за фронтална работа от приложение №6.

По преценка на педагога най-напред той формулира похвата и след това
групата открива къде е използван. Друг вариант е първо да се покаже изображението
и да се предложи на децата да обяснят със свои думи какво е направил художникът,
за да стане картината смешна. Децата откриват несъответствията и се прави
обобщение: картината е станала смешна, защото нещата в нея са представени много
по-големи или по-малки, отколкото са наистина.
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Твърде много или твърде малко
Цели: преоткриване на похвата преувеличение и преумаление в образите на литературни
герои; развитие на вниманието.
Материали: картина за фронтална работа и карти от приложение №7; черна кутия.

На децата се съобщава, че при тях са дошли на гости приказни герои. Нека ги
разгледат (показва се картината) и да кажат от кои приказки са те. Изведнъж
приказните герои изчезват (картината се обръща). Обяснява се, че героите са пленени
в черната кутия (съдържаща картончета с изображения на същите герои). Децата
трябва да ги освободят. За да направят това, е нужно да кажат думите, които ще им
върнат свободата. Педагогът обяснява, че някои приказни герои имат нещо в повече
или в по-малко, отколкото обикновените хора. („Например Малечко-Палечко в
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повече ли има или в по-малко? Какво му е по-малко, в сравнение с другите?”). За да
освободят героите, които имат нещо в по-малко, децата трябва да кажат „Твърде
малко”. За да освободят героите, които имат нещо в повече – например като Попай
моряка („Кое му е в повече?”), трябва да кажат „Твърде много”.
Групата се разделя на два отбора. Последователно от всеки тим излиза по
едно дете и изтегля от кутията приказен герой. Трябва бързо да каже подходящите за
него магически думи („Твърде много!” или „Твърде малко!”). Ако неговото
„заклинание” е правилно, героят е свободен и отборът може да го задържи
(картончето); ако е грешно, пленникът се връща в черната кутия. Победител става
отборът, върнал свободата на най-много приказни герои.

3. Запознаване с похвата аглутинация
Откриване на похвата аглутинация в картина и приложението му за
сглобяване на несъществуващо животно
Цели: запознаване с похвата аглутинация (части от различни неща - предмети, животни и др.
- се използват за сглобяване на едно ново, несъществуващо нещо); разпознаване на образи,
създадени чрез този похват, словесното му формулиране с оглед по-нататъшното осъзнато
използване; приложение на похвата, опирайки се на зададен изходен материал; правене на
предположения; развитие на наблюдателност и чувствителност към несъответствия, развитие на
комбинаторните способности.
Материали: картина за фронтална и фигури за индивидуална работа от приложение №8;
бели листи, лепило, цветни флумастери.

Показва се картината за фронтална работа.
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Децата се опитват сами да формулират похвата (да обяснят как художникът е
направил картината смешна), а педагогът обобщава (части от различни животни се
използват за сглобяването на едно ново, несъществуващо животно). Групата открива
местата, където е приложен похватът. След това се правят предположения за
евентуалните последствия - дали всяко от смешните животни на картината е доволно
от това, което е получило. Представя се образец: „Бухалът е сърдит – сигурно рогата
му тежат и му пречат да лети. А мишката е горда – може би се радва на силните си
крака. Щуката също е доволна - усмихва се. Защо се радва? Какво ще може да прави,
което обикновено не е възможно?”.
Раздават се частите от животни и всяко дете сглобява някакво смешно
същество, т.е. прилага похвата аглутинация. Първо всеки определя какво е неговото
животно (торса) и какви части му липсват. След това се избират части от други видове
животни, залепят се и по желание се оцветяват.

Накрая децата разказват за своите животни – как са ги създали, като генерират
предположения дали съществата са доволни от онова, което са получили, какво биха
могли да направят, което обикновено не могат/не е възможно.

4. Запознаване с похвата одушевяване
Весели плодчета
Цели: запознаване с похвата одушевяване (предметите и животните са представени така,
сякаш са хора); приложение на похвата, опирайки се на зададен изходен материал; правене на
предположения.
Материали: табло за фронтална работа, индивидуални картони и фигури от приложение №9;
бели листи; лепило; цветни флумастери.
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Педагогът предлага на децата да си направят весели плодове и зеленчуци
(показва се образец, изработен предварително). Раздават се индивидуалните
картони. Нека децата нарисуват лица на своите герои (показва се таблото с
вариантите) и им добавят (залепят) различни аксесоари.

„Накарай картината да оживее!”
Цели: приложение на похвата одушевяване, опирайки се на зададен нагледен материал;
съставяне на кратък разказ въз основа на фантастична хипотеза.
Материали: табло и индивидуални картони от приложение №10; цветни флумастери.

Педагогът показва изображения на различни по форма и големина чайници и
разказва на децата:
Всеки чайник, в зависимост от фòрмата на чучура и дръжката си, има свое лице. Щом
дълго живее при един човек, чайникът заприличва на него. Ако човекът е добродушен, чайникът му
се усмихва, иска да му приготви вкусен чай. Ако човекът е гневлив, чайникът става като него пуфти, съска, хвърля горещи пръски (по: М. Меерович, Л. Шрагина, 2003).

Раздават се картоните за индивидуална работа. Децата са приканени: „Нека
всеки накара картината си да оживее, като нарисува лица на чайниците!” Педагогът
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насочва децата да придадат характер и настроение на предметите (да си представят
кои от тях може да са весели или тъжни, сърдити или доволни, добродушни или
заядливи т.н.). След това картините се оцветяват. Всяко дете разказва за своя чайник
(педагогът дава насоки: „Какъв е по характер?, „С кои от кухненските съдове и уреди
обича да дружи?”, „Какъв чай харесва?”).
„Накарай предметите в стаята да оживеят!”
Цели: приложение на похвата одушевяване в словесен план; правене на предположения по
фантастична хипотеза.

Нека всяко дете си намисли предмет, който би искало да оживее. Да
предположи какво би станало, ако това се случи наистина. При тази задача е
необходимо възпитателят да оказва индивидуална помощ съобразно предмета,
който детето си е избрало. Трябва да се помисли за какво обикновено служи
дадената вещ и как промяната ще помогне тя да бъде използвана - по-добре/по-зле;
какво би/не би искал да прави предметът; какво ще кажат/направят околните…

5. Затвърдяване на похватите, изучени до момента
Разглеждане на картина, съдържаща всички похвати
Цели: разпознаване на образи, създадени чрез изучените похвати, словесното им
формулиране с оглед осъзнато използване; развитие на наблюдателност и чувствителност към
несъответствията.
Материали: индивидуални картони от приложение №11.

Децата разглеждат отново картините от предходните занимания и
формулират похватите (казват какви начини да се правят смешки са научили от тях).
Всяко дете получава индивидуален картон и търси къде различните похвати са
приложени.
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Според възможностите на децата, може да се предложи да нарисуват картини,
като използват различните похвати.
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АСОЦИИРАНЕ
1. Асоцииране по външни признаци (форма, цвят, звучене)
„Открий предмет от кръг!”
Цели: създаване на нагласа за търсене на много предложения по даден въпрос; развитие на
плавност на асоциациите по форма; осъзнато използване на начин за увеличаване на възможните
отговори.

Може да се играе по двойки или отборно. Всеки играч, когато е на ход, трябва
да назове предмет с кръгла форма. Педагогът насочва децата да се огледат наоколо и
така да видят предмети, които да ги подсетят. Играе се дотогава, докато единият
играч/отбор не може да направи повече предложения. За да победи, другият
играч/отбор трябва да каже още един предмет.
Аналогично може да се играе с думи, започващи с определена буква;
предмети, притежаващи някакъв признак (“да е за ядене”) и т.н.
За по-големите деца е подходящ следният вариант. Едно дете казва азбуката
наум, а второ го прекъсва с думата „Стоп!”. Буквата, която се е паднала, става
стартова. Второто дете трябва да каже дума от три букви, която започва със стартовата
буква. Първото дете трябва да назове дума също с три букви, но започваща с
последната буква на предходната дума. Играе се докато едното дете не се сеща за
повече думи. За да победи, другото трябва да предложи дума вместо него.
„Кажи колкото се може повече неща, които са с ....цвят!”
Цели: създаване на нагласа за търсене на много предложения по даден въпрос; плавност на
асоциациите; запознаване с похвата „претърсване на категории” (преглеждат се различни категории
обекти, сред които се търсят носители на определен признак).
Материали: табла за фронтална работа от приложение №121; картончета в син, зелен, кафяв и
оранжев цвят; жетони.

Пред групата се поставя таблото, с нарисувани на него пате, лимон, слънце и
монета. Нека децата определят по какво си приличат тези различни предмети (по
цвят). Обсъжда се, че предметите си приличат по нещо, но всъщност принадлежат
към съвсем различни групи. Децата определят към коя група принадлежи всеки
обект (патето към групата на животните; лимонът – на плодовете; слънцето – на
1

Всички номерирани печатни материали са достъпни за безплатно изтегляне от http://veleva.net
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неживата природа; монетата – към вещите, изработени от хората). След това групата
генерира предложения за други животни, които обикновено имат жълт цвят, за
жълти плодове и т.н. По аналогичен начин се процедира с второто табло.

Показва се едно от цветните картончета, например зеленото. От децата се иска
да кажат колкото се може повече неща, които са зелени (при необходимост се
уточнява, че се търсят предмети, които обикновено са именно в този цвят, а не такива,
които могат да бъдат оцветени по всякакъв начин - като топката например). Дава се
насока на мислене: „Огледайте се наоколо! Помислете за различни животни,
растения или групи предмети!” Заниманието може да се проведе като състезание. За
всяко предложение децата получават жетон и играчът, който събере най-много, става
победител. По преценка на педагога останалите цветни картончета могат да се дадат
след изчерпване на предложенията или пък през следващите дни.

2. Диференциране на разнообразни признаци в познат предмет
върху основата на действен опит
„Кажи повече думи!”
Цели: създаване на нагласа за търсене на разнообразни признаци и особености в добре
познати предмети.

В началото основа на работа трябва да бъде действеният опит на детето.
Например в ситуация по математика децата са класифицирали различни по вид
копчета. Този сетивен опит се използва на следващия ден в задача за асоцииране – да
кажат възможно повече предложения какво може да бъде едно копче (цвят, форма,
големина, брой дупки, старо, детско, за балтон, счупено). Съобразно реализираната
работа по различните образователни направления педагогът подбира за стимули
предмети, които силно варират в свойствата си и които са били използвани наскоро в
друга дейност (например листата на растения).
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По-нататък може да се премине към асоцииране без предварителна
подготовка, като изискването е предметът да е добре познат (например: чанта, котка,
топка, къща).
Инструкцията винаги е една и съща: „Кажете колкото се може повече думи,
които описват какъв може да е предметът!”.
„Познай какво сме намислили!”
Цели: създаване на нагласа за търсене на разнообразни признаци и особености в добре
познати предмети; откриване на предмет, отговарящ на определени условия.

Преди началото на играта децата може да се упражнят в назоваване на
признаци на предмети от обкръжението.
Избира се дете, което ще отгатва намислен от групата предмет. То излиза от
занималнята, а останалите си избират предмет от стаята и се договарят, че всеки ще
назове само един признак на предмета. След това педагогът кани детето да влезе.
Останалите по ред назовават различни признаци на предмета. Например, ако
намисленият предмет е топка, казват: „Предметът е червен, голям, кръгъл, търкаля
се…”. След като детето познае, друго излиза от занималнята, а останалите намислят
нов предмет. Ако групата е описала предмета, а детето все още не може да го познае,
отново се назовават признаци, но този път с частицата „не”. Например за топката:
„Никога не е квадратен, не потъва във водата, не служи за ядене” и т.н.
(Източник: http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l_03_04j.shtml)

3. Асоцииране по функции
„За какво служа?”
Цели: формулиране функциите на предметите.
Материали: картички от приложение №13, по един набор за всяка група играещи.

Педагогът обяснява на децата, че всички заобикалящи ни предмети са
създадени с определено предназначение. Хладилникът – за да съхраняваме
продуктите свежи; печката – за да готвим; облеклото – за да ни предпазва от студ и
дъжд. На децата се предлага да кажат за какво служат следните предмети: лъжица,
автомобил, щори, колан, тенджера.
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След това се изиграва играта „За какво служа”. Ако децата са повече, се
разделят в групи по 5 и всяка група сяда около една масичка. На масичките има набор
картички, поставени на купчинка с гърба нагоре. Обяснява се, че на картичките са
нарисувани предмети. Когато е на ход, всеки играч тегли карта от купа и без да
назовава изобразения предмет казва за какво служи той („С него гладим изпраните
дрехи”; „Слагаме вътре багаж” и т.н.). Ако останалите познаят предмета, играчът има
право да задържи картичката; ако не познаят, слага я най-отдолу в купа, без да я
показва. После наред е следващото дете. Играе се, докато картичките свършат.
Победител е детето, което е събрало най-много картички.
„Станка – загубанка”
Цели: формулиране предназначението на предметите и асоцииране по функции.

На децата се разказва, че има невнимателни хора, които винаги си губят
нещата. Предлага се да помогнат на едно такова момиче – Станка-загубанка. Ролята
на Станка може да се изпълнява от педагога или от децата, които се редуват.
Разиграва се следният диалог:
- Оох!
- Какво се е случило с теб?
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- Загубих си (назовава се предмет - например чаша). Сега с какво ще си (назовава се функцията
– пия вода)?

Децата трябва да помогнат на Станка, като намерят средство за изпълнение на
дадената функция. Например да се пие чай от чинийка, кофичка, лъжица. Играта
може да започне с диалог, когато Станка моли за помощ да си спомни названието на
предмета („Загубих това, с което правим хляба на парчета”).
(Източник: http://www.7ya.lv/moj-rebyonok/metodiki-razvitiya-detej/programma-triz-kak-naukaoriginalnogo-myshleniya.html)

Подходящи стимули за играта са още:
Загубих си химикала, сега с какво ще си запиша телефонния номер?
Загубих си раницата, сега с какво ще си пренеса багажа?
Загубих си чадъра, сега с какво ще се предпазя от дъжда?
Загубих си лъжичката, сега с какво ще си разбъркам какаото?
Загубих си шапката, сега с какво ще се предпазя от слънцето?
Загубих си тебеширите, сега с какво ще рисувам на асфалта?
Загубих си ветрилото, сега с какво ще си вея?

„Познай професията!”
Цели: плавност на асоциациите, откриване на обект, отговарящ на определени условия,
развитие на вниманието.

Всяко дете си намисля професия. Другите трябва да я познаят. То не я назовава,
а изброява предметите, които се използват при тази професия (Например тенджери,
тигани, черпаци, готварска печка – готвач). По преценка на педагога децата могат да
се поупражняват преди започването на играта. Ако е нужно, той може да ги насочи
към подходящи професии или да им раздаде картички със съответните изображения.

4. Търсене на прилики и разлики между предметите при
последователното им съотнасяне по различните им признаци
Загадки за прилики и разлики
Цели: увеличаване многоаспектността на асоциациите посредством целенасочен преглед и
сравнение на свойствата на предметите.
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Материали: картони за фронтална работа с изображения на двойки предмети от приложение
№14, поставени в пъстра, непрозрачна чантичка; кутия с бобени зърна.

На групата се предлага да направи забавно състезание заедно с педагога,
който е донесъл цяла торба със загадки. Преди да се състезават, децата трябва да се
научат на един начин да отгатват загадките по-лесно. Педагогът изтегля от торбичката
първата двойка предмети (куфар и раница), показва ги, а децата трябва да открият по
какво си приличат (по това, че носим в тях багаж, т.е. служат за едно и също нещо).
Картончето се оставя така, че да се вижда от групата.
Аналогично се процедира с втората (куфарът и коженото палто са направени от
един и същ материал) и третата двойка изображения (куфарът и тухлата си приличат
по фòрмата).
Разгледаните картони се поставят пред децата, които след третата загадка
трябва да обобщят по какво могат да си приличат два предмета. Възпитателят
обяснява, че отговори на следващите загадки могат да се открият, ако се потърсят
отговори на въпросите “За какво служат предметите?”, “От какъв материал са
направени те?”, “Каква форма имат?”.
Пред групата последователно излизат различни деца и теглят картончета с
двойки предмети. Всички търсят прилики между тях като не забравят да си помагат с
посочените им вече въпроси.
След провеждането на това упражнение може да се пристъпи към игровото
състезание.
Педагогът съобщава правилата на състезанието със загадки. Най-напред той
дава на децата въпроси, а след това те - на него. Всеки аргументиран отговор се
премира една точка, т.е. едно бобче. Който събере повече бобчета, той е победител.
Като се огледат наоколо –другите деца, предметите и картините в занималнята,
децата могат да се досетят за нови загадки. Избират си два предмета, но внимават да
са такива, че трудно да се откриват прилики между тях и… загадката е готова.
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По време на работа педагогът не бива да потиска спонтанното желание на децата
не само да задават въпроси-загадки, но и да предлагат отговори за тях (за което също
получават точки). Отговорите на възрастния трябва да насочват към прилики от
случаен характер като например между календар, покрит с фолио, и завеса (и през
двете се вижда като през мъгла); врата и чанта (ципът и бравата са от метал) и т.н.
Накрая от децата се изисква да разкажат как се измислят загадки за прилики и
разлики и как се намират отговори за тях, тоест да формулират похвата: “Оглеждаме
се наоколо и търсим предмети, които да ни подсетят. Задаваме си въпроси/мислим
за това от какво са направени предметите, за какво служат, каква форма и цвят
имат...”.

5. Разглеждане на картини, разкриващи прилики между много
различни предмети
Майсторът на шапки
Цел: създаване у децата на нагласа да търсят прилики между далечни предмети.
Материали: за фронтална работа комиксът на Херлуф Бидструп „Майсторът на шапки” от
приложение №15, разделен на две части.
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На децата се показва първата част от комикса. Обяснява им се, че е нарисуван
един дизайнер (или майстор) на шапки, който се опитва да работи в дома си. Трудно
му е, защото малкото му дете непрекъснато го разсейва. Дизайнерът мислил, мислил
и накрая заимствал идеи за шапки от предметите, които го заобикалят. Ето какви
шапки измислил.
Показва се втората част от комикса. Нека децата открият предметите,
превърнати от моделиера в шапки.

