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Познавателна и възпитателна стойност  

на народните игри 
 

Съдържателни акценти: 

1. Народните игри от миналото 

2. Методически насоки за подбор и провеждане на народни игри 

3. Разработване на план-конспект за игрова ситуация с народни игри 

4. Народни игри и броилки за деца от детската градина 

 

 

1. Народните игри от миналото 

Играта като възпитателно средство е съществувала дълго преди 

възникването на науката Педагогика. Възрастните отдавна са забелязали 

удивителната особеност на децата да учат и усвояват особено леко и 

ефективно, когато това става в игрова форма. Колективният народен разум 

е първият създател на игри, които хилядолетия наред се предават от 

поколение на поколение. Децата ги намират в готов вид и ги овладяват 

като елемент на културата. 

Народните игри притежават конкретни социално-психологически 

характеристики, в които е закодиран техният познавателен и възпитателен 

потенциал. Те са представени по-долу. 

 

Цели на упражнението: 

• да се разкрие значението на детската народна игра и възможностите за 

използването й в педагогическото взаимодействие на детската градина; 

• да се разучат народни игри, адаптирани към нуждите на съвременната 

педагогическа практика; 

• да се придобият първоначални представи и умения за подбор на игри и 

структуриране на игрови ситуации. 
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Играта: 

1. Претворява света на възрастните - традиционен бит, поминък, 

норми на взаимоотношения. (Това я определя като средство, подготвящо 

пълноценно включване в живота.) 

2. Утвърждава ценностите на народа. (Възпитава трудолюбие, 

смелост, сръчност, ум и остроумие). 

3. Има познавателна страна. (Без никакви дидактически наставления 

децата споделят, изпитват и обогатяват знанията си за света.) 

4. Отразява превратностите в народния живот. (Своеобразен 

документ за историческата съдба на етноса.) 

5. Съхранява обредни практики. (Вдъхва нов живот на забравени 

традиции.) 

6. Осъществява се на основата на самоорганизацията на 

участниците. (Подпомага развитието на социалните умения.) 

7. Притежава състезателен елемент, а резултатът – успех или 

неуспех – носи съответно награда или наказание. (Поощрява стремежа 

към самоутвърждаване и самоусъвършенстване.) 

 

Кисело
1
 

Защо й викат на тази игра „Кисело”? И тебе да те ударят с възела, 

вързан на пояса, едва ли ще ти стане сладко... 

Децата, като ходят на полето, спират на някоя поляна, на която 

забиват един кол. За кола се връзва едно въже, към три- четири метра 

                                                           
1
 Представените по-долу игри са от следния източник: И. Зайков, З. Асенова. (1984). Играчка-плачка. 

[Български народни игри за деца]. – София: Нар. младеж. 

Задача: Прочетете дадените по-долу описания на автентични 

български народни игри. Определете възпитателното съдържание 

на всяка игра и отбележете номерата на социално-

психологическите характеристики, които откривате в нея. 
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дълго, и се изпитват кой ще бъде пазач. Ако някому се яде бой – може и по 

желание да стане. Като натрупат торбичките си до кола, играта започва: 

пазачът се държи за въжето и няма право да го пуща. Той е „въоръжен” – 

завързал е на края на пояса си един по-голям възел, какъв ти възел – цял 

топуз. Децата налитат да си вземе всяко торбичката, а пазачът варди и ги 

бие с възела. И когото удари – той става пазач. Този пък, който успее да си 

вземе торбичката, започва с нея да „налага” пазача. Случва се тъй, че 

пазачът се разлюти и се пусне от въжето, та да може по-лесно да удари 

някой от налитащите. Щом си позволи това, има наказание: вземат му 

пояса с възела и всеки го удря с него – да му стане „кисело”. Тъй играят, 

като се сменят пазачите, докато си приберат всички торбичките или докато 

не се разреве някой. 

 

Олелия 

Олелията е игра, която става само веднъж през годината – на Сирни 

Заговезни. Вечерта срещу празника трябва да се отиде и да се запали огън 

на високо място, на „гроба на умрял човек”. В огъня се слагат специални 

големи камъни и като се нагреят – започват да гърмят, става наистина 

„олелия”. И ето, като стане големият огън, децата се нареждат едно по 

едно да прескачат жаравата. И наистина трябва да се скача здравата – 

едно, че ако паднеш в огъня, ще се опърлиш, и второ, има предвидено 

още едно наказание: специално за целта са донесли един чувал осил и на 

този, който не го бива в рипането, му пълнят панталоните с бодлив осил! 

Хубава игра, няма що! Ала децата са я направили може би, за да 

угодят на възрастните – зер, вярвало се е, че докъдето огрява 

заговезненският огън, няма да вали градушка... 