6. Намиране на сходство по далечни признаци в хумор
Довършване на картина
Цели: анализ на свойствата на обект за търсене на асоциации по различни признаци;
създаване на хумор въз основа на далечно сходство; словесно формулиране на похвата; намиране на
обяснение за една необичайна ситуация.
Материали: картини за фронтална работа, картонче с контур на цвете и индивидуални
картони от приложение №16; цветни флумастери.

Показва се част от голямата картина, на която е нарисувано момиченце с
лейка; мъжът е закрит, за да не виждат децата какво точно се полива.
Децата се опитват да познаят какво има в закритото пространство, т.е.
предполагат какво се полива. Педагогът стимулира мисловния процес: “Обикновено
хората поливат цветя. Какво ли полива това дете?”. След изслушване на
предположенията се показва цялата картина: „Художникът е измислил смешка:
детето полива не цвете или трева, а брадата на мъжа и тя е избуяла като трева”.
Нека децата да помислят: „Защо рисунката е смешна?” (обикновено хората не
си поливат брадите с лейка); „Как художникът се е сетил да нарисува брада вместо
цветя или трева?” (подсетило го е това, по което си приличат тревата и брадата) „По
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какво си приличат?” (растат, направени са от много отделни стръкчета, думите си
приличат по звучене).

На децата се предлага да нарисуват заедно смешна картина – да изобразят в
една саксия вместо цветя нещо необичайно.

Смешката наистина трябва да е интересна и затова е необходимо да има
някаква, макар и далечна, прилика между цветето и това, с което децата ще го
заместят.
Нека първо изброят неща, които по нещо приличат на цвете, а след това да си
изберат кои от тях да нарисуват. Да разкажат за цветето – за какво служи, какви
форма и аромат има, кои думи се римуват с думата “цвете” или “цветя”. Педагогът
задава насока на мислене и записва отговорите на децата.
За какво служат цветята? Кои други неща също са красиви? (бижута, картини, хора).
За какво друго харесваме цветята? (аромат). Значи от цвете можем да се досетим за други
неща, които миришат. Кои са те? (различни храни и напитки, парфюми, отпадъци).
Цветята растат. От цветя можем да се досетим за други неща, които растат (плодове,
зеленчуци, хора, животни).
132

Кои думи се римуват с думите „цвете” - “цветя”? (деца, листа, крака).
Кои неща приличат на цвете по форма? (при необходимост се показва силует на цвете).

След приключване на генеративния процес се прочитат всички отговори.
Децата избират кои от изброените неща ще направят саксията смешна. Педагогът
(или дете от групата) ги изобразява под диктовката на останалите. Работи се
фронтално. Накрая се обобщава какво е поникнало в саксията вместо цветя. Децата
обясняват как са измислили какво да нарисуват, по какво изобразените предмети са
сходни с цветето.
Съставената картина се използва в качеството на фантастична хипотеза. Децата
търсят различни отговори по въпросите: „Защо всички тези неща живеят/растат в
една саксия?”, „Кое е хубавото и кое е лошото в тази ситуация?”, „Кой би бил доволен
и кой – не?”, „Какво може да се направи, което обикновено не е възможно?”.

През следващите дни на децата се дават индивидуалните картони с
недовършени картини. Всяко дете дорисува картината по смешен начин – “Вместо
Круши на дървото растат...”. За да се досетят какво да нарисуват децата първо описват
крушите: за какво служат, кои думи се римуват с “круши”, кои неща приличат по
форма на круши, какъв цвят са обикновено крушите. Въз основа на тези свойства
търсят други предмети, които приличат на крушата. Накрая се прави изложба и
децата разказват как са се досетили какво да нарисуват вместо круши („Като търсят
неща, които приличат на круша по...”). Аналогично се процедира и с другата картина.
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7. Търсене на прилики между случайни предмети
Верижка от прилики
Цел: намиране на прилики между всеки два предмета.

Децата сядат в кръг. Първият играч казва дума например вертолет.
Следващият трябва да назове предмет, който прилича по нещо на предходния например самолет (лети). При необходимост играчът обяснява връзката между двата
предмета. Ако не може да го направи, напуска играта. Победител е детето, което
остане последно.
Необичайно домино
Цели: намиране на прилики между всеки два предмета; създаване на сходства.
Материали: плочки за домино с двойки предмети от приложение №17.

Всички участници теглят равен брой плочки. Всеки играч, когато е на ход, има
право да постави на масата от своите плочки, ако съобщи основание за прилика
между предметите. Инструкция: „Пред вас има плочки с картинки. Когато сте на ход,
трябва да изберете някоя от своите плочки и да я поставите както при доминото.
Съществува условие, че вашата картинка трябва да има нещо общо с тази, при която я
поставяте. Обяснете сходството!” При необходимост възрастният дава образец.
В тази игра е важно да се насърчава намирането на всяка, дори и случайна
прилика (например прането, което се подава от пералнята като изплезения език на
детето). При необходимост педагогът се включва в играта, за да насочи децата към
търсене на по-нестандартни варианти за игра.
(Източник: http://adalin.mospsy.ru)
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ГЕНЕРИРАНЕ НА АЛТЕРНАТИВИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
1. Генериране на алтернативи, удовлетворяващи зададени
условия
„Кой ще каже повече неща?”
Цели: създаване на нагласа за търсене на много предложения по даден въпрос; развитие на
плавност на асоциациите; упражнение на похватите за увеличаване броя и разнообразието на
предложенията (търсене на идеи в близкото окръжение; претърсване на категории - преглеждат се
различни категории обекти, сред които се търсят носители на определен признак)

Може да се играе по двойки или отборно. Когато е на ход, всеки играч трябва
да назове предмет, направен от определен материал (например метал, дърво,
пластмаса). Педагогът насочва децата да се огледат наоколо и така ще видят
предмети, които да ги подсетят; да мислят за различни групи предмети (които
използваме у дома, в детската градина, в парка). Играе се дотогава, докато единият
играч/отбор не може да се сети за повече предложения. За да победи, другият
играч/отбор трябва да назове още един предмет.
Огледала
Цели: създаване на нагласа за търсене на много предложения по даден въпрос; развитие на
плавност на асоциациите; увеличаване броя и разнообразието на отговорите посредством отговор на
поредица въпроси (Кой? Кога? Защо?); развитие на вниманието.

Децата предварително трябва добре да помислят и да си поговорят за това кои
са частите на лицето и какви движения можем да правим с тях и с ръцете си, за да
съобщим нещо на другите, без да изговаряме думи. Колкото повече неща се досетят
децата, толкова по-забавна ще бъде играта. Дава се пример: “Какво означава, когато
изпънем показалеца и го раздвижим нагоре-надолу? Какви други движения
използваме, за да изразим чувства, желания, нареждания?”. Децата изброяват
частите на лицето; обсъждат се и се демонстрират експресивните възможности на
всяка една от тях, а също и на ръцете. За да се досетят за повече неща, им се
припомня как те или техни познат движат съответната част на тялото, когато са
сърдити, радостни, учудени, изненадани, изпитват болка, изплашени са или искат да
накарат някого да направи нещо. След обсъждането се изиграва играта “Огледала”.
По преценка на педагога (например, ако групата е много голяма) може да се изберат
следните варианти:
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•Децата се разделят по двойки и всяка от тях играе за себе си;
•Децата се нареждат в полукръг, а отпред последователно излизат двойки,
които играят пред публика.
Приложеният по-долу списък с мимики и жестове служи за улеснение на
педагога да насочва детските търсения и да ги подпомага при затруднения.
Чело: Сбръчкване (напр., когато сме изненадани, ядосани); поставяне ръка на челото (когато
ни боли глава, заслепява ни слънцето); бързо докосване с пръст по челото (когато изведнъж се сетим
за нещо).
Вежди: Повдигане (ако не вярваме нещо, при изненада); събиране (когато сме сърдити).
Очи: Въртене на очните ябълки (изненада); широко отваряне на очите (когато сме
развълнувани или изненадани); затваряне на очите (умора, когато ни е приятно); силно стискане на
очите (не искаме да видим нещо неприятно, очакваме да ни изненадат); присвиване на очите
(показваме, че не вярваме на нещо); закриване на очите с ръце (когато сме тъжни).
Нос: Сбръчкване (нещо не ни е вкусно); стискане на носа с два пръста (нещо ни мирише на
лошо); повдигане на носа нагоре (миришем нещо).
Уста: Усмивка (смешно ни е, весело); стискане на устни (не искаме да се храним, да кажем
нещо); оформяне на “О” с устни (когато сме учудени); внезапно отваряне на устата (при страх,
изненада, силен интерес); изнасяне на долната устна напред (когато сме сърдити).
Бузи: Издуваме (при отегчение, скука, нежелание да се направи нещо).
Глава: Извръщане (предпазливост, любопитство); навеждане (срам, тъга, умора).
Ръце: Повдигане (радост); повдигане на раменете и отпускане (когато не знаем нещо);
повдигане на ръката в юмрук (заплаха); махане (за сбогом, за да повикаме някого, за поздрав, за да
отпратим някого); обръщане дланите напред (когато казваме “нямам нищо”).
(Източник: S. Croissier, G. Hess u.a. (1981). Elementarspiele zum sozialen Lernen. – Weinheim; Basel:
Beltz

Приказни герои
Цел: търсене на много предложения по даден въпрос въз основа на миналия опит.
Материали: схема на игра от приложение №181; жетони в определен цвят за всеки играч.

Броят на участниците е между двама и четирима.
1

Всички номерирани печатни материали са достъпни за безплатно изтегляне от http://veleva.net
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Най-напред децата разглеждат героите, изобразени на игровата схема, а
педагогът обяснява, че те принадлежат към известни приказки. Когато са на ред
играчите казват в коя приказка участва избран от тях герой (възможни са повече от
едно предложения). За всеки правилен отговор се дава жетон. Играчът с най-много
жетони в края на играта е победителят.
Захарна кесийка (Цукертютен)
Цел: създаване на нагласа за търсене на много предложения по даден въпрос въз основа на
миналия опит.
Материали: по една игрова схема от приложение №19; жетони в два цвята за всяка двойка
деца.

Предварително играчите обсъждат и дават разнообразни идеи какво е
необходимо на първокласника за училище. Педагогът обяснява, че в Германия за
първия учебен ден всеки ученик получава голяма, красиво украсена кесия с
лакомства. Немските деца я наричат „цукертюттен”. След това играта може да
започне (по двойки). Всеки играч си избира жетони в един цвят. Когато е на ход, със
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затворени очи избира един ред торбички от полето. Например, посочва редичка с пет
торбички, което означава, че трябва да изброи пет неща, необходими за училище.
Ако успее, поставя един от своите жетони отстрани на редичката. Победител е
играчът с най-много торбички (от всички свои редове).
Източник: списание “Bummi”

„Къде можеш да чуеш този звук?”
Цели: създаване на нагласа за търсене на много предложения по даден въпрос върху
нагледна опора; развитие на плавност на асоциациите за търсене на ситуации, отговарящи на
определени условия.
Материали: картини за фронтална работа от приложение №20.

Педагогът съобщава, че ще даде една загадка. Показват се трите картини. Нека
децата ги разгледат и помислят какво общо може да има в трите ситуации (можем да
чуем звука „ш-ш-ш”). Педагогът последователно предлага на децата да търсят
предположения за звуците „зън-зън”, „бръм”, „у-у-у”, „бум-бум”, „ауу”.
Играта на Гретел
Цели: създаване на нагласа за търсене на много предложения по даден въпрос, въз основа на
миналия опит; развитие на плавност на асоциациите за търсене на ситуации, отговарящи на
определени условия.
Материали: купа със сладкиши.

Децата сядат на място, където имат достъп до разнообразни предмети,
изработени от различни материали. На масата се поставя купа със сладкиши. Избира
се кой ще играе вещицата от приказката “Хензел и Гретел”. Тя трябва да затвори очи.
Някой от останалите бързо шумоли – тропа с пръсти по масата, почуква върху ваза и
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т.н. Вещицата трябва да познае как е произведен звукът. Ако не познае, играчът има
право да си вземе от сладките. Ако обаче вещицата познае, играчът, произвел шума,
на свой ред става вещица.
Източник: списание “Bummi”

Смешни изречения
Цели: създаване на нагласа за търсене на много предложения по даден въпрос, въз основа на
миналия опит; развитие на плавност на асоциациите за търсене на ситуации, отговарящи на
определени условия.
Материали: две дървени кубчета, две стъклени чаши; параван.

Педагогът предлага на децата да съставят смешни изречения. За целта те
трябва най-напред да предложат колкото се може повече идеи кой или какво издава
даден звук. Закривайки ръцете си зад параван, възрастният почуква дървените
кубчета едно в друго. Може периодично да променя силата, темпото и
продължителността. Групата изтъква предположения за възможния източник на
шума, а педагогът ги записва (напр. стъпки на кон, на тежко животно, хора, които
чукат по врата, скачат, правят ремонт, падат предмети).
След изчерпването на предложенията се подава изречението “Чух как.... на
масата”. На мястото на многоточието педагогът произвежда шума. Децата го
заместват с дадените преди това предположения. (Например ако са предположили,
че шумът е от стъпки на кон, изречението става “Чух как кон тропа на масата”).
По аналогичен начин се процедира със стъклените чаши. С изказаните мнения
децата заместват шума в изречението: “В кухненския шкаф...”.
На гости на триглавия змей
Цели: създаване на нагласа за търсене на много предложения по даден въпрос, въз основа на
миналия опит; развитие на плавност на асоциациите за търсене на ситуации, отговарящи на
определени условия.
Материали: игрално поле от приложение №21; пионки в четири цвята; зарче.

Педагогът предварително трябва да оцвети игралното поле. Квадратчетата,
обозначени с палитра, се редуват в червен, син, жълт и зелен цвят.
На децата се предлага да изиграят играта „На гости на триглавия змей”.
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Правилата са следните. Когато е на ход, детето хвърля зара и според
индикациите му придвижва пионката си съответен брой квадратчета. Ако попадне на
поле със символ, трябва да изпълни указанието: за палитра – да каже три неща, които
са в съответния цвят; слушалки – да посочи три ситуации, в които можем да чуем
съответните звуци; изображение на предмет – да изброи три предмета, направени от
същия материал. Предложенията трябва да са винаги три, защото това е любимото
число на триглавия змей. Първият, достигнал до финала, ще бъде гост в замъка на
змея.

2. Търсене на положителни и отрицателни качества на
предмети/явления
Хубаво и лошо
Цели: създаване на нагласа за търсене на много предложения по даден въпрос, въз основа на
миналия опит; развитие на плавност на асоциациите; запознаване на децата с похвата търсене на
положителни и отрицателни качества.
Материали: картини за фронтална работа от приложение №22.
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На децата се обяснява, че всяко нещо може да бъде полезно за човека, но
може да има и негативни последици.
последици. Например слънцето дава светлина и топлина,
но може да причини и изгаряния.
изгарян
Показва се картината
та на дъждовен облак. Нека децата (при необходимост,
подпомагани от педагога) предложат колкото се може повече хубави и лоши
последствия от това, че вали дъжд (въздухът се освежава; растенията получават вода;
създават се условия да се пускат корабчета в локвите;
локвите; ще се намокрим; пътищата
стават хлъзгави; трябва да си стоим вкъщи; ще се провали пикник и т.н.). След това
последователно се обсъждат положителните и отрицателните черти на шоколада, на
това да имаш домашен любимец. Заниманието може да се проведе под формата на
състезателна игра, като за всяко предложение отборите получават точки. Друг
вариант е децата да се разделят на две групи и едната посочва положителните страни
на обекта (явлението), а другата – отрицателните.
Подходящи стимули са още:: автомобил, собствена стая, училище, почивка на
море, кофа за боклук, компютърни игри, зима, пластмасова чашка, насекоми.

3. Търсене на причини за близки до ежедневието на детето
ситуации
„Какво се е случило??”
Цел: търсене на много предложения за причини
причин за обичайна ситуация по върху нагледна
опора.
Материали: картини за фронтална работа от приложение №23.

Показва картината, на която е изобразено паднало дете и се задава въпрос
„Какво се е случило?”. Нека децата си припомнят случки от своя живот и да разкажат
кога и защо са падали. След това се иска да направят колкото се може повече
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предположения защо е паднало детето от картината (някой го е блъснал, не е
внимавало и се е спънало, подхлъзнало се е и т.н.).

Разглеждайки четирите изображения на следващата картина, групата да
определи какво е настроението на момичето и да предложи възможните причини.
По третата картина децата трябва да дадат колкото се може повече различни
идеи какво прави жената.

4. Търсене на причини за необичайни ситуации
Странни случки
Цел: създаване на нагласа да се търсят смислени (в това число и фантастични) обяснения за
необичайни ситуации.
Материали: картини от приложение №24 и 25.

Педагогът разказва на децата, че понякога хората правят необичайни неща.
Показва се картината - колаж (в размер за фронтална работа, оцветена от педагога;
вариант - индивидуални картони за всички). Нека децата разгледат изображението и
да кажат какво правят хората, защо според тях постъпват така странно. Педагогът
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обяснява, че за необичайните случки и постъпки понякога има напълно основателни
причини.
Например Червено море е толкова солено, че човек не би могъл да потъне и ако иска си лежи
спокойно, без да плува.
Колкото и да е невероятно, случвало се е от небето да се сипят риби. Това става, когато
торнадо (силен ураганен вятър) засмуква по пътя си вода от реките, а заедно с нея и рибите, живеещи
там. Когато силата на вятъра отслабне, рибите падат на земята и се създава впечатлението, че от
небето валят риби.
Листата на растенията, които са около нас, не са толкова големи, че да издържат човек, но в
Южна Америка съществува вид гигантска водна лилия: голяма е колкото маса и на повърхността й
действително може да седне дете.
Освен странностите на природата, необичайни могат да ни се сторят нравите на хора от други
култури, но за тях те са нещо напълно обичайно. В Тибет например добрите маниери изискват да се
изплезиш на гостите си. При някои араби съществува обичай гостите да показват, че ястията,
поднесени от домакините, са много вкусни, като се оригват. Китайците пък ядат лястовичи гнезда и
това се смята за голям деликатес. В миналото, хората хвърляли боклука си (или нощното гърне) на
улицата направо през прозореца, нямали кофи за боклук. А богатите римляни не се хранели седнали,
а лежали на специални легла около масата и ядяли с пръсти.
(Посочените факти са от книгата „1000 удивителни факти”, 1999.)

На децата се обяснява, че за необичайните ситуации можем да измислим и
хумористични (смешни) или фантастични (като в приказките) причини. Показва се
картината, на която човек тика велосипеда си. Задава се въпросът: „Защо този човек,
вместо да кара велосипеда си, го тика?”. Изслушват се предположенията. За да
насочи групата към нестандартни идеи, педагогът подава следния хумористичен
отговор: „Защото много бърза и няма време да се качи на него”.
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По аналогичен начин се процедира с картината, на която мъж е сложил обувки
на ръцете си. След изчерпване на детските идеи, педагогът дава следното
предложение:
Този човек отишъл при обущаря да си поръча чифт обувки за ръцете. Това е човек, който ходи
на ръце. С краката яде и свири на хармоника. Опак човек. Говори наопаки. Казва на водата „хляб”, а на
глицериновата свещичка, „лимонена пастилка” (по Дж. Родари, 1986, с. 167)

След това на децата се показват изображенията, на които учител се плези на
класа и човек върви под дъжда, носейки сгънат чадър. Нека групата даде
предложения защо хората постъпват така. Причините може да са напълно
основателни (логични) или фантастични като в приказките.
„Защо е станало така?”
Цел: търсене на много предложения за причини за обичайна ситуация без нагледна опора.

На децата се припомнят миналите занимания, когато са давали много
различни предложения по една картинка. Предлага се сега да изброят възможни
причини за следните ситуации:
Тази сутрин Лили облече най-хубавата си рокля.
На обед Митко отказа да изяде любимата си супа.
Стела и Борис се скараха.
Стойко, който винаги получава ниски оценки, днес има шестица.
Днес децата не отидоха на разходка.
Учителката днес не изпитва.

Предположенията може да са като в истинския живот или като в приказките.

5. Търсене на последствия от обичайни ситуации
„Какво е станало после?”
Цел: търсене на много предложения за последствия от обичайна ситуация.
Материали: картини за фронтална работа от приложение №26.
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Показва се картината, на която дете отваря подарък. Обсъждат се
изобразените варианти за възможните последствия. След това последователно се
показват останалите картини (дете получава балон; дете бърка в хралупа; човек
полива току-що засадена фиданка; кокошка мъти голямо яйце). Децата обясняват
какво е нарисувано и после правят предположения какво се е случило след това.
Педагогът ги насочва към търсене както на реалистични, така и на фантастични
последствия.

През следващите дни се провежда аналогично занимание, но без нагледна
опора. Децата се въвеждат в следните ситуации, за които да измислят последствия:
Моторът на колата се повреди по средата на пътя.
Петьо се качи на старо дърво.
Стефан намери на автобусната спирка забравена чанта.
Рибарят улови голяма риба.

6. Запознаване с техниката „фантазиен бином”
„Как се измислят приказки?”
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Цел: запознаване с примери за измисляне на истории по фантазиен бином.

На групата „гостува” писателят Джани Родари (показва се снимка). Неговите
весели приказки са любими на много деца по света. Джани Родари не само е написал
интересни истории, но е учил децата как сами да си съчиняват приказки. На групата се
предлага да се запознае с един от начините за измисляне на весели истории.
Педагогът обяснява на децата, че за целта е необходимо да се вземат две
съвсем различни, случайно избрани думи (например „дворец” и „сладолед”) и да се
свържат с малка думичка като „на”, „от”, „пред”, „в”, „с” (т.е. предлог). Така се
получава например „дворец на сладолед”, „дворец от сладолед”, „дворец пред
сладолед”, „дворец във сладолед”, „дворец със сладолед”. Това се нарича
фантазиен бином. След това си избираме най-интересното съчетание от думи и се
опитваме да си представим „Какво би станало, ако това се случи наистина? Какво би
станало, ако съществува дворец от сладолед?”. Трябва да помислим за много неща:
от какви видове сладолед и сладкиши ще бъдат различните части на замъка; всички
обичат сладолед – какво ще стане, когато хората започнат да ядат от двореца;
сладоледът се топи – какво следва от това; какво се случва, когато човек изяде много
сладолед. Нека децата се опитат да фантазират по всяка от тези насоки. След това се
предлага да чуят част от приказката на Джани Родари „Дворец от сладолед”.
Някога в Болоня построили дворец от сладолед и децата идвали отдалече да си поближат.
Покривът бил от разбита сметана, пушекът от комините - от захарен памук, комините - от захаросани
плодове. Всичко останало било от сладолед: врати от сладолед, стени от сладолед, мелби от
сладолед. Едно детенце се хванало за една маса и взело да ближе краката й един по един, докато
масата се стоварила върху него с всички чинии, а чиниите били от шоколадов сладолед, най-хубавият.
Общинският пазач забелязал, че един прозорец започнал да се разтапя. Стъклата били от ягодов
сладолед и се превръщали в розови ручейчета. „Бързо – извикал пазачът, - още по-бързо!”. И всички
се нахвърлили да ближат колкото можело по-бързо, за да не отиде на вятъра нито капчица от този
шедьовър.
Велик ден бил този и по заповед на лекарите никого не го заболял коремът (Дж. Родари, 2001,
с. 10-11).

На децата се предлага да разкажат „Какво би станало, ако съществува дворец
от сладолед?”, като се опират на прочетената приказка, но могат да включат и свои
предложения.
Други интересни комбинации за фантастични истории се получават, когато
съчетаем предмет с частицата „не”. Така получаваме например „неножче”,
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„незакачалка” и „нефотоапарат”. За какво служат тези предмети се разказва в
приказката на Джани Родари „Страната с „не” отпред”:
Един пътешественик попаднал в страна с „не” отпред. „Що за страна е тази?” – попитал той
един гражданин. Вместо да му отговори, човекът извадил от джоба си едно джобно ножче и го
поставил отворено на дланта си. „Виждате ли това?” – попитал. „Това е ножче” – казал
пътешественикът. „Грешите. Това е „неножче”, тоест ножче с „не” отпред. С „неножчето” моливите
отново порастват, вместо да се скъсяват. Много е полезно за училищата”. Човекът разказал още, че
закачалката не върши работа, ако нямате палто да си го закачите на нея. На незакачалката не трябва да
се закача, всичко си е закачено. Ако имате нужда от шлифер, отивате при нея и си го откачате. Който
има нужда от сако, не трябва да ходи да си купува: минава край незакачалката и го откача. Има летни
незакачалки и зимни незакачалки, мъжки незакачалки и дамски. Така се пестят много пари. В страната
с „не” отпред има също и нефотографски апарат, който вместо да прави фотографии, прави
карикатури и така хората се смеят (Дж. Родари, 2001, с. 21-22).

„Какви ли други предмети има в страната с „не” отпред?”. Нека децата си
изберат предмет и разкажат за какво служи той, как се използва. След това да му
сложат „не” отпред и да си представят как ще започне да прави нещата на обратно,
но да бъде полезен за хората.
Ябълката на идеите
Цели: приложение на техниката за създаване на фантазиен бином и използването му за
правене на предположения.
Материали: изображение от приложение №27 за фронтална работа.

На статив се закрепя изображение на ябълката на идеите.
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Излиза дете от групата и със затворени очи поставя пръст върху ябълката.
Посочената картинка е едната част на фантазийния бином. Излиза друго дете и по
същия начин, на случаен принцип, избира друго изображение – втората част на
бинома. Децата свързват двете думи с различни предлози (малките думички „под”,
„на”, „в”, „с”, „зад” и т.н.) и избират съчетание, което да доразвият. За да подпомогне
търсенията им, педагогът ги насочва да опишат предметите, техните признаци, какво
могат да правят, как се използват; какви нови възможности разкриват съчетанията на
свойствата на двата обекта (Например биномът е „лодката на близалката”. С лодката
се пътува, а близалката може да има различни вкусове. Близалката има лодка. С нея
тя плува по море от шоколад и реки от сиропи с различни вкусове – малина, ягода,
киви. Веднъж обаче паднала във водовъртеж от лимонов сок. Станала ужасно кисела,
всички започнали да я избягват…).

7.Търсене на последствия от необичайни ситуации
Момчето и вълшебната монета
Цели: търсене на много предложения за последствия от обичайна ситуация; запознаване с
последователността при измисляне на фантастична история.

Педагогът разказва следната история като в хода ѝ задава въпроси към децата.
Веднъж едно малко момче се прибирало от училище. Като стъпвало по тротоара, то
много внимателно гледало в краката си, защото не искало да настъпи нито една буболечица.
Неочаквано детето се спряло. Точно пред краката му лежала чисто новичка монета, която
блестяла на слънцето. „Я виж ти! – възкликнало момчето и вдигнало монетата. - Днес е
щастливият ми ден!” – помислило си то. А монетата наистина била много красива: от едната ѝ
страна било изобразено дърво, а от другата – някаква необикновена птица. Всъщност това била
вълшебна монета, но момчето, разбира се, не знаело това. Когато то пуснало монетата в
джоба си, почувствало нещо странно. Сторило му се, че става все по-малко и по-малко и накрая се
превърнало в съвсем малко човече, колкото трохичка.

Разказът се прекъсва и на децата се задава въпросът: „Ако ти беше това малко
момче, какво би си помислил/а веднага?”. Изслушват се предложенията и разказът
продължава:
Вие казахте много интересни идеи. А сега аз ще ви разкажа какво си помислило нашето
момче. То започнало да мисли как сега ще стигне до дома. Но в историята не се казва какво е
направило детето. Затова вие кажете: „Как детето може да стигне до дома си?” Не
забравяйте, че то е много мъничко!
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Въпроси за последствията, с които ще се сблъска един такъв мъничък човек:
- Какво ще стане, когато детето стигне у дома си? Какво ще си помислят неговите родители?
Какво ще си помислят братята му и сестрите му? А кучето и котката?
- Какво ще се промени, когато детето започне да се храни?
- Каква разлика ще почувства вечерта, когато си легне да спи?
- Какво ще случи, когато детето отиде в детската градина?

След обсъждането педагогът продължава да разказва:
И така, минали дни и нощи, откакто детето се смалило. И то решило пак да стане
такова, каквото било преди. Как да направи това?
Детето решило да постави вълшебната монета обратно на тротоара, защото се
надявало, че така ще порасне отново. То я поставило с тази страна нагоре, на която имало
нарисувано дърво. Когато монетата докоснала земята, детето почувствало, че става все поголямо и по-голямо. Но монетата не знаела какъв ръст трябва да има едно обикновено дете и
затова той расъл, докато не станал по-висок от нашата стая.

Нека децата да посочат проблемите, с които може да се сблъска човек, имащ
такъв грамаден ръст.
Но детето не искало да бъде великан - така, както не искало да е малко като джудже. То
искало да е с нормален за възрастта си ръст. Как да го постигне?
В нашата история момчето решило отново да се върне на онова място, където
намерило вълшебната монета. Но този път я поставило на тротоара откъм тази страна, на
която била нарисувана птица. Когато направило това, детето почувствало, че бързо намалява
размера си. После настъпил момент, когато то спряло да се смалява. Огледало се наоколо и
забелязало, че отново е с обичайната си височина.

Нека децата да предложат завършек на историята. По такъв начин, разделяйки
неголямата история на няколко сюжетни етапа, може да се стимулират децата да
търсят различни пътища за развитие на ситуацията.
(Източник: http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_05d.shtml)

„Аз започвам, а ти завърши!”
Цел: търсене на много предложения за последствия от обичайна ситуация.

Педагогът въвежда децата във фантастична ситуация, а те трябва да предложат
варианти за завършване, като отговорят на въпроса „Какво би станало, ако…?”.
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Вальо се събудил късно, грабнал чантата и се затичал към училище. С всяка следваща крачка
той все по-дълго се задържал във въздуха. Накрая краката му престанали да докосват земята и Вальо
полетял. Огледал се и видял, че всички деца летят…
Какво би станало, ако децата можеха да летят?
Едно момче закъсняло за училище. Когато отворило вратата на класната стая, то видяло, че
децата вече са насядали по чиновете. Погледнало към учителката, за да види дали ще му се скара и
видяло, че на бюрото седяла риба с очила и с много важен вид проверявала тетрадките на
учениците…
Какво би станало, ако в училище преподаваха риби?
Катя си избирала шапка за зимата. Пробвала първата –оказала се много малка. Втората
боцкала. Третата ѝ била тъкмо по мярка, много удобна, но малко неугледна – сивкава на цвят и със
сплескан пискюл. Точно преди Катя да я върне на продавача, шапката й проговорила….
Какво би станало, ако шапките можеха да говорят?

За изнамирането на разнообразни последствия е добре да се потърсят
отговори на въпросите: „Какво би било възможно, което обикновено не е?”, „Какво
обикновено нещо би станало невъзможно?”, „Как ще се почувства главният герой?”,
„Кой ще бъде доволен и кой – не от създалата се ситуация?”, „Как ще реагират
околните, какво ще кажат и направят?”, „Какво ще се случи на улицата, в детската
градина, в училище, у дома, в магазина?”, „Как да се върне старото положение?”…
По-нататък децата могат да използват в качеството на фантастична хипотеза
измислен от тях фантазиен бином. След като натрупат достатъчно опит, може да се
премине към отговор на въпроса „Какво би станало, ако…?” без предварително
въвеждане във фантастична ситуация.
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ВЪЗПРИЯТНО РЕОРГАНИЗИРАНЕ НА ВИЗУАЛНИ ФОРМИ
1. Рисуване на две различни картини от еднакви силуети.
„Направи
Направи различни рисунки!”
рисунки
Цел: създаване на нагласа за рисуване на различни изображения върху една и съща основа.
основа
Материали: картони за индивидуална работа от приложение №281; цветни флумастери.
флумаст

Нека децата дорисуват лицата така, че да се получат весел, тъжен, учуден и
сънен човек.

На листа има две магьосници. Нека едната бъде добра, а другата - лоша.
Децата да ги дорисуват и оцветят по такъв начин,, че да се разбира коя е добрата и коя
е лошата магьосница.

1

Всички номерирани печатни материали са достъпни за безплатно изтегляне от http://veleva.net
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2. Откриване на предмети с определена форма в околната среда
Геометрични фигури в предмети
Цел: генериране на идеи за различни предмети, притежаващи определена форма.

На децата последователно се показват изображения на геометрични фигури
(кръг, квадрат, правоъгълник, триъгълник). Те трябва да изброят колкото се може
повече предмети, които съдържат тази фигура в себе си. Поощряват се предложения,
в които сходството не е очевидно – формата не съвпада с контура на целия предмет
(например врата – правоъгълник) а с негов елемент (джоб на престилка правоъгълник). За целта педагогът насочва децата да разглеждат предметите в стаята
и частите, от които са съставени. Също така е желателно децата да разглеждат
предметите от различни страни, като по възможност ги поставят в различно
пространствено разположение – по този начин те променят гледната точка, от която
обикновено разглеждаме предметите и това може да доведе до нестандартни идеи
(кръг - дупка на комин).
Скрити фигури
Цел: запознаване с възможностите за включване на абстрактни елементи в изображения на
предмети.
Материали: картини за индивидуална работа от приложение №29.

Нека децата първо да разгледат хубаво фигурите, оградени с каре. След това
да се опитат да ги открият на картината.
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Преобразяване
Цели: възприемане на една и съща изходна форма всеки път по различен начин и
интегрирането й в разнообразни образи.
Материали: индивидуални картони от приложение №30.

Всяко дете получава лист с еднакви кръгове. Нека децата ги дорисуват като
получат много и различни рисунки. Поощряват се идеите, за които друг не би се
сетил. След това се прави изложба и се коментират интересните предложения.
През следващите дни се предлагат и другите картони.

3. Разглеждане на илюстрации, разкриващи сходства
Весели цифри, „двойни” рисунки
Цел: създаване на нагласа за търсене на далечни прилики.
Материали: картони за фронтална работа от приложение №31.

По време на заниманията по различни образователни направления на децата
се представят образци за далечни прилики. Подходящи са „веселите цифри и букви”,
изобразени като сходни по форма предмети или животни, както и рисунки-илюзии, в
които се крият два различни образа.

Какво виждате - заек или патица?

Лебед или катеричка?
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4. Моделиране на обекти от геометрични фигури
Геометрични фантазии
Цели: развитие на комбинаторните способности, вариране на основата на един и същ изходен
материал и осмисляне на получените комбинации.
Материали: геометрични фигури от приложение №32 за индивидуална работа; бели листи.

Всяко дете получава комплект геометрични фигури, изрязани от разноцветна
хартия. То трябва да направи възможно повече стилизирани изображения.

5. Търсене и създаване на далечни сходства при възприятната
реорганизация
Довършване на картина
Цел: използване на похвата претърсване на категории за търсене и създаване на далечни
сходства.
Материали: картини и силуети на предмети от приложение №33 за фронтална работа; цветни
флумастери.

Съобщава се, че деца от други детски градини поискали да имат смешни
картини. Те помолили един художник да им нарисува нещо смешно.
Художникът започнал работа. Първо нарисувал момиченце, което е седнало на нещо. След
това нарисувал под него един правоъгълник (показва се изображението).
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Децата попитали: „Какво ще нарисуваш от правоъгълника?”. „Легло” – отвърнал художникът.
„Но това не е смешно! – казали децата. - Това е съвсем обикновено. Нарисувай друго!”. И му дали нов
лист. Художникът започнал отначало. Като не се сетил нищо друго, той пак нарисувал същото дете и
същия правоъгълник. “Какво ще нарисуваш от правоъгълника? На какво е седнало детето?” – отново
попитали децата. “О, това е нещо различно. Това ще бъде пейка” – отговорил художникът. “Но това
също никак не е смешно! Та нали да седиш на пейка, е съвсем обикновено нещо и тук няма нищо
необичайно”. И децата дали на художника нов лист. Така всеки път художникът искал да нарисува
нещо, върху което се сяда – стол, люлка, седалка на кола (Какво още?) и всеки път децата казвали, че
не им е смешно. Накрая те взели недовършените рисунки и решили да ви ги изпратят с молба да ги
довършите, но… да бъдат смешни.