 

Замръзване 

На всеки му се играе на тази игра, ала всеки се моли да не му се 

падне да гони: може цял ден да тичаш и пак да не се отмениш... 
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Та изпитат се кой ще бъде „гонач”, кажат – „Готово!”, дадат знак и 

хукнат. Играчите — напред, „гоначът” – подире им. И щом настигне някого, 

докосне го и викне: „Замръзнато!”. И „гоначът” хуква подир другите. Ала 

работата никак не му е лесна – ако някое от децата мине покрай 

„замръзнатия” и го докосне, като викне „Отмръзнато!”, той пак се включва 

в играта. И затуй „гоначът” гледа да е все покрай първия играч, дето е 

„замръзнат”, но да се откаже да гони – не смее: ще си навлече 

подигравките и презрението на другарчетата си, зер признал се е за 

слабак. Но каквито и хитрини да измисля, отърване няма, особено ако 

играят повече деца: тъй ще си тича целия ден. Заради това, вместо да се 

изпитват, обикновено някое от по-големите момчета само предлага да е 

„гонач”, да докаже на „дребосъка” какъв е юнак. 

 

Джангър 

Всичко има в тази игра – изпитване на остроумието, бягане, че и бой 

– като наказание, дето не ти е стигнал умът да познаеш за какво става 

дума. 

Играе се с въже или с някой по-тежичък колан с тока на края. С 

колана въоръжават този, комуто при изпитването се е паднало да води 

играта. Всички застават срещу водача и той започва да говори, като 

показва с ръце: 

Днес ходих в гората и улових едно животно с ей такива уши – и 

покаже с ръце какви са ушите, - с ей такива крака, с ей такива очи... Какво е 

това животно? 

Ако някой познае, водачът му отстъпва колана и той почва да 

изпитва. Ако обаче трима от играчите един след друг дадат погрешен 

отговор, водачът каже кое е животното, па викне „Джангъррр!”. Друго 

отърване освен бързите нозе няма. И като настигне някого и го удари 

няколко пъти по гърба, двамата се връщат да продължат играта. Е, единият 

не е чак толкова доволен, но ... 
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Хайдути 

Преди да започнат, играчите се делят на две групи – на „хайдути” и 

„сеймени” (т.е. стражари) — като използват някоя залъгалка: 

Ходи мишка от праг на праг,   на цитле место, 

та си вика, та си клика:    циглин, отпуклин, хайдутин! 

—Сбирайте са, войници, 

Комуто се падне думата „хайдутин”, отива на една страна. След като 

се разделят по равно, иде ред за „потягане на силяха” (въоръжението): да 

си обърнат наопаки дрехите, да се начернят, да се накичат, да се 

издокарат така, че да будят страх, да затъкнат „чифте пищови” и „нож до 

нож”, да препашат саби – за всички тези „оръжия” се намират клечки и 

пръчки колкото си щеш, а и детското въображение няма граници. 

Определят се горе-долу границите, докъдето могат да се крият, 

спотаяват се хубаво „хайдутите”, а „сеймените” тръгват да ги търсят. И де 

когото хванат – отвеждат го на „конака”. И щом изловят всичките 

„чапкъни”, устройват съд над тях: да платят глоба, да им ударят по еди-

колко си тояги, да стоят затворени. 

 

Прескочикобила 

На тази игра караница не може да стане, нито е нужно изпитване: 

играят я момчетата, за да покажат „бабаитлъка”, юначество, или просто да 

се „поразкършат”. 

Наведе се едно от момчетата, а друго го прескочи и застане 

наведено на крачка от първото; третото прескочи двете деца едно подир 

друго и също „легне”, подложи гръб. Тъй, ако децата са повече, образуват 

една дълга редица или пък колело и скачат, скачат – докато им се играе, 

докато се наситят. 

Гатанки 

Не всеки се хваща да играе на „Гатанки”: децата непрекъснато 

разпитват баби и дядовци да им казват все нови и нови гатанки, една от 

друга по-трудни. Защото трябва да са готови за всеки случай – някой току 
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предложи: „Хайде да играем на гатанки” и тогава какво ще правиш, ако не 

ги знаеш? 

Обикновено се предлага да се играе от момче, което си мисли, че 

знае най-много. Застане то срещу другите и започне да пита: 

-Гъста, гъста горица, под горица – полянка, под полянка – вит гайтан, 

под вит гайтан – огледалца, под огледалца – смъркалца, под смъркълца – 

ламя. Що е то? 

-Главата! – викат всички. – Главата с косата, челото, веждите, очите, 

носа и устата! 

Който закъснее с отговора, значи не знае гатанката – да не се е 

хващал да играе, кой му е крив! И го накарат да подложи гръб и всички се 

изредят да го прескочат като на „Прескочикобила”. Ако пък се случи 

всички да отговорят изведнъж и да познаят до три гатанки една след 

друга, тогава карат питащия да подложи гръб, него прескачат, него „на ум 

учат”. Ако след това искат да продължат играта, някой трябва да каже, че 

той знае много гатанки, че и той иска да казва. 

 

Занаяти 

Изберат си един от играчите за „устабашия”, ще рече – баш майстор, 

а другиго за „язаджия”, писар. И както се полага да се отиде при майстор – 

с почит, изреждат се всички при майстора и го молят да им даде занаят. 