Обсъжда се защо картините, които художникът искал да нарисува, не са
смешни. Какво трябва да се нарисува от правоъгълника, за да стане рисунката
смешна? (Нещо необичайно, на което обикновено не се сяда). Как да се досетим за
такова нещо? Децата се оглеждат наоколо и търсят предмети, които имат
правоъгълна форма, но на които обикновено не се сяда. Педагогът записва
предложенията и след изчерпване на отговорите насочва децата да си представят
различни групи предмети: ако правоъгълникът е мебел, каква мебел може да е, ако е
сграда или част от сграда; ако е превозно средство; ако е някакъв домакински уред и
т.н. Накрая се прочитат всички предложения и децата избират по какъв начин да
довършат картините.
Варианти:
•Педагогът рисува под диктовката на групата;
•Децата се разделят на групи и всяка от тях рисува колективно върху една от
картините;
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•Последователно излизат деца, които работят на дъската, а останалите
наблюдават и дават предложения.
Прави се изложба и се разглеждат различните възможности за довършване на
една и съща картина; децата посочват най-сполучливия вариант. След това съставят
отговор на децата от другата детска градина – как са се досетили какво смешно нещо
да нарисуват.

6. Решаване на загадки по неопределени форми
Весели загадки
Цел: използване на похвата претърсване на категории за търсене и създаване на далечни
сходства.
Материали: картини и силуети на предмети от приложение №34 за фронтална работа.

Педагогът съобщава на децата, че им е донесъл торба със загадки-шеги. Те са
смешни, защото отговорите са необичайни и забавни. Изважда се картон с
неопределена форма и се задава въпросът “Какво е това?”

Изслушват се предложенията, но не се приемат, ако не съвпадат с отговора.
Когато децата не се сещат нищо повече, им се дава насока на мислене: „Ако това
(посочват се издадените части) са части от животно, кое ли е то?”. След изчерпване на
предложенията се разказва анекдотът-отговор:
Един слънчев пролетен ден от земята излязъл червей. Веднага с него се показал още един.
- Здравей, Мишо! – казал първият.
- Аз не съм Мишо, а твоята задна страна! – отвърнал другият.

Показва се илюстрацията.
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Нека децата отговорят дали е смешна загадката; съгласни ли са, че
изображението прилича на червей. Ако е така, защо не са могли да познаят отговора?
Как обикновено изглежда червеят? Прави се изводът, че в смешните загадки нещата
са нарисувани не така, както ги виждаме обикновено, а по-различно
по различно (в случая червеят
не е в цялост).
не на загадки, зададени от педагога. Използване на насоки (какво ще
Решаване
помогне на децата да се досетят за повече отговори): да помислят за различни групи
предмети („Ако фòрмата
рмата е храна, каква храна ще е;
е ако е дреха или част от дреха;
дреха ако
е животно или част отт животно;
животно ако е сграда или част от сграда; ако е уред и т.н.”);
може също така децата да завъртят
за
фòрмата
рмата и да я огледат от различни страни
ст
и/или
да се огледат наоколо и да потърсят нещо, което да ги подсети за отговор.
Дава се следващата загадка – показва се силует и се пита „Какво
Какво е това?”.
това?”

Изслушват се отговорите на групата, но не се приемат, ако не съвпадат с
отговора.
При изчерпване на предложенията се дава подсказка: „Ако
Ако това е храна, каква
ли е тя?”, „Ако
Ако е животно?”, „Ако е къща?”… Накрая се съобщава
общава отговорът и се
показва.
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Аналогично се процедира с останалите изображения.

7. Измисляне на загадки по неопределени форми
Що е то?
Цел: използване на похвата претърсване на категории за търсене и създаване на далечни
сходства.
Материали: картончета от приложение №35.

На децата се предлага да се състезават с педагога в измисляне на загадки по
необичайни форми. За целта се използват силуетите:
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Състезателите се редуват да казват какво може да представлява силуетът. За
всяко предложение се дава по едно усмихнато човече. Когато не може да се измисли
нищо повече, човечетата се нареждат в две редички и се сравняват по брой. Който
има повече – педагогът или групата – печели състезанието. Дава се насока - какво ще
помогне на децата да се досетят за повече отговори: да помислят за различни групи
предмети („Ако формата е храна, каква храна ще е; ако е дреха или част от дреха; ако
е животно или част от животно; ако е сграда или част от сграда; ако е уред и т.н.”).
Напомня се на децата, че могат да въртят фòрмата и да я огледат от различни стани
и/или се огледат около себе си да потърсят нещо, което да ги подсети за отговор.
След приключване на работа групата обяснява как се намират много и различни
отговори на един въпрос.
Примерни отговори: цифра едно, чехъл, ютия, половин къща, нахапана
фунийка от сладолед; шапка, НЛО, хамбургер, змия, която е глътнала овца, ръка с
голям мускул.

8. Дорисуване на основата на дадени елементи
Палавата гумичка
Цел: довършване на картина чрез интегриране на предварително зададени елементи.
Материали: индивидуални картони от приложение №36; моливи за рисуване.

Раздават се индивидуалните картони и моливите. Обяснява се, че палавата
гумичка е изтрила част от рисунките – от предметите, които хората държат е останало
съвсем малко. Нека децата използват дадените елементи, за да довършат картините.
Трябва не само да се опитат да отгатнат какво е било нарисувано, но и да довършат
картините по необичаен начин. Обаче се изисква дадените елементи да са важна част
от рисунките.
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Рисуване на няколко ръце
Цел: довършване на картина чрез интегриране на предварително зададени елементи.
Материали: лист, на който е начертан кръг; лист, на който е начертан трапец; флумастери.

Листът с кръга се поставя вертикално върху твърда, удобна за рисуване
повърхност - така, че да се вижда от всички. Децата се разделят на два отбора. Излиза
дете от първия отбор и използвайки кръга, добавя още три черти, точки, криви и т.н.
елементи, опитвайки се да нарисува някакъв предмет. Детето съобщава какво е
започнало да рисува. След това излиза дете от другия отбор. То също има право да
добави три елемента към рисунката, като се стреми да направи нещо различно от
предишния състезател. Промяната в друг предмет трябва да е разпознаваема и
аргументирана, но се приемат и необичайни и фантастични отговори. Ако детето,
което е на ход, изпитва трудности, учителят го насочва да помисли за различни групи
предмети и техни части. Губи отборът, който не може да продължи рисуването. По
същия начин се процедира с изходната форма трапец.
Започнати рисунки
Цел: довършване на картина чрез интегриране на предварително зададени елементи.
Материали: картони за индивидуална работа от приложение №37 черни моливи.

Във всеки правоъгълник децата трябва да довършат започнатата рисунка.
Даденият елемент трябва да бъде важна част от изображението.
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРЕДМЕТ
1. Запознаване с похвата анализ и промяна на свойства
Царството, където не били виждали краставица
Цели: запознаване с похвата анализ и промяна на свойства; словесно формулиране на
похвата с оглед целенасоченото му използване.
Материали: картини за фронтална работа от приложение №381 (оцветени предварително).

На децата се предлага да чуят една история:
В едно далечно царство хората никога не били виждали краставици. Веднъж царят на тази
страна чул, че краставицата е много хубаво нещо. Той обявил голяма награда за онзи, който му донесе
една краставица. Но хората не знаели какво е това – как да намерят нещо, което не са виждали. Затова
царят заповядал на царските художници да нарисуват картини на краставица и да ги покажат на
народа.
Най-големият мъдрец в царството разказал на художниците всичко, което знаел за
краставицата, за да могат да я нарисуват. Какво ли е казал? Какво може да се разкаже за краставицата?
Тя има цвят, какво още има? Какъв вкус? Има ли мирис? Каква форма има? За какво служи?
Като знаели всички тези неща, художниците вече можели да нарисуват краставицата. Но
мъдрецът бил много разсеян и пропуснал да каже някои неща на художниците. Така вместо да
нарисуват краставицата по този начин,

,
всички художници нарисували различни картини.

1

Всички номерирани печатни материали са достъпни за безплатно изтегляне от http://veleva.net

162

Мъдрецът забравил да каже на първия художник, че краставицата е зелена и ето каква
картина се получила:

художникът направил краставицата червена. Какво е променено?
На втория художник мъдрецът забравил да каже каква форма има краставицата. Как ли я е
нарисувал художникът? (Изслушват се детските предложения и се приемат: „Като не познаваме
формата на краставицата, бихме могли да я нарисуваме ...”). А нашият художник нарисувал
краставица, закръглена като топка.

Третият художник не разбрал за какво служи краставицата. Той мислел, че тя служи за красота.
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А ето какво нарисувал последният художник:

Какво е объркал той?
Случило се така, че когато показвали на царя картините, при него имало един чужденец. Той
казал: „Картините са много смешни! На първата сте променили цвета. На втората („Деца, какво са
променили в нея?” „А на третата и четвъртата?”). Чужденецът казал: „Днес вие много ме развеселихте.
Научихте ме на един начин да правя смешки. Затова аз искам да ви се отблагодаря и ви подарявам
тези семена на краставица. Засейте ги и когато поникнат, ще разберете защо днес аз се смях толкова
много”.

Задава се въпросът: „А вие разбрахте ли какъв е този начин да се направи един
предмет смешен?”.
– „Като разкажем какъв е той по форма, цвят, вкус, мирис, големина, за какво
служи и след това променим едно от тези свойства, предметът може да стане
смешен”.

2. Промяна на свойство по указание
„Какво се е променило?”
Цел: приложение на похвата анализ и промяна на свойство по зададено условие.
Материали: табло за фронтална работа и индивидуални картони от приложение №39.

Децата разглеждат таблото и обсъждат какво свойство се е променило на
всеки от редовете.
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След това всеки получава индивидуален картон и рисува обектите,
обектите като
променя указаните свойства.
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3. Приложение на похвата анализ и промяна на свойства
Чудният тиган
Цел: самостоятелен анализ на свойствата на добре познат предмет и промяна на свойство по
избор.
Материали: илюстрации от приложение №40.

На децата се предлага да нарисуват по смешен начин един тиган. Първо се
описва предметът: какви са обикновено тиганите по форма, големина, за какво ги
използваме, от какво са направени, имат ли вкус, мирис… След това всяко дете
променя едно от тези свойства в своята рисунка. Накрая се прави изложба и се
коментира как един и същ предмет може да се изобрази по различен смешен начин.
Всеки разказва как е променил тигана си. Групата определя кои рисунки са найзабавните.
Аналогично се процедира и с другия стимул – светофар.

4. Запознаване с похвата комбиниране на два предмета за
създаване на предмет с нови качества
Необичайни предмети
Цели: запознаване с похвата комбиниране на два предмета за получаване на обект с нови
качества; осмисляне ползата от похвата.
Материали: картини за фронтална работа от приложение №41, термус.

Припомня се на децата за това как са намирали прилики между съвсем
различни предмети. Съобщава се, че с такива предмети освен загадки за прилики и
разлики, могат да се правят и други интересни неща. За тях ще научат от една
история:
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Една леличка имала много шапки и страшно се гордеела с тях, затова все се разхождала по
улиците да ги показва. Но вечер, когато се стъмвало, леличката се натъжавала, защото в тъмнината
никой не можел да вижда шапките й, а на нея много й се искало да се хвали с тях. Започнала да мисли
как да направи така, че шапката й винаги да е на светло. Мислила, мислила и ето какво измислила.
Отишла при шапкаря и му поръчала да й направи… шапка-лампа. Така вечер всички я забелязвали и й
се възхищавали и дори я молели да им осветява пътя. Имало толкова много желаещи, че накрая тя
започнала да работи като нощна лампа.

Показва се картината.

Обсъжда се историята: дали би било хубаво децата да имат такива шапки, да
си представят какво би станало тогава (например вечер, когато се стъмни, госпожата
вместо да светва лампите, ще казва: „Деца, сложете си шапките”).
Разговаря се за това, че освен смешки и загадки от два различни предмета,
могат да се получат нови и полезни неща. Като илюстрация се разказва следната
история:
Един човек не искал къщата му да има врати. „През прозореца влизат въздух и светлина, през
него можем да виждаме навън, а вратата какво? – казвал той. –Само загрозява стените”. За да покаже
на другите хора, че вратите са излишни, този човек упорито влизал вкъщи само през прозореца
(показва се картината).
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Всички много му се смеели, но той не се отказвал. Един ден му хрумнало нещо. Вместо врата и
прозорци, човекът направил на къщата си една чудесна голяма врата-прозорец. Тя се отваряла като
врата, за да може да се влиза и излиза съвсем удобно, но била голяма и прозрачна като прозорец, за
да пропуска много светлина.

Човекът бил много щастлив. Като видели това, другите хора престанали да му се смеят и
направили като него. Днес много къщи имат точно такива стъклени врати като прозорци.

Обсъжда се историята и се стига до извода, че когато измисляме нов предмет,
направен от два други, могат да се получат много полезни вещи. Хората
непрекъснато измислят такива. Например термусът (показва се). Децата посочват от
кои два други предмета е направен. След това се насочват да помислят за други
предмети – двойна комбинация (например пътна чанта на колела). Могат да се
подсетят, като се огледат наоколо.
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Измисляне на нов предмет
Цели: приложение
риложение на похвата комбиниране на два обекта за създаване на предмет с нови
качества (в нагледен план); правене на предположения.
предположения
Материали: картини за фронтална работа от приложение №42;; за всяко дете набор изрязани
от хартия изображения на предмети от приложение №43; бели листи,, лепило, цветни флумастери.
флумастери

Педагогът показва таблото с различните креватчета
креватчета и разказва следната
история:

Братята
та Мишо и Кико много обичали приключенията.
п
. За тях най-тъжното
най
време от
денонощието било след вечеря, когато родителите им ги пращали да спят.. Момчетата просто кипели
от енергия, били смели, изобретателни и любопитни. Една вечер, докато се въртели в леглото,
леглот децата
забелязали, че в най-горния
горния край на таблата му има процеп като на пощенските кутии. Над него с
много дребни букви пишело: „Поръчки за вълшебно превръщане”. Процепът бил много тесен – не
можело нито да се бръкне в него, нито да се пъхне нещо по-голямо
по лямо от лист хартия. Без да се колебаят,
момчетата пуснали в пролуката първия лист, който намерили, а на него имало нарисуван самолет.
Мигом на леглото се появили крила, чуло се бучене на мотор и докато примигнат, децата се намерили
високо над града. Цяла нощ летели над непознати страни, а на сутринта леглото ги върнало в стаята
ст
им
и приело обичайния си вид.
Рисунки на какви други предмети са пуснали момчетата в процепа на леглото?

Показва се история в картини. (Илюстрациа: Н. Нобилеску, Г. Зарафу.)
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Жабокът Квак също си е направил удобен автомобил.
Раздават се изрязаните от
о хартия изображения на предмети.

Нека децата ги комбинират (залепят върху белите листи),
листи) така, че да се получат
нови, интересни и полезни предмети. След това всеки разказва как ще си служи със
своето изобретение.
„На кого ще служа?””
Цели: приложение
риложение на похвата комбиниране на два обекта за създаване на предмет с нови
качества (в словесен план); правене на предположения.
предположения
Материали: картончета с изобразени на тях предмети от приложение №44; непрозрачна
кутия или торбичка.

Предлага се всички заедно да измислят нови комбинации,
комбинации като съчетават
случайни предмети. Например лъжица-молив.
лъжица молив. Показва се илюстрацията.
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Обсъжда се кой би искал да има такъв предмет и как ще си служи с него
(вероятно някой голям лакомник би се радвал да притежава лъжица-молив, защото
така ще може на всяка написана буква да лапва веднага по лъжица гореща супа).
Последователно излизат деца от групата, теглят си от кутията картончета с
изображения и предлагат как ще се комбинират в нов предмет.

Педагогът ги насочва първо да си помислят по какво си приличат двата
предмета, за какво служи всеки един от тях и след това да ги съберат в предмет, който
може да прави и двете неща. Нека децата направят предположения кой би искал да
притежава този нов предмет и как ще го използва. При необходимост педагогът се
включва с идеи (Ако имаме тухли-куфари, можем да си държим багажа в стените и
тогава всички гардероби ще се окажат излишни, ще се освободи повече място за
игра. Ако имаме чаша, която свети като светофар, различните светлини могат да
показват дали чаят ни е изстинал и можем ли да пием без да се опарим, или кога е
станало време за вечерното мляко, или ще е знак „Забранено!” друг да пие от нашата
чаша).
Кутия за изобретения
Цел: запознаване с метода морфологична кутия.
Материали: табло за фронтална работа от приложение №45.
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На децата се предлага да измислят как една играчка – кукла Барби – да се
усъвършенства, за да може да бъде по-интересна за игра; да бъде забавна дори и за
момчетата.Показва се морфологичната кутия.

Обяснява се, че това е кутия за изобретения. С нейна помощ изобретателите
измислят нови предмети. Децата също могат да я използват. Отстрани е нарисуван
предметът, който трябва да се усъвършенства, а отгоре има предмети, които ще ни
подсетят за нови идеи. Нека първо децата опишат свойствата на всеки предмет –
какъв е, какво знаят за него, какво може да прави.
Електрическа крушка – свети, топли, прозрачна е, изгаря, включва се...
Телевизор – показва, говори, пее, има копчета за управление...
Надуваема топка – лети, надува се, не потъва, отскача...

След като изброят свойствата на обектите, децата избират кои от тях да
пренесат върху куклата. При необходимост педагогът дава примери:
Барби свети. Когато в стаята е тъмно, тя осветява. Това е хубаво – няма да я загубиш, а може и
да четеш на светлината ѝ.
Барби е винаги топла като жива. През зимата можеш да излизаш с нея да ти топли ръцете.
Може с нея да затоплиш яйчица, за да се излюпят пиленца.
Летяща Барби; Барби- парашут.
Надуваема Барби – можеш да я направиш слаба и дебела. Можеш да я сгънеш, когато я
пренасяш.
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Барби, която показва упражения за утринна ведрина.
Барби вика и се кара, ако детето я чупи и хвърля.
Източник: Ю. Тамберг, 2004

В следващи занимания може да се предложи на децата сами да си съставят
„кутия за изобретения”. За целта определят предмета за усъвършенстване и избират
обекти, които ще ги подсетят за идеи. Важно е предметите да се избират на случаен
принцип (съществителни от речник или предварително съставен списък, изтегляне на
картинки от непрозрачна кутия и т.н.).
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МНОГОСТРАННА УПОТРЕБА
1. Запознаване с ползата от откриване на различни употреби на
един предмет
Колко е полезен един предмет
Цели: създаване на нагласа за многостранна употреба на предметите и осмисляне ползата от
многофункционалността.
Материали: картини за фронтална работа от приложение №461.

Педагогът обяснява на децата, че всеки един предмет може да се използва за
различни неща. Показват се картините. Децата разглеждат изображенията и
обсъждат какво може да се направи от една тухла (къща, камина, с парчета тухли се
насипват пътищата през зимата, за да не са хлъзгави; служат за рисуване). Нека
групата предложи още неща, свързани с използването на една тухла (да затиснем
парче хартия, за чукане на орехи, за стъпало и т.н.). По аналогичен начин се
процедира с другите две картини: пластмасово шише (от него се пие, може да се
направи ваза, да се използва за къща на скакалец, да се очертае кръг) и слънчоглед
(семките служат за храна на животните, от тях се прави олио, биогориво,
слънчогледът може да служи за красота).
1

Всички номерирани печатни материали са достъпни за безплатно изтегляне от http://veleva.net
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Нека децата си спомнят и разкажат кога и как са използвали един и същ
предмет по различен начин (в игрите, у дома, на разходка).

2. Натрупване на практически опит за разнообразни действия с
един предмет
Невидимо мастило
Цел: използване на познати предмети по нов начин.
Материали: бели листи, четки за рисуване, чашки с прясно мляко - на дъното.

На децата се предлага да направят рисунки-невидимки. Те рисуват върху
листите, използвайки вместо боя мляко. Когато то изсъхне, рисунката изчезва. За да се
види какво е нарисувано, хартията трябва да се изглади с ютия или да се подържи
над включена настолна лампа. Така се разкрива тайното послание.
(Източник: http:// adalin.mospsy.ru /l_01_00/l_01_05e.shtml)

Дейности по интереси
Цел: използване на познати предмети по нов начин.

Организира се дейност по интереси на тема „Картоф” със следните центрове:
печати от картоф, фигури на животни от картоф; готварски център (картофено пюре);
игра с картоф (например „Лети-лети” се изиграва с картоф, вместо с топка).

3. Разкриване на разнообразни свойства на предметите
Таблица за свойствата
Цел: преглед на разнообразни свойства на предметите, които предопределят възможните им
употреби.
Материали: табло и изрязани от хартия изображения на предмети (повтарящи се няколко
пъти) за фронтална работа от приложение №47 лепило.

На децата се обяснява, че от свойствата на предмета зависи за какво ще
можем да го използваме. Приканват се да разгледат таблицата и да предположат
какви свойства са обозначени в нея.
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Парче хартия, скъсано на две, означава, че предметът може да се разделя на парчета.
Капки вода – предметът поема вода.
Парче лед – предметът замръзва при минусови температури.
Огън – предметът гори.
Скалà – предметът е твърд.
Щанга – предметът е тежък.

Децата подреждат (залепят) във всяка колона изображенията на предметите,
които притежават даденото свойство. След това се прави обобщение. Нека групата
посочи още предмети, които притежават обозначените свойства. Може да се
предложи на децата да разкажат за други (освен изобразените) свойства на
предметите от таблицата.

4. Решаване на проблеми при липса на обичайните за справяне с
дадената ситуация предмети
Странни задачи
Цел: решаване на проблеми чрез извличане на обща идея; определяне на необходимите
свойства за справяне със задачата и търсене на предмет-заместител, който ги притежава.
Материали: картина за фронтална работа от приложение №48, дебела книга, парче тухла,
висок и тесен буркан, разглобяем химикал, който не пише, лист хартия, обувка с връзки, вода и
капкомер.

Поставя се темата „Днес ще решаваме задачи”, като се целѝ контраст между
представите на децата за това какво представляват задачите и тяхното естество в
дадения случай. Съобщава се, че за предстоящата работа са необходими някои
предмети. Те се изваждат един по един и се поставят на маса пред групата. За всеки
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предмет се пита какво представлява и за какво служи. След това на децата се казва, че
една госпожа поставила на дете задача, която се запазва в тайна. Показва се само
начинът, по който детето я е решило - като си нахлупило тенджера на главата (показва
се картината).

Пита се: „Възможно ли е това да е решение на задача?”. После се съобщава
условието – детето трябвало да сложи глава под течаща чешма, без да се намокри.
Детето е постъпило находчиво – тенджерата го предпазила да остане сухо. На децата
се предлага да решават подобни необичайни задачи.
Педагогът поставя условията пред групата. Децата подбират подходящ
предмет-заместител, като търсят отговор на въпроса „Какъв трябва да е предметът?”
(например, за да си разбъркаме захарта в чая ни трябва дълъг, тънък и твърд
предмет). Всички мислят кой предмет и как могат да използват. При необходимост се
дават насоки.
•Представете си, че тук има мляко със захар. Трябва да го разбъркате. Какво ви трябва? С какво
можем да заместим лъжицата? Какъв трябва да е предметът, за да влезе в буркана и да стигне чак до
дъното? Има ли такъв? Кой е той?
•Трябва да вземете книга от високо – по-високо, отколкото можете да стигнете. Как да стигнем
на високо? На какво можем да се качим/стъпим?
•Едно дете трябва да излезе за малко от занималнята. Другите се уговарят, когато то се върне,
да му съобщят звука “с”, но без да го казват на глас. По какъв начин можем да съобщим нещо освен с
глас? Какво можем да му покажем?
•Трябва да се преместят камъкът и моливът на няколко метра, но без да се пипат с голи ръце.
Какво правим, когато не искаме да пипнем нещо? С какво можем да го хванем? Можем ли да го
сложим в нещо?
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•Трябва да се изпише черта върху лист хартия. Какво ни трябва? Може ли да използваме
нещо, което оставя следи? Кой от предметите оставя следи?
•Над главата на едно дете се капват капки с капкомер. Използвайте някой от предметите с цел
да предпази детето да не се намокри.
•Лист, поставен на масата, се издухва на пода. Направете така, че да не пада, но без да го
държите. Можем ли да го затиснем с нещо?
•Косите на едно момиченце от групата трябва да се вържат на опашка. Какво е нужно? Ако
нямаме шнола, може ли да завържем косата? С какво?
•Масата е намокрена. С какво можем да я избършем? Какъв трябва да е предметът?

В края децата обясняват как са успели да се справят със задачите, въпреки че
не са имали необходимите предмети, разказват кога друг път им се е налагало да
използват предметите не по предназначение.

5. Генериране на идеи за многостранна употреба на предмет
„Какво можем да направим с…?”
Цел: разкриване на разнообразни свойства и възможности за действие с един и същ предмет.

На децата се предлага да кажат колкото се може повече начини за използване
на познат предмет (кутия, пластмасова чашка, конец, вестник, носна кърпичка).
Педагогът обяснява последователността на работа при търсене на много
приложения. Първо разказваме за предмета – как изглежда, за какво служи. След
това търсим как да го използваме по друг, необичаен начин, като се съобразим с
формата му, материала, от който е направен, частите, от които е съставен.
„За какво ще послужа?”
Цел: разкриване на разнообразни свойства и възможности за действие с един и същ предмет.
Материали: игрално поле и зарове от приложение №49; жетони в различен цвят за всеки
играч.

Подходящият брой играчи е между 2 и 6. Определя се редът на игра. Първият
играч хвърля заровете едновременно. Той трябва да каже толкова начина за
употреба на предмета от единия зар, колкото точки показва вторият зар. За всеки
отговор поставя по един от своите жетони върху игралното поле. Предложенията
могат да бъдат за традиционна или нестандартна употреба, но не се зачитат
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повторенията. За да се досетят по-лесно за отговор, играчите могат да разкажат за
свойствата на предмета – големина, тегло, материал, форма, да си представят, че го
разделят на части или променят нещо в него. Победител е играчът с най-много
жетони върху игралното поле в края на играта.
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ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
Подходи и методи за оценяване на креативността
Съществуват два фундаментално различни подхода при оценяване на
креативността. При първия се използват тестове. Изследователите, приели този
подход (J. Guilford, P. Torrance), смятат, че измерените способности са определящи за
творческите изяви в реалния живот (real-life creativity). Оттук високият тестов бал
означава висок потенциал за креативност. Обаче успеваемостта в тестовете не
съвпада едно към едно с творческите постижения в живота. Този факт е основата,
върху която се формира вторият подход към креативността. При него се правят
опити за директно измерване на творчеството в реалния живот, след което то се
отнася към други променливи като личностни характеристики и индивидуален опит.
Творчеството в действителността е изразено в продукти като поеми, симфонии,
книги, изобретения и научни теории. За определяне на тяхната стойност е
необходима експертна оценка. Такова изследване е много трудоемко и поради това
се прилага рядко. Вместо него се прави рейтинг на личността от експерти и
супервайзъри. На базата на този подход са разработени критерии за творчески
постижения. Те са извлечени предимно въз основа на изследвания върху учени и
творци в сферата на изкуството, което не позволява много обобщения. Освен това
изведените критерии нямат предвиждаща стойност в детството и юношеството
(Encyclopedia of Educational Research, 1982), което ги прави неизползваеми за
проследяване динамиката на детската креативност. Ето защо оценката на творческия
потенциал в предучилищна и начална училищна възраст става преимуществено на
базата на първия подход, дефиниращ креативността в термините на тестовото
представяне.
В същото време е доказано, че мотивацията, интересите, нагласите,
инициативността до голяма степен определят дали личността ще насочи своите
усилия към иновативно поведение. Тези предиктори на креативността не могат да
бъдат уловени от тестовете, защото при тях ситуацията се задава отвън и няма
възможности за избор на проблем и материал. Изобщо при използването на тестове
не бива да се забравя, че творческата личност е твърде комплексна, не е сбор от
няколко характерни черти или способности и затова въз основа на един или няколко
теста не може да се твърди, че едни деца притежават творчески потенциал, а други –
не.
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Предимството на метода е в това, че той предоставя възможност за измерване
на способности, които изглежда да са типично свързани с творческото представяне на
личността във всяка сфера. Значителни приноси в разработването на проблема за
тестиране на креативността имат Дж. Гилфорд, Е. Торанс, М. Уолъс и Н. Коган, Е.
Вартег, С. Медник и др. В световен мащаб като най-добър предиктор за творческия
потенциал на децата е утвърдена тестовата батерия на Е. Торанс. У нас използването
на световните постижения в областта на тестирането на креативността е
проблематично. Причината е, че най-важният показател за творчество –
оригиналността, се оценява съобразно статистическата рядкост на отговора. Ясно е, че
в зависимост от културните традиции и условията на живот се променят и обичайните
асоциации във връзка с предложените стимули. Ето защо чуждите тестове не могат
просто да бъдат пренесени у нас, а трябва да бъдат адаптирани за конкретните
условия. Това е трудоемко начинание и засега българските автори се ограничават до
представянето на отделни задачи от утвърдени методики, които дават известна
представа за възможностите на децата да генерират разнообразни и нестандартни
идеи, но не предлагат прецизни критерии за оценка на постиженията съобразно
възрастта.
Педагозите следва да знаят, че качествената методика за изследване на
креативността е стандартизирана, подплатена със солидна аргументация за
основополагащия подход и доказателства за своята валидност и надеждност. Ако
методиката е чужда, при адаптацията й процедурите по стандартизацията и
валидизацията ѝ се повтарят в условията, където ще се използва. Методиката трябва
да съдържа описание на процедурите, условията на тестиране и инструкциите към
изследваните, стимулни материали, критерии и показатели за оценка на
постиженията, модел за обработка и интерпретация на резултатите. За прилагането
на такива методики не винаги е достатъчно просто да си набавим съответните
наръчници и материали, а често е необходимо специално обучение за придобиване
на нужната квалификация. Резултатите от приложение на методиката се приемат от
научната общност като легитимни при точно спазване на процедурите, указване на
източника (откъде е закупена методиката), а понякога се изисква и сертификат за
правоспособност на тестиращия.
Едни от най-често срещаните типове тестови задачи, които се включват в много
методики са представени в таблицата по-долу.

181

Таблица 3. Примерни тестови задачи за креативност
Тип задача
Асоцииране
Перцептивно реорганизиране на визуални
форми
Съставяне на хипотези за ефект от необичайна
ситуация
Усъвършенстване на предмет

Пример
За какво се сещаш като чуеш „цвете”?
От десет еднакви кръга нарисувай десет различни
неща!
Какво би станало, ако едно дете изведнъж стане
високо колкото къща?
Как може да се промени една плюшена играчка-мече,
за да стане по-забавна за игра?
Многостранна употреба на предмет
За какво може да се използва една книга?
История по дивергентен стимул
Разкажи ми една история за летяща маймунка!
Правене на предположения
От какво може да е този... шум?
Съставяне на картина по зададени графични Използвай нарисуваните точки и чертички и добави
елементи
още неща, за да се получи картина!

За изследване на творческия потенциал само тестирането не е достатъчно.
Важна информация за особеностите при протичане на креативния акт у децата дава
методът наблюдение. За да се сведат проявите на субективизъм до минимум,
наблюдението трябва да се осъществява по предварително определени параметри.
Те се формулират съобразно предмета на изследване и естеството на творческата
дейност (например: продължителност на генеративния процес; активатори и
инхибитори на прилива на идеи; необходимост - или липсата й - от допълнителни
насоки при търсенето на предложения и т.н.). Параметрите се фиксират в протокол за
наблюдение, който се попълва в хода на дейността. Получените от наблюденията
данни се систематизират и анализират. Те могат да дадат основание за
усъвършенстване или промяна на теоретичните схващания и практическите решения.
И при тестирането, и при наблюдението данните за резултатите от творческата
дейност всъщност се извличат от анализа на получените продукти. Следователно при
диагностиката на креативността водещо място заема методът изследване на
продуктите от дейността. Именно по тяхната оценка ние съдим за качествата на
личността и спецификата на творческия процес (които са скрити, недостъпни за
непосредствено наблюдение).
В повечето методики за изследване на креативността дивергентно-мисловните
способности се приемат като показатели за оценка на творческите прояви, т.е.
доколко личността проявява плавност, гъвкавост, оригиналност, дообработва и
интегрира в по-голямо структурно и смислово цяло даден материал. Тези показатели
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дават информация за творческата личност посредством количествената и
качествената оценка на продуктите, които тя създава, т.е. диагностиката обхваща
творческата личност и творческия продукт. От съществено значение са също така и
процесите, довели до създаването на този продукт. Тъй като творчеството се
дефинира посредством три свои съществени аспекта – продукт, процес и личност, би
следвало при оценка на креативността да се обособят и показатели за изследване на
творческия акт.
Всъщност това е проблем, който от доста време насам е причина за критика
към изследванията на творческата личност. Когато се оценяват творческите прояви, са
необходими адекватни критерии не само за продукта, който трябва да е нова и ценна
идея, но и за процеса – раждането и развиването на нови и ценни идеи (P. Kristerson,
T. Norlander, 2003). Затова е необходимо диагностиката да обхваща и когнитивните
процеси, които са в основата на този продукт. Това ще има „отрезвителен ефект” при
заключителната оценка (N. Kogan, 1969), ще я направи балансирана. Във връзка с това
наред с най-често дискутираните показатели за оценка на творческата личност подолу са представени и насоки за изследване на творческия процес. Отчитането им в
хода на възпитателната работа дава информация на педагога за възможностите на
децата да се справят с поставяните креативни задачи, за техните успехи и насоките, в
които следва да бъдат подпомагани.
Следва да се отчита, че комплексната оценка на детското творчество трябва да
се извършва на трите равнища, очертани от Е. Русинова:
• Първо равнище: психични процеси и прояви. Интелектуалните
продукти, които разкриват варианти на решаване на дейностни
проблеми, на художествено отношение и стремеж за израз към
изследване, могат да се обсъждат като творчески постижения.
• Второ равнище: стратегии за творческа дейност. Те се проявяват при
изграждането на образите, в комбинирането по различни начини на
отделни самостоятелни единици.
• Трето равнище: ценностни ориентации. Те се детерминират от всички
постижения в развитието на детето. Водещи сред тях са личностните
отношения и взаимодействия с другите. Самостоятелната творческа
изява може да придобие за детето смисъл на индивидуално значима
ценност (Е. Русинова, 2006).
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Показатели за оценка на творческата личност
По-долу са представени показателите, които най-често се използват при
диагностика на детския творчески потенциал.
Таблица 4. Показатели за оценка на творческата личност1
Способност
Плавност

Гъвкавост

Оригиналност

Подробност

Дообработване
(включване)

Съдържание
Отчита се броят на предложенията. Този
показател дава информация за способността да се
дават много предложения.
Предложенията се систематизират, като сходните
отговори се поставят в една група. Отчита се броят
на разнотипните отговори. Този показател дава
информация за промените в насоката на
мисленето.
Отчитат се статистическата рядкост и смисленост
на отговорите. Показателят дава информация за
степента, в която предложенията представляват
умствен скок или отклонение от очевидното,
общоприетото.
Отчитат се детайлите или спецификациите,
включени в отговора. Показателят дава
информация
за
разкрепостеността
и
пластичността на мисленето, показва броят на
различните идеи, използвани за разработването
на замисъла.
Отчита се дали отговорът на детето взема пред
вид стимула и дали го интегрира. Показателят
дава информация за способност да се придаде
смисъл на нещо, което няма дефинирано
предназначение и да се дообработи по такъв
начин, че да се достигне до формулиране на
предназначение.

Пример
глава на човек, на
куче, на коте, на мече,
на пиле…
слънце,
йо-йо,
корона на дърво,
капачка, паяжина

дупка на комин

колело на кола с
огъната
джанта,
защото е минало
през дупка и е
паднало
всички посочени погоре

Показателите за оценка на творческата личност се конкретизират в зависимост
от спецификата на дейността и нейното съдържание. Така например някои задачи не
изискват дообработване, а други (като интегрирането на зададени графични
елементи в цялостно изображение) не предполагат предлагането на много идеи (т.е.
не се отчитат плавност и гъвкавост). Редица диагностични методики изследват
способности и качества, които не попадат в категорията на дивергентно-мисловните,
но са от съществено значение за творчеството (анализ, синтез, чувствителност към
1

Примерите представят идеи, генерирани от децата в задачата „Нарисувай много различни неща от тези
еднакви кръгове!”.
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несъответствия, формулиране на проблем и др.). Във всички случаи обаче при
оценката на креативността важен показател е оригиналността (способността да се
дават уникални, нестандартни отговори). Но именно нейното измерване е свързано с
най-големи трудности. Този проблем е компетентно анализиран от В. Дружинин.
Авторът посочва, че оригиналността в повечето тестове е относителна
характеристика и се определя като величина, обратна на честотата на даден отговор
сред групата тестирани (или извадката за стандартизация). Един и същ отговор по
отношение на една извадка може да бъде оценен като оригинален, а по отношение
на друга – като стандартен. Наред с това оригиналните отговори и най-рядко
срещаните не винаги съвпадат. Става необосновано смесване на понятията:
креативността се отъждествява с нестандартността, нестандартността – с
оригиналността, а последната – с рядко срещащите се отговори у дадена група
изпитвани. Нестандартността е по-широко понятие от оригиналността. Ако тя се
използва като критерий за креативност, то към творчеството може да се отнесе всяка
девиация. Оттук В. Дружинин насочва вниманието към проблема как да отделим
продуктивните прояви на творчеството от девиантното поведение. Авторът
предлага като критерий наличието на осмисленост, която може да бъде възприета
от обкръжаващите. Смисловият критерий, за разлика от честотния, позволява да се
разграничат продуктивните творчески и непродуктивните (девиантни) прояви на
човешката активност. Това дава възможност при тестирането да се разделят
предложените идеи на възпроизвеждащи (стереотипни), оригинални (творчески)
и неосмислени (девиантни). Главната операция, която „работи” в хода на творческия
процес, е сравнението, правенето на смислови връзки между елементите, които
могат да бъдат установени на основата на (1) репродукция, (2) смислов синтез и, 3)
случайно съединение, без намирането на семантични връзки. В. Дружинин
илюстрира това със следния пример:
На въпроса: „Какво ще изобразява в нашата игра балонът?” децата казват „топка”, „слънце”,
„барабан”, „чанта със злато”, „глава”, „змей”, „крокодил”. „Топка” е възпроизвеждащ отговор. Той
отразява стереотипното значение на стимула балон, а отговорите „змей” и „крокодил” са
семантически несвързани със съдържанието на предмета-стимул и са неосмислени.

Авторът обяснява, че оригиналните отговори се получават при абстрахиране
(отделяне) на едни аспекти на предмета и отвличане от другите. Отделянето на
латентните, неочевидни признаци изменя смисловата йерархия на тяхната значимост
и предметът се представя в нова светлина. Например отговорът „барабан” е свързан с
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впечатленията за такива признаци на балона като стегната мембрана, „празнота”,
игнориране на признаците лекост и кръглост и т.н. Оттук следва, че оригиналната
асоциация не е най-отдалечената от думата-стимул в смисловото пространство, а поскоро тя се характеризира с умерена отдалеченост. Асоциацията потенциално може
да бъде включена в семантична връзка със стимула. Колкото по –далечна е тя по
съдържание от стимула, толкова по-слаба е смисловата връзка с контекста и
признаците на стимула.
В. Дружинин и Н. Хазартова тестират креативността на децата в играта.
Критерии за попадане на асоциациите в числото на креативните, а не на девиантните
или стандартните, са следните: 1) наличие на поне един признак на предмета-стимул,
от който изпитваният се абстрахира; 2) наличие на поне един признак, общ за
предмета-стимул и предмета-асоциация. Освен това въвеждат градация и сред
асоциациите, попадащи в групата на креативните. Признаците на предмета могат да
се ранжират по степента на лекота на абстрахиране от тях: най-трудно се
абстрахираме от признаци, свързани с перцептивно-двигателната активност
(откритите), и по-лесно – от „скритите”, латентни. Формата, цветът, размерът,
очевидно се отнасят към физическите, „открити” признаци (В. Дружинин, 2007).
Аргументите на В. Дружинин си струва да бъдат взети под внимание при
оценка на креативността.

Показатели за оценка на творческия процес
Тъй като творческият процес не може да бъде изследван в момента на
реалното си протичане, за него също (както и за творческата личност) се съди
посредством анализа на продуктите му. За да се изведат показатели за оценка на
творческия процес е необходимо да се направи анализ на креативните задачи по
отношение на когнитивните стратегии, използвани в тях.
Доколкото разнообразните типове творчески дейности изискват различни
видове когнитивна обработка, то и показателите на креативния акт ще придобиват
своя специфика в зависимост от конкретния вид задача. Тук представям показатели,
изведени на база анализа на резултатите, получени от приложението на тестова
методика, включваща: адаптиран вариант на задачи от тестовата батерия на Торанс
(1969); адаптация на тестови задачи на Торанс и на Вартег (по: Д. Батоева, Е.
Драголова, 2001); задача за асоциации, разработена в съответствие с постановките на
Дж. Гилфорд (1968). Задачите са така подбрани, че всяка от тях да включва различен
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вид мислене и да внася нещо уникално в картината на детската креативност.
Методиката е апробирана върху 212 деца и е представена в дисертационен труд на
тема „Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора”
(А. Велева, 2006)2. Приложението й подпомага педагога да се ориентира за
възможностите и ограниченията на децата при преминаване през процеса на
творчеството, но следва да се отчита, че нейното стандартизиране тепърва предстои.
За творческия процес се съди главно по използваните при него похвати –
постиженията се оценяват въз основа на броя и спецификата на техниките за търсене
на решение на творческите задачи. Резултатите от проведения тест бяха анализирани
с оглед качествената характеристика на типовете давани отговори. Оттук бяха
изведени творческите похвати, които децата прилагат за решаване на различните
задачи. Оказва се, че за всеки вид творческа дейност са използвани ограничен брой
техники. Някои от тези техники са присъщи за повече от една задача, а други са
специфични за дадения вид дейност.
Според броя похвати, които използва изследваното лице, по всяка задача се
обособяват три групи, отразяващи нивото на справяне с нея. Формирането на групите
става, като за всяко дете се образува бал, равен на сбора от приложените техники. Ако
детето е използвало само един похват, получава 1 точка, при два различни похвата –
те са две и т.н. Съобразно бала си децата се разпределят в групите както следва: в
първа група – тези, които не дават отговор (0 точки), във втора – децата, използвали
само един (или определен) похват (1 точка), в трета – приложилите две и повече
техники (2 и повече точки). За различните тестови задачи тези групи имат своите
характерни особености.
Формирането на групите е направено по количествен принцип, но между тях
са налице и качествени различия. По всяка задача, макар и в различна степен, е
налице зависимост между броя похвати, които използват децата в нея, и вида на тези
похвати. От своя страна, техниките се характеризират с различна степен на
оригиналност – едни с висока честота водят до статистически редки отговори, а други
не показват уникалност или тя се проявява рядко. Така всяка група се характеризира
посредством вида на преобладаващите в нея похвати и честотата на оригиналните
отговори.

2

Методиката е достъпна на интернет адрес http://veleva.net/публикации/
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Задача №1. Асоцииране: „Какво се сещаш като чуеш „слънце”?”
Похвати, използвани от децата:
1:Действия на човека във връзка с обекта-стимул („излизаме навън”; „лягаме да спим”;
„трябва да се съблечем”; „ходим на плаж”)
2:Функции на обекта-стимул („пече”; „свети”; „грее”; „пàри”; „топли”)
3:Влияние на обекта-стимул върху природата („времето е топло”; „лято”; „листата падат”;
„когато слънцето грее и небето става синьо”)
4:Признаци на обекта-стимул („горещо”; „ярко”; „жълто”)
5:Емоционално отношение към обекта-стимул („весело е”; „хубаво време”; „хубав ден”;
„когато слънцето мине по небето и става хубаво”)
6:По координация („луна”; „звезди”; „небе”; „месечина”)
7:Сравнение („свети като гръмотевица”)
8:Влияние на обекта-стимул върху човека („горещо ми е”; „хората през лятото си слагат
чадър”; „крием се от слънцето”; „почерняваме”)
9:Части на обекта-стимул („слънчеви лъчи”; „слънчев диск”)
10:Производни на думата-стимул („слънчево”; „слънчеви очила”; „слънчев диск”;
„слънчоглед”)
11:Протовоположно на обекта-стимул („когато вали дъжд, трябва да се прибереш”; „облаци”;
„дъжд”; „сняг”; „мъгла”; „тъмно”)
12:Далечни на обекта-стимул („море”; „самолет”; „кокичета”; „гълъб; чадър”)
13:Обектът-стимул търпи влияние, промяна („като става тъмно слънцето става червено”;
„облаците го скриват”)

Похвати №1 и №2 насочват към обичайните асоциации. Засилената употреба и
същността на тези похвати, които не ориентират към търсене на необичайното,
обуславят липсата на уникални отговори. Ниска степен на оригиналност има при
похвати №3, №4 и №6. Казаното по-горе важи и тук – признаците на слънцето,
влиянието му върху природата, асоциациите по координация, водят към обичайния
кръг представи за обекта. Но при тези техники се появява оригиналност, тъй като
децата ги употребяват спорадично и поради това има статистически редки отговори.
Средна степен на оригиналност се наблюдава при похвати №5, №8, №9 и №10. И при
тях уникалността е свързана с ограничената им употреба. При №5 статистическата
рядкост на отговорите се дължи също и на неговия потенциал да изразява субективен
елемент – емоционалното отношение на индивида към стимула. Като най188

висококреативен се очертава похват №12 (търсене на далечни на думата-стимул
обекти). Това се обуславя от субективното отдалечаване от предварително
зададеното.
Въз основа на броя похвати, които използват децата, са формирани следните
групи:
Към първа група се отнасят деца, които не разбират какво се изисква в
задачата, не предлагат отговор или дават несвързани с думата стимул реакции, до
които не могат да аргументират асоциативна верига.
Във втора група са включени деца, при които е налице един похват. Те
възприемат задачата като въпрос за знания, отговарят вяло, с видимо притеснение
дали ще дадат „верния отговор”. След като посочат един вариант, изследваните са
удовлетворени и се учудват при искането от водещия да дадат още предложения. В
крайна сметка казват, че не се сещат нищо повече. Броят похвати, използвани от
детето (в случая един), имат отношение към техния вид. Децата се съсредоточават
върху похвати №1, 2, 3 и 4, водещи към обичайните асоциации във връзка с обектастимул.
Децата от трета група използват два и повече похвата. Характерното за тях е,
че в началото също възприемат задачата като въпрос за знания. Изследваните
видимо се учудват от искането за още предложения. Особено когато смятат, че са
дали изчерпателен отговор – пълно изречение („Когато чуя „слънце” се сещам, че то
изгрява сутрин рано”). При тази задача обикновено се налага водещият процедурата
да пита след всеки отговор: „Какво още се сещаш?”. Изследваните дават по една идея
и след всяко повтаряне на въпроса я експлоатират дотогава докато им е възможно.
Получава се последователност от типа: „Пече”, „Какво още се сещаш?”, „Пече ми в
очите”, „Какво още се сещаш?”, „Печем се на плаж”. С изчерпване възможностите на
един аспект последва изискването за още предложения, което се явява повратен
момент за децата. Те осъзнават, че се намират в ситуация, различаваща се от беседа
за установяване на знанията им. У някои от тях настъпва униние, че каквото и да
кажат, се искат още отговори. Други пък се оживяват и търсят разнообразни
възможности. В този случай част от децата се насочват към нов аспект. Те вече са
наясно, че е необходимо да кажат много неща и са склонни да дадат повече
отговори, без да бъдат подканяни непрекъснато: „Топли, топли хората, времето е
топло”. Така или иначе, докато се стигне до този етап, мисленето е приело някаква
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насока, имало е определена нагласа, която е трудно да бъде променена. С това се
обяснява наблюдаваният като цяло нисък успех по показателя оригиналност.
Уникалните отговори са резултат от внезапно озарение, а не от съзнателно търсене. В
тази група има също и деца, които експлоатират три и повече насоки на мислене и с
готовност дават разноаспектни отговори. И тук най-често използваните похвати са №1
и №2, но наред с тях много от изследваните използват техники №3, №4, №6 и №8, а
макар и в малка степен – срещат се и всички останали.
Като цяло успеваемостта по задачата е добра в смисъл, че почти всички
изследвани отговарят. Но използването на техники с по-голям потенциал за
оригинални отговори е ограничено. Децата са склонни да дават обичайни асоциации.
Добрата успеваемост се обяснява с това, че стимулът е познат. В същото време
поставянето на задачата затруднява изследваните, защото въпросът не дава насока
на мислене. Задачата е встъпителна и целѝ да сблъска децата с необходимостта да
търсят много отговори. Но те са подходили с определена нагласа към дейността,
която набира инерция и трудно се променя в рамките на същото съдържание.
Задача №2. Дорисуване на фигура с неопределена (сърцевидна) форма:
„Дорисувай още неща към тази форма, така че да се получи интересна рисунка!”
Похвати, използвани от децата:
15:Не включва формата в рисунката, но намира обяснение за присъствието ѝ(„слънце, цвете,
сърчице, балон – форми от пластилин”; „маса със сърчице - украса, за да е красиво”)
16:Уподобяване формата на познат обект („картичка със сърце”; „кучешка къща с прозорче–
сърце”; „сладолед във фунийка”; „покрив на къща”; „глава на човек”)
17:Дорисуване – добавяне на елементи към формата до получаването на обект („човек пие
вино от бутилка с етикет-сърце”; „пътен знак”; „близалка”)
18:Символизиране („влюбени гаджета и влюбени бебета - “Женени с любов”; „човече–
сърчице /тяло/, обича майка си и си има сърчице”; „снежен човек и момиченце – човекът му казва, че
го обича”)
14:Фантазия – изход от реалното положение на нещата, създаване на въображаема ситуация,
ново построение („сърце се вози в кола”; „посяли семе и от него пораснало сърце и от сърцето излязло
дете”)
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Не интегрира стимула „Къща, цвете, дърво”

№16: „Човек върху планина търси нещо – търси
работа”

№18: „Майката и бащата са влюбени и посели семенце и от
него пораснало сърце и от сърцето излязло дете”

№15: „Човече сънува сърце”

№17: „Момиченце”

№14: „Слънце и сърце се возят в летяща кола”

Средна степен на оригиналност показва техника №15. В някои случаи
обясненията на децата за присъствието на фигурата са формални („камион,
(
на него
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има сърце”) и поради това не са оригинални. Друг път се открива необичайно, но
смислено и уникално значение на стимула, както е в следния пример: до формата е
нарисувана фигура на дете, което сякаш замахва с крак към нея като към топка →
формата обаче не е идеален кръг → топката е смачкана → детето я е ритнало и
смачкало. В подобни случаи намирането на случайно обяснение е оригинално
поради своята неочакваност, но достоверност.
Похвати №16 и №17 дават висока оригиналност. Отчасти това се дължи на
ограничената им употреба, защото когато фигурата се уподобява на/или дорисува до
обект, който обичайно се асоциира със сърцевидната й форма, оригиналност почти
липсва. В случаите, когато се намери прилика с обекти, които на пръв поглед не са
свързани със стимула (пътен знак, планина), отговорът е статистически рядък и
оригинален.
Техника №18 предполага не толкова външно уподобяване (то се приема за
даденост), а символизиране – сърцето значи любов. Тук се наблюдава средна към
висока оригиналност. В случая с конкретния стимул тя не е резултат от особеностите
на похвата. Тъй като приликата със сърце е очевидна, няколко деца са експлоатирали
идеята сърце-любов. Поради това тя не е уникална. Оригиналност се проявява тогава,
когато замисълът се доразвива по нестандартен начин. Така например рисунката на
„влюбени гаджета и влюбени бебета” се превръща в оригинална благодарение на
хумористичното си заглавие „Женени с любов” по аналогия с популярен сериал.
При похвати №16, №17, №18 конкретизирането и доразвиването на идеята
може да превърне и очевидните уподобявания в оригинални отговори, както е при
рисунките „човече-сърчице, обича майка си” и „къщичка и прозорче откъдето хората
гледат дали е топло времето”.
Похват №14 води до висока оригиналност, произтичаща от неговата същност
да създава нови построения, въображаеми ситуации.
При тази задача формирането на групи не следва точно принципа на
предходната, тъй като тя предполага използването само на една техника. Към втора
група тук се отнасят децата, включили случайно стимула в рисунките и впоследствие
обяснили присъствието му. Това се приема като преходно равнище между
неумението да се интегрира стимула и съзнателното изхождане от него.
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Първата група от деца е тази, в която са налице неопределени фигури или
елементарни образи и сюжети (човек, къща, слънце, цветя). Тук се отнасят също и
деца, които се стремят да направят красиви рисунки, включващи повече елементи.
Характерно за групата е, че изследваните се абстрахират от зададения стимул, не го
включват и не могат да обяснят присъствието му на картината.
Децата от втората група също първоначално игнорират изходната форма. Те
обаче съумяват, без да са имали предварително намерение, да й придадат значение
(похват №15). Към това ги насочва въпросът на водещия процедурата какво
представлява изходната форма. Фактически с даването на обяснение става
смисловото интегриране на стимула. А поради непредвидеността и неочакваността
на „чуждия” на първоначалния замисъл елемент, понякога се получават интересни,
оригинални, смислени отговори.
Към третата група се отнасят децата, които преднамерено включват
формата-стимул в рисунките си. Често те не се залавят веднага за работа, а се нуждаят
от известно време за размисъл и решаване на какво да я оприличат. За това
свидетелства както известното забавяне във времето, така и словесният отчет, който
сами дават: „Ще направя... сърчице, не ще направя картичка със сърчица...”. Понякога
в процеса на работа изследваните конкретизират замисъла или го видоизменят, но
във всички случаи тръгват от изходната форма. В тази група не винаги са налице
нестандартни решения, понеже най-очевидната асоциация – сърце, се експлоатира
многократно.
При изследваните, интегриращи преднамерено формата, най-широко
използван, респ. най-достъпен, се оказва похват №16 –уподобяване, следван от №17
– дорисуване, дообработване. Похвати №18 (символизиране) и №14 – фантазия се
използват най-рядко.
Задачата е трудна за изследваната възрастова група (5-6-годишни). Голяма част
от децата игнорират изходната форма и рисуват около нея. Това може би се дължи на
факта, че е налице прилика с познат предмет (сърце), който обикновено не се
допълва с детайли. Но вероятно най-съществената причина е, че 5—6-годишните не
познават похватите, посредством които биха могли да намерят решение.
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Задача №3. Перцептивно реорганизиране на визуални форми: „Нарисувай
много различни неща от тези еднакви кръгове!”
кръгове
Похвати, използвани от децата:
20:Обект, обикновено асоцииран със съответната форма („слънце”; „топка
топка”; „гума на кола”;
„копче”)
21:Обект, който в обичайните представи не е кръгъл, но би могъл да бъде изобразен от
формата („възглавница”; „прозорец
прозорец на влак”;
влак „кошничка с черешки”; „игра – карта с пътища и две
топчета”; „буболечка”; „картичка
картичка”; „муха”; „лепенка”)
22:Промяна
Промяна на обичайната перспектива към обекта („маса с лъжички”; „петел”
„
/тяло анфас/;
„чаша”; „ръчичка” /длан/; „корона
корона”)
23: Използване на формата като елемент от по-голямо
по голямо структурно цяло („зърно от грозде”;
„човечета с коремчета”; „капак
капак на тенджера”;
тенджера „пералня”, „остров в море”)
24:Трансформация – външна:
външна изобразеният обект не е с форма на кръг и бива променен, за да
се използва фигурата („звезда”; „къща”;
„
„облак с дъжд”; „каубойска звезда”)
25:Персонализиране („Меден
Медената питка”; „Том и Джери”; „Чичко
Чичко Тревичко”;
Тревичко „Синята брада”)
26:Структурно обединяване
бединяване на две или повече изходни форми („снежен
( снежен човек”;
човек „две дървета,
съединени с кората си” /гледани отгоре/; „кубче
кубче /съставено от сфери/, което може да се върти”;
върти
„пистолет”; „велосипед”)
27:Семантично обединение – обвързване в общ сюжет на някои от рисунките-кръгове
рисунките
(„момиче влачи котка”; „бебе
бебе се мъчи да вземе ябълка”;
ябълка „момиче,
момиче, много високо и затова стига до
слънцето”; „бомба,
бомба, намръщено дете плаче от бомбата”)
бомбата
14:Фантазия – изход от реалното положение на нещата, създаване на въображаема ситуация,
ново построение („слънце
слънце като паяк”;
паяк „извънземно”; „коте с шапка”; „дете
дете с много очи”)
очи

№20:

„щит”

№21: „прозорче”

„баскетболна топка”

„копче”

„кошничка с черешки”

„игра – карта с път и едно
топче”

„мухичка”
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№22: „петел”

№22: „ръчичка”

№23: „пералня”

№24: „къщичка на мухичка”

№25: „Юги Йо”

№25: „Медената питка”

№14: „гърди и корем, с
усмихнат пъп”

„риба-космонавт”

№26: „снежен човек”

„пистолет”
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№27: „котка като заек се опитва да хване рибката”

„момче, стъпало на топка”

Емпиричните данни сочат, че техники №20 и №21 се характеризират с ниска
степен на оригиналност. Уникалните отговори при тях се дължат не на природата на
похвата, който насочва към нещо обичайно, а на статистическата си рядкост („кристал
(
– снежинка се върти в сфера”,
сфера „щит”, „пица”).
Средна към висока степен на оригиналност показват похвати №25 и №26.
Оригиналността по първия също е резултат от статистическа рядкост, докато по
втория зависи от подхода – дали детето ще тръгне от често срещаната асоциация –
кръг → колелета → автомобил.
автомобил Възможно
ъзможно е да се постигне изобразяване
посредством обединяването на няколко изходни форми, обект, който обикновено не
свързваме с кръгове например пистолет. Останалите техники се проявяват
п
като
високо креативни.
Смяната на гледната точка (№22) - при изобразяване
яване на петел кръгът
обикновено се използва за глава
гл или тяло, но изображението анфас на двете (глава и
тяло) в един кръг е уникално и в същото време достоверно. До оригиналност води и
използването на кръга като част от предмет или по-голямо
по голямо структурно цяло
ця (№23).
Защото субектът преодолява първоначалната нагласа да използва кръга като основа
и го превръща в подчинен спрямо/или равностоен на друг: обграден с правоъгълник,
кръгът се трансформира във вратичка на пералня или остров в морето. Също така
разчупване на стереотипа
отипа има и при обединяването
обединяване на кръговете – намиране на
мястото и смисъла им при изграждане на едно по-голямо
по голямо цяло при похват №27.
Решенията-трансформации
трансформации (№24) и използването на фантазия (№14), разбира се, са
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свързани с оригинални рисунки, тъй като при тях, използвайки познати елементи,
обекти и идеи, детето изгражда нещо ново.
Друг изход, водещ към нестандартни идеи, е хуморът. Хумористичната окраска
е възможен резултат от приложението на всеки от похватите. Понякога тя допринася
за подробност: „изплезено момиченце”, или оригиналност. Уникалността на отговора
може да се дължи на намиране на сполучливи прилики „на Слави Трифонов голата
глава”, на проявено въображение и забавни, весели идеи: „усмихната шестица”,
„топка с мускули” или на забелязването на несъответствия при разглеждане на
отделните рисунки-кръгове като елементи на едно цяло „Детето е великан. Станало
по-голямо от светофара”.
Според броя използвани похвати са обособени отново три групи:
Първа група се характеризира с неумение да се изходи от предварително
зададената форма. Децата, принадлежащи към нея, изобразяват във всички кръгове
дадения от водещия процедурата образец, или просто рисуват в кръга, използвайки
го като рамка.
Децата от втора група използват само един похват за търсене на решение.
Най-често прилаганата техника в тази група е изобразяване на предмети, които се
асоциират с кръг. Обикновено се мисли, че те са с кръгла форма или биха могли да
бъдат изобразени така (№20 и №21). Тук са налице статистически редки отговори. В
едни случаи оригиналността се дължи на дообработването на една често срещана
идея: много деца рисуват от кръга глава на човек, но конкретизирането „индийка с
точка на челото” е уникално. Част от децата включват в предложенията нови за тях
понятия, или герои от филми, приказки, които са ги впечатлили („компас”, „кабзи”,
„Медената питка”, „Синята брада”). Когато тези обекти не са сред асоциациите,
възникнали обикновено във връзка с формата на кръга, се отчитат като оригинални.
Третата група от деца е тази, при която се използват два или повече похвата.
Тук наред с обектите, за които кръгът е изходна форма, децата изобразяват нещо понеобичайно. Това необичайно е резултат от използването на някоя от останалите
разгледани техники (№22 - №27). Те водят до уникални идеи, защото предполагат
прекрачване на границите, които мисленето само си поставя при дадената задача;
водят до нов поглед към изходната форма.
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На всички етапи има деца, които дават детайлно изображение. Има и такива,
при които рисунките са схематични, често пъти е невъзможно да бъдат разбрани без
обяснението на автора си. В дадения случай не се оценяват изобразителните
способности и умения, а разнообразието и оригиналността на идеите.
Въпреки изричната инструкция и многократното напомняне да се изобразяват
различни обекти, много деца представят няколко пъти една и съща идея. Понякога
това не води до оригиналност: „глава на дете, на баба, на дядо, на баща, на майка...”.
Друг път, връщайки се отново и отново към една идея, детето я реализира всеки път
по различен начин: „капан – на него има хикс: значи забранено е да се ходи там;
капан от кожа на куче; капан с мрежа – много хубав! – вътре има стълбичка; капан със
стрелки (извън него) - стрелките показват точно в него да стъпиш”. Има случаи, когато
новите идеи се извличат от нарисуваното до момента като асоциативна верига:
„кошничка → кошничка с черешки → кошничка с ябълки, не с яйца → яйце →
ябълка”.
Наред с изображенията, в които се включва кръгът, има и много рисунки вътре
в неговите рамки. Когато това се случи в началния етап на работа се приема, че детето
не разбира условието на задачата и отново му се обяснява какво се иска. В почти
всички случаи обаче (тук са включени групи 2 и 3), след изчерпване на идеите децата
започват да запълват всички фигури за да не остане празно място на листа.
Напомнянето да използват кръга понякога води но нови рисунки или до повторното
експлоатиране на вече дадени предложения. По-честият случай е след кратка пауза
за размисъл детето да продължи да рисува вътре в кръга, тъй като не му идват нови
идеи.
Тази задача е с най-висока успеваемост. Това е така, защото рисуването е найблизката и достъпна за детето в предучилищна възраст творческа дейност. Не трябва
да се пренебрегва и фактът, че кръгът е универсална форма, която се среща в живата
и нежива природа, в създаденото от човека и за децата не е трудно да намерят в
какво да я въплътят. Улесняващ фактор е и това, че задачата не изисква кой знае какви
изобразителни умения – достатъчни са само няколко щриха, които да превърнат
кръга в познат предмет.
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Задача №4. Предположение за ефект от необичайна ситуация: „Какво би
станало, ако едно момче изведнъж стане високо колкото блок?”
Похвати, използвани от децата:
28:Негативни последици от проява на сила („ще чупи къщи, магазини, стъкла, коли, дървета”;
„ще настъпва хората”; „ще счупи стола, ако седне”; „ако събори нещо като ходи, и то ще смачка
хората”)
29:Ще може да се направи нещо, което обикновено не е възможно („през лятото, когато има
череши, ще може да си [ги] къса”; „ще отиде на дълбоко в морето”; „ще вдигне самолет и ще гледа
хората вътре”; „ще нарисува рисунки върху къщите”; „ще хване птиците”)
30:Няма да се направи нещо, което обикновено е възможно („няма да може да си ляга в
леглото”; „ще му стърчат краката от леглото”; „няма да може да влиза вкъщи”; „няма да го чуваме,
когато говори”; „ще стои цял ден навън [не може да се прибере] и като завали дъжд, пак ще стои
[прав]”; „няма да може да ходи на градина”)
31:Негативни последици за героя („ще си счупи крака, защото краката му са дълги и тънки”;
„няма да гледа къде върви и ще се блъска в дърветата”; „ако е толкова висок и бяга, ще падне”)
32:Реакция на околните („ще го сочат с пръст”; „хората ще се уплашат и ще затворят
прозорците [си]”; „хората ще кажат: „А! Това дете защо е толкова голямо?!”; „никой няма да го
харесва”; „ще плаши хората”)
34:Нова гледна точка („хората ще му приличат на мравки”; „главата му ще се вижда през
облаците”)
35:Превръщане в друго („ще бъде великан”)
36:Проектиране на конкретна ситуация („ще яде много”; „ще пази диети”; „ще трябва да
обикаля хората да не ги смаже”; „когато стъпи на земята и хората ще се спъват в краката му”; „като
клекне да си завърже обувката, ще седне на една къща и ще я събори”; „ще бръкне през прозореца,
да извади някое котенце и ще го глътне”; „като завали дъжд, ще се хлъзне и ще събори без да иска
целия град”; „ще удари маймуните и те ще паднат от дърветата”)
37:Последствие - емоционална реакция („ще се радва, че ще бъде много силен и ще прави
каквото си иска”)
14:Фантазия – изход от реалното положение на нещата, създаване на въображаема ситуация,
ново построение („ще седи върху облака”; „ще се запознае с дракон”; „ще помоли птиците за нещо”;
„като завали дъждът и ще бутне облака и ще стане пак слънчево”).

По-голямата част от техниките в задача №4 показват ниска степен на
оригиналност. Това са №28, №29, №30, №31, №32, №33 и №35. При тях потенциалът
за оригиналност се крие не в природата им (както например трансформацията води
до създаването на нов обект), а в статистическата рядкост на отговора. С висока
честота до статистическа рядкост водят техники №34, №36, №37 и №14, които
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предполагат по-силно застъпен субективен момент: нова гледна точка, конкретна
(респ. уникална ситуация), емоционална реакция, фантазия.
В тази задача към първа група спадат децата, които не се сещат за никакви
последствия от представената ситуация или чиито отговори са неадекватни на
стимула.
Втора група образуват децата, използващи една техника. Те обикновено
дават най-очевидните отговори, рядко включващи оригинални идеи. Най-честите
предложения са сравнение с великан и негативни последствия от проява на
физическа сила – „ще чупи блокове, къщи, ще убива хора” (похват №28). Интересен
факт е, че изследваните с готовност (дори някои с ентусиазъм) рисуват апокалиптични
картини, отличаващи се с особена жестокост: „Ще сграбчи някой човек, и ако е още
жив, ще го хвърли отвисоко”. Само едно дете настоятелно оправдаваше
разрушенията, като винаги подчертаваше, че момчето „без да иска”, ще руши къщи,
коли, ще мачка и убива хора.
Децата от трета група използват два или повече похвата. Те вникват в
ситуацията и търсят разнообразни последствия; стараят се да не се хвърлят на
очевидното (големина → сила → разрушение). В тази група наред с похват №28 често
се използват №29 и №30.
В тази задача има много добре изразена зависимост между броя използвани
похвати и техния вид. Задачата може да се определи като средна по трудност. От
една страна, сравнително малко деца не дават никакъв отговор. От друга,
преобладават изследваните, експлоатиращи само една насока на мислене. За не
много добро представяне свидетелства и концентрацията на отговорите около един
кръг идеи (похват №28). Много вероятно е всичко това да се дължи на особеностите
на стимула, като съдържащ необичаен момент. Представената ситуация не е чужда
за детското въображение и затова повечето изследвани си представят някакво
последствие от нея. Все пак те нямат в опита си готов отговор както при стимулите в
задачи №1 и №3 и оттук всяко предложение трябва да конструират сами, не могат
просто да го извлекат от паметта. Поради това за отделното дете е по-трудно да
намери повече насоки на мислене, ако не е тренирано да търси разнообразни
последствия от необичайна ситуация.
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Задача №5. Усъвършенстване на предмет: „Как може да промениш това
слонче (плюшена играчка), за да стане по-интересно за игра?”
Похвати, използвани от децата:
37:Вълшебство („да се направи на джудже”; „да се омагьоса да върви”; „да се превърне в
друга играчка”; „да се омагьоса да стане живо и да си играят”)
38:Увеличаване на размера („да се направи голямо”; „да му се сложат големи крака”)
39:Намаляване на размера („да се направи по-малко”)
40:Използване на механизъм („да му се сложи двигател да върви”; „да се ремонтира с ключе –
да му се сложат батерии да пее”; „да му се сложи копче – да свири”; „да му се сложи копче – да яде”;
„да му се сложи копче да говори”)
41:Добавяне на човешки атрибут („да му се сложи коса”; „да му се облекат човешки дрехи”;
„да му се сложи маска”)
42:Премахване на част („да му се махнат краката”; „да му се махне носа”)
43:Неконструктивни промени („да се скъса”)
44:Промяна на цвят („да се боядиса”; „да се боядиса с различни цветове бои”; „да се боядиса с
червен сок”)
45:Добавяне на предмет („да му се сложи една карта да държи”; „да му се сложи чадър на
гърба”)
46:Украса („да му се сложи слънчице отпред”; „да му се сложи картинка на котенце”; „да се
украси, [за] да стане много хубаво”)
47:Аглутинация („да му се махне главата и да му се сложи глава на маймуна”; „да му се сменят
ушите”)
48:Действия с предмета („да се правят фокуси с него”)
49:Преобразуване в друго – раздробяване на съставни части и сглобяване на ново („да се
скъса и да се направи на дракон”)
50:Трансформация, прибавяща ново качество („да се направи светещо”; „да се направи на
касичка – да се вадят от него пари”; „да му се сложи копче – да излиза огън [и] да стане запалка”)

Липсва оригиналност по похват №43, тъй като при него по същество не се
предлага начин за усъвършенстване на предмета, а за унищожаването му.
Отговорите не са и статистически редки и не се приемат за уникални.
Ниска оригиналност има при техники №37, №38, №39, №40, №41, №42, №44,
№45 и №46. Това е така поради неумението на децата да конкретизират идеята си –
те много пъти формулират устно похвата без да укажат какъв ще бъде конкретният
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резултат, без да доразвият предложението си и да му придадат уникално измерение,
например „да се украси да стане красиво”. Конкретизацията на идеята също не
винаги е достатъчна за постигане на оригиналност – някои промени се предлагат
често от различни деца, например „Да му се сложи човешка коса”.
Похват №47 показва средна към висока оригиналност. Казаното по-горе важи
и за него. В случая по-високата степен на оригиналност се обуславя от рядката му
употреба.
Висока оригиналност показват техники №48, №49 и №50. При първите две
оригиналността се дължи на статистическа рядкост, а при №50 на качествената
промяна, която съдържа.
В първа група децата се характеризират с неумение да предложат начин за
промяна, т.е. оставят задачата без отговор или дават предложения, които не са идеи
за усъвършенстване: „Играчката да се замени”, „Да се купи нова”.
Децата от втора група дават различен брой отговори, подчинени на един
похват. Броят на отговорите е малък, но се срещат оригинални предложения. Макар
че и в тази задача има добре изразена връзка между броя използвани техники и
техния вид (около 40% използват похват №37), в групата се срещат почти всички
похвати. Най-достъпни са №46 и №40. Това е обяснимо: използването на техника
много се доближава до магията, когато с добавянето на едно копче става възможно
всичко, без да се уточнява как е постигната промяната; при предложенията за украса
също няма съществена промяна на предмета, а просто се добавя нещо към него,
което обаче не му придава ново качество.
Децата от трета група прилагат повече от една техника, склонни са да търсят
различни насоки на мислене. В тази група похват №37 се използва сравнително
рядко. Това предполага, че той е предпочитан само тогава, когато детето не се сеща
за друг начин за промяна. И в тази група най-често използвани са похватите украса и
техника, следвани от добавяне на предмет.
Задачата е трудна и малко деца дават предложения. По-често указват самия
похват, който да се използва, без да конкретизират какво ще се получи. Предполага
се, че ниският успех се дължи не толкова на това, че тази творческа дейност не е по
силите на 5-6-годишните, колкото в липсата на опит в подобни занимания.
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Задача №6. Многостранна употреба: „За какво може да се използва една
книга? Опитай се да се досетиш много и различни неща!”
Похвати, използвани от децата:
51:Обичайно предназначение („да се чете”; „да се научи нещо”; „да се гледат картинки”; „да се
рисува вътре”; „за училище – да се пише в нея”; „да се занимава човек”; „да се оцветява”; „да се учат
буквите”; „да се изрязват фигурки”; „да се учат чужди езици”)
52:Използване не по предназначение („играчка”; „да се съберат много книги и да се направи
нещо като блок”; „да сложи нещо в нея”; „да се намери в нея картичка за поздрав”)
53:Използване като материал част от предмета („да се вземе лист от нея”; „да скъса листите и
да направи нещо от хартия”; „да се закачи картинка на стената”; „да пише писмо”; „да си направи
топка”; „за горене”)
50: Трансформация, прибавяща ново качество („да се направи на албумче”; „да се боядиса
шарена и да се направят коледни играчки”; „като се отвори отвътре, да изскочи подарък”; „да е
музикална – да се слуша музика”; „да й се сложи ключе”)

Похвати №51, №52 и №53 показват ниска оригиналност. Това не е за учудване,
тъй като съществуват много известни начини за използване на предмета и е
нормално децата да казват първо тях, преди да се насочат към това сами да измислят
нова идея. Сред тези похвати най-ниско оригинален е този, който е свързан с
предназначението на стимула. Следващо по ред е използването на материала му за
създаването на друг предмет. Най-висока оригиналност дава приложението не по
предназначение. При него има най-голяма вероятност да се отиде отвъд пределите
на заложеното в предмета. Висока оригиналност показва техника №50, тъй като при
нея новата употреба произтича от придобиване на неприсъщо (уникално) за дадения
обект качество.
Към първа група се отнасят децата, които не се сещат нищо или дават
отговори, неадекватни на стимула.
Децата от втора група прилагат само една техника. Около 96-97% от тях
назовават обичайните функции, а останалите предлагат да се използва материалът.
Това е разбираемо, като се има пред вид, че книгата е предмет с очевидно и ясно
предназначение и би било необичайно, ако децата посочващи само една употреба,
не се спрат на него.
Изследваните, попадащи в трета група, използват два и повече похвата за
справяне със задачата. Всички те посочват обичайното предназначение. На следващо
място по честота е похватът използване на материал или част от предмета. Около
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30% предлагат приложение не по предназначение на предмета в неговата цялост и
около 7-8% правят трансформация.
Стимулът е непосредствено свързан с детския опит, условието напомня въпрос
за знания и поради това задачата не е трудна. Но именно знанията понякога са пречка
пред намиране на необичайни предложения. Ето защо постигането на оригиналност
при многостранната употреба не е често явление.
Задача №7. Съставяне на разказ по дивергентен стимул: „Разкажи ми
история за една летяща маймунка.”
Похвати, използвани от децата:
31:Негативни последици за героя („Както лети, може да падне”)
37:Последствие – емоционална реакция („Маймунката ще лети до долу и ще се смее. Ще
повърви, ще полети, ще отиде в джунглата да си намери банани”)
55:Обяснение за възникналата ситуация („Един вълшебник омагьосал маймунката и тя
можела да лети”; „Летящата маймунка може да се [е] загубила в гората и някои маймунки й подарили
крила и полетяла вкъщи”)
56:Стимулът е включен, но може да бъде заменен с друг („Имало едно време една маймунка.
Тя много обичала нейната сестра Барби. Един път маймунката решила да направи на своята сестра
торта, защото имала рожден ден и ставала на една година. И като дошла сестра й, всички изяли по
едно парче, имало подаръци, отишли на панаир и й купили Барби”; „Маймунката прави пакости,
разваля всичко, маха украсата, чупи всичко къса си банани, плодове, хапе хората, дразни ги, скача, лети
и се блъска и почва да крещи”)
57:Сюжет, произтичащ от зададеното („Една маймунка скачала от дърво на дърво и много й се
искало да лети. И като станала от сън, се опитала и литнала. Литнала и майкта й казала: „Браво!”. После
летяла, летяла и стигнала до една къщичка. Почукала, ама никой не [й] отворил. Пак почукала –
отворили [ѝ]. Влязла тя, а пък стопанинът я заключил в клетка. После майка й изведнъж литнала и
дошла. Стопанинът, като видял горилата, се уплашил и избягал. Отишли си вкъщи и майката казала:
„Обещай никога да не правиш така!” и детето обещало и не правило [повече] никога така”)
29:Ще може да се прави нещо, което обикновено не е възможно („Летящата маймунка избяга
от прозореца, играе си с птичките и заедно летят”; „Маймунката си откраднала една ябълка”; „Ако
някой иска да я изяде, тя може веднага да избяга”)

Като ниско оригинални се очертават техники №31 и №37. Това се дължи не на
липсата на потенциал у тях да доведат до оригинални идеи, нито на честата им
употреба, а на неумението на децата да развият идеите си и ограничаването им до
общи предложения „ще падне”, „ще се радва”.
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Средна степен на оригиналност проявяват децата при похватите №29 и №55.
Казаното по-горе се отнася и за тях. Много изследвани дават общи отговори:
„Летящата маймунка можела да лети в небето при птичките” или „Един вълшебник
омагьосал маймунката и тя можела да лети”. Все пак децата по-често доразвият
идеите си по тези похвати в сравнение с предходните два.
Висока степен на оригиналност се отчита при техника №57. При нея
изследваните развиват сюжет, в който интегрират стимула, вземайки под внимание
качествените промени в него (има крила). Уникалността идва от това, че при този
похват няма предварително зададена насока на мислене, както е при останалите.
Поради това няма вероятност друг да измисли подобен сюжет.
Първа група обхваща изследваните, които не предлагат история. Някои от тях
казват, че не се сещат. Друга част отказва да приеме стимула. Интересно е, че сред
тези деца има много, които се справят чудесно с останалите задачи, но при искане да
разкажат история по дивергентен стимул са категорични: „Маймунките не могат да
летят. Могат да се катерят”, „Летящи маймунки никакви няма! Гълъби и птиченца
винаги има”. При такъв отговор на децата повторно се казва да си представят, че и тук,
както в приказките, „науж” всичко е възможно. Точно това ги провокира да обяснят
на възрастния как всъщност стоят нещата: „Маймунката не може да лети, защото
няма крила, а може само да скача”, „Маймунките не летят, защото не са летящи, а
просто се качват по дърветата и ядат банани”.
Децата от втора група построяват някакъв сюжет, който обаче не е свързан с
героя или с представената ситуация (похват №56). Героят или ситуационният контекст
могат да бъдат подменени, без това значимо да промени предложението, т.е.
стимулът не е интегриран в историята.
Децата, включени в трета група, използват някоя от останалите техники.
Понякога те не съставят цялостен разказ, а по-скоро възприемат задачата като
фантастична хипотеза. Други измислят кратки истории. Предложенията в тази група
са адекватни на стимула и представляват най-често обяснение за възникналото
положение или последствие – какво може да се направи, което обикновено не е
възможно (№29 и №55). Едва в 9-13% от случаите изследваните прилагат високо
оригиналния похват №57. Понякога в един разказ са експлоатирани няколко техники.
Тази задача е една от най трудните. Причините за това са две. Първата е
свързана с езиковото развитие – липсата на достатъчно умения за съставяне на
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свързан текст по зададена тема, а втората - с това, че изследваните не приемат
стимула. Много пъти те възприемат задачата да съставят разказ, като въпрос–
фантастична хипотеза и казват „Какво би станало, ако маймунката можеше да лети?”.
Едно дете даде три предложения на този въпрос, но не и свързана история:
„Маймунките летят с въжета и се държат с крака за дървото. Маймунката лети със
самолет. Маймунката си направила хвърчило и една друга маймунка го държи и то
лети”.
Отчетеното неумение на децата да съставят разказ бе очаквано, но
неприемането на дивергентния стимул, бе твърде изненадващо. Още повече, че то се
оказа масово и то при деца, които иначе се справят много добре с останалите задачи,
включително и с тези с необичайни стимули като фантастичната хипотеза например.
Тази особеност се проявява и при някои изследвани, които предлагат историяобяснение на възникналата ситуация. При тях се наблюдава стремеж да се намери
рационална причина за твърдението, че маймунката лети: например, че лети,
дотолкова, доколкото се задържа във въздуха между скоковете. Интересно явление
е, че изследваните се опитват да обяснят тази невероятна ситуация, но не се
притесняват да дадат фантастично предложение. Може би децата възприемат
задачата като провокация или някакъв вид шега. Едно дете се смя, когато чу стимула,
но… не разказа нищо.
Задача №8. Реорганизиране на звук: „Кажи всичко, от което би могъл да
бъде този шум (почукване)!”
Похвати, използвани от децата:
51:Обичаен, най-очевиден източник на звука („почукване на маса, шкаф”; „човек тропа с
обувки”; „някой чука с химикал”, „чаша, тухла, пръчка”; „гостите чукат на вратата”)
52:Ситуация, в която би могъл да се издава такъв шум („камъни тропат”; „колелото на каруца
трака”; „някой прави ремонт”; „земетресение – блокът се клати и бръмчи всичко”; „някой чупи орехи”;
„парното”)
58:Животно („копита на кон”)
25:Известен герой („Дядо Коледа чука”; „Баба Меца”; „Баба Яга”)
36:Проектиране на конкретна ситуация („някое дете чука с лъжица и вилица, [за] да му дадат
да яде”; „отвън има куче и някой му хвърля кокал: „Дръж, куче!”; „някой се опитва да отвори врата, но
не може - и бяга, и тропа”; „госпожата излязла и децата почнали да тропат”; „като въртят обръч и като
[той] пада на земята”)
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14:Фантазия – изход от реалното положение на нещата, създаване на въображаема ситуация,
ново построение („един великан удря блока с бухалка”; „в прекрасен замък – земетресение”; „правят
прекрасна къща с хубави сладоледени бисквити – чукат бисквитите”; „стъпки на великан”)

По похвати №25, №51, №52 и №58 се наблюдава ниска оригиналност. От една
страна, това е свързано с честата им употреба, от друга, с факта, че те насочват към
обичаен контекст, в който би могъл да бъде издаван даденият шум. Оригиналните
отговори се дължат на статистическа рядкост или на подробност, дообработване на
идеята „много тежки обувки на великан, дето като стъпва с тях, тропат силно”.
До висока степен на оригиналност водят похвати №14 и №36, които са
свързани с намиране на уникално предположение посредством изход от реалността
или представяне на конкретна ситуация.
Към първа група се отнасят деца, които изобщо не се сещат за отговор.
Втора група обхваща изследваните, прилагащи една техника. Много
характерно за тази група е това, че децата приемат за даденост почукването по коя да
е врата като източник на шума и оттук нататък търсенията им са насочени единствено
към субекта, който го причинява. Поради това отговорите им се разпределят между
похвати №51 („гостите чукат на вратата”) и №25 („вълкът чука на врата”). Единици са
тези, които се насочват към друга ситуация, в която би могъл да бъде произведен
подобен шум (похват №52).
Към трета група се отнасят деца, които използват два и повече похвата за
справяне със задачата. Техните отговори се отличават с разнообразие, смяна на
насоката на мислене. При всички случаи изследваните първо изброяват очевидните
източници на шума и след това търсят някои по-необичайни предложения,
използвайки техники №14, №36 и №52.
Задачата не затруднява изследваните. Тъй като стимулът им е добре познат,
почти всички дават предложение. Но отсъствието на нов, необичаен, непознат
момент в условието на задачата е причина за липсата на разнообразие на
използваните похвати и на повече оригинални предложения. Както и в предходни
задачи с добре познати стимули - №1 и №6, повечето възприемат въпроса, като
изискване да споделят това, което знаят, а не гледат на него, като покана да търсят
нестандартни предложения.
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Задача №9. Съставяне на картина по дадени елементи (точка
точка и вълничка):
вълничка
„Добави
Добави към нарисуваното още точки, черти и други елементи,
елементи докато се получи
рисунка!”
Похвати, използвани от децата:
15:Случайно включва в рисунката и обяснява присъствието на елемента
А: („чаша с точка”; „топка
топка”; „планетата Земя”)
Б: („самолет”; „балон”; „камък
камък”)
16: Уподобяване формата на обект
А: („човек с пъп”; „око
око на мече”;
мече „дъжд и земя – хората ги няма, [за] да не ги намери дъждът”;
дъждът
„снежен човек и сняг”; „стрелка - сочи в дупка”)
Б: („антена на камион”; „брава
брава на врата”;
врата „керемида на къща”; „пушек
пушек на комин”)
комин
17:Дорисуване – добавяне на елементи към формата до получаване на предмет
А: („снежинка”; „кормило
кормило на потрошена кола”;
кола „мерник”)
Б: („змия”; „облак”; „коса
коса на човек”)
човек

№15: „чаша с точка”

„камион с антена”

№17: „мишена на стена и
забодени стрели”

„пушек от комин на къща”

№16: „керемиди на покрив”

„мече с пъп”
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Техника №15 показва ниска оригиналност поради това, че много пъти
обяснението за присъствието на елементите на рисунката е формално: „чаша с
точка”. Друг път интегрирането внася неочаквано значение: „стрелка сочи в дупка”.
Похвати №16 и №17 дават висока оригиналност. Това отчасти е поради
рядката им употреба (малцина се справят успешно със задачата). Може да се
допусне, че ако повече изследвани бяха включили зададените елементи, някои от
предложенията щяха да бъдат сходни. Подобните идеи щяха да снижат степента на
оригиналност.
Към първа група се отнасят деца, които не включват предварително дадените
елементи и не могат да обяснят присъствието им на картината. Голяма част от тях
правят хубави рисунки, но тъй като игнорират стимула, не получават точки по
задачата. В тази група често явление е заличаването на графичните елементи –
изследваните изобразяват обект или ситуация, в която стимулите не се вписват.
Децата разрешават проблема, като ги омастилят и нарисуват нещо върху тях.
Например нарисувана е човешка фигура, а встрани от нея е вълнообразната линия,
която някак „увисва”. След кратък размисъл детето рисува стебло на дърво, което
закрива елемента. Така получава смислена рисунка, която обаче не отговаря на
условието на задачата.
Във втора група елементите от условието присъстват, но изображението няма
да пострада, ако те бъдат отстранени. Децата очевидно не са имали намерение да
включат стимулите в изображението. Обаче при поискване на отчет какво са
нарисували и каква е ролята и значението на изходните елементи, намират смислено
обяснение. Поради неочакваното включване понякога се получават интересни,
необичайни, оригинални предложения.
Към трета група се отнасят децата, които интегрират зададените елементи,
използват ги като готов обект или ги дорисуват до предмет.
Тази задача е сред най-трудните. Въпреки че в рамките на теста децата вече са
се сблъскали с подобна дейност, за тях бе много трудно да интегрират предварително
зададеното. Вероятно това е така, тъй като елементите не насочват направо към
определено изображение, а и изследваните не търсят в каква насока да ги доразвият,
не им е известно какви техники могат да използват за целта.
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Като цяло резултатите от проведения тест показват, че 5-6-годишните деца са
напълно способни да прилагат разнообразни творчески похвати и да дават
оригинални предложения по задачите, изискващи изявата на дивергентномисловните способности. Обаче богатството на отговорите е плод на усилията на
много изследвани, а отделното дете по-рядко прилага много, разнообразни и с
висока степен на оригиналност похвати. Също така, се установи, че различните
дейности са с различна степен на трудност. Като най-достъпни се очертаха задачи
№1, №3, №4, №6 и №8, а като най-трудни – задачи №2, №5, №7 и №9. При първите
почти всички деца предлагат отговор, докато при вторите по-голямата част от
изследваните не дават предложение и използването на повече от един похват от тях
е рядкост. В почти всички задачи превес имат децата, прилагащи една техника
спрямо тези, които включват повече; похватите с по-висок установен потенциал за
оригиналност се срещат сравнително рядко. Всичко това означава, че макар за 5-6годишните да са достъпни творческите похвати, насочващи към разнообразни и
нестандартни отговори, повечето от тях не реализират пълноценно техния потенциал
за постигане на по-високи резултати на творческите задачи. По експериментален път
беше потвърдено, че запознаването с подходящи за възрастта креативни техники
води до статистически значимо увеличаване приложението на тези техники в
творческите задачи и оттук до повишена изява на детската креативност.
Представеният анализ открива възможности за по-доброто разбиране на
детската креативност посредством вникването в механизмите, които децата
използват за справяне с творческите задачи. Оценката на творческия потенциал само
въз основа на личността не е достатъчна. Една идея може да е оценена като
оригинална поради статистическа рядкост, но може да е резултат от спонтанно
озарение. А фактът, че индивидът в някакъв минал момент е достигнал интуитивно
до уникална идея, най-вероятно няма да е от значение за бъдещата му творческа
реализация. Докато фактът, че той съзнателно и целенасочено използва техниките на
творческото мислене, дори това не винаги да води до оригинални идеи, найвероятно ще благоприятства креативните му изяви в бъдеще. Ето защо
информацията относно достъпните за децата творчески похвати не само подпомага
предвиждането на техните бъдещи постижения, но и осигурява ключ към ефективно
повишаване на тяхното креативно функциониране.
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