Един каже, че иска да стане бозаджия, друг – симидчия, трети — градинар, 

четвърти пък си е наумил да се научи как се бие дайре, пети ще продава 

круши или някакъв друг плод. Някой може да желае по-друг „занаят” – да 

реве като магаре; следващият иска да изучи как кукурига петелът, как лае 

кучето – „занаяти” има за всички…. А майсторът заръчва на писаря да пише 

точно в тефтера, да не се обърка занаятът на някого. Като стане това, 

майсторът заповядва на писаря да му прочете кой какво е избрал. И ако 

той сбърка – бие го с „турата”, мярката за ибришим, която държи. Сетне 

пък всеки от играчите повтаря пред майстора какъв занаят е избрал, ала не 

отговаря как да е, а с викане. Ако е „бозаджия” – ще вика 
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„бозаджийската”, ако е „симидчия” – ще извива глас, както това правят 

симидчийте. 

—Слаадка бозаа! – викне „бозаджията”, пък майсторът слуша как го 

„докарва на викане”. Като свърши – всички играчи един подир друг 

вземат, че извикват също като „бозаджията”. Ако някой по-хубаво се 

провикне, майсторът се разлюти и бие тогоз, който е избрал бозаджийския 

занаят. 

—Магаре с магаре! Що не си опекло занаята, ами се срамиш пред 

толкова „баш майстори”! 

Така за всички занаяти — да се разбере кой колко го бива. Случи ли 

се пък някое от викащите момчета да не може да надмине първия, 

майсторът тях бие, че не ги бива във викането. Занаят е това – нито лесно 

се учи, нито лесно се дава. 

 

Тиква 

Я първо да видим дали знаете гатанки. Например: „Що е то — пълна 

къща с дечица? —Тиквата със семките. „Тиква” е кротка игра и много 

приляга на момичета и по-малките момченца – хем е весела, хем беля не 

може да се направи. Защото обикновено се играе зимно време, вкъщи, 

пред очите на възрастните. Първото, което е, децата да се изпитат и всеки 

да си помни номера: първи, втори, трети... къща голяма, челяд в нея – 

многобройна, колкото на тиквата семките... Едно по-голямо момиче 

ръководи играта и говори тъй: 

—Нашата тиква родила, родила... две тикви! 

—Защо да са две? – пита този, който е втори номер. 

—Ами колко да са? 

—Нека да са, нека да са... пет! 

—А защо да са пет? – пита петият. 

—Ами колко да са? 

—Нека да са, нека да са... три! 

—Защо да са три? 
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—Ами колко да са? 

—Нека да са, нека да са ... – и третият каже някое друго число. 

И ако някой се е нещо „заблеял” и не разбере, че става дума за него, 

започват да му се смеят, че му е „зелена тиквата”... 

 

Трале, портале 

Две по-големи момичета се хванат за ръце, та направят „порта”. 

Другите се налавят на хорце и хороводката, която е, ги поведе, пообиколят 

насам-натам и ето – пристигат при „портата”. Тръгнат през нея и пеят: 

Трале, портале,   че да премине 

ширете порти,   царева войска. 

С тази песен цялото хорце минава веднъж през портата и пак се 

връща. Запяват отново и пак тръгват през нея. Ала двете момичета при 

„портата” препречват пътя на последното дете и го откъсват от хорцето. Те 

пеят тъй: 

Взехме ви взехме   взехме ви взехме 

най-малкото моме,   най-малкото моме. 

На това останалите деца отвръщат тъй: 

То не умее    то не умее 

зелник да меси,   зелник да меси. 

Момичетата от портата обаче се не отказват от „най-малкото моме” 

и казват: 

Ще го научиме, 

ще го накараме 

зелник да ни меси... 

И изпращат настрани някъде „малкото моме”, което сяда да се учи 

„зелник да меси”, второто пък не умее „хляб да замеси” – и него пращат 

да седне настрани при другото: да се учи, иначе каква невяста ще е, щом 

не умее да замеси и опече хляб. 

Третото „моме”, което задържат двете момичета при портата, не 

умее „манджа да готви”, та и него пращат да учи; петото, шестото, 
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седмото... – едно след друго ги пращат да учат някоя къщна работа. 

Остават само двете момичета при „портата” и детето, което е водело 

„хорцето”. Децата са насядали на земята, чоплят нещо клечки, бъркат 

пръст и пясък, учат се. И по някое време двете момичета тръгнат от дете на 

дете да видят какво са научили, добре ли са го направили и на всекиго 

намират добра дума и похвала. 

 

Мечка 

Първо се изпитват кой ще бъде „мечка”: „мечката” си лежи в „мечата 

дупка”, спи си, а децата ходят, та я ядосват: 

—Дай ми, мецо, кисело зеле! 

—Дай ми, мецо, кисело зеле! 

Мечката ги трае до едно време, трае ги, па изскочи от бърлогата си, 

„реве” и „ръмжи”, гони ги. И чак тогава се „уплашват”, пищят и бягат от 

мечката. А тя, нали е по-силна, докопа някого и го води в дупката си – 

направи го „мече”. Но мине се, не мине – хлапетата пак идат, пак си търсят 

„белята”. 

—Дай ми, мецо, кисело зеле! 

Пак изскочи „мецана”, пак хване някое от децата, „дави” го, „мачка” 

го и го поведе към „дупката” си: станат й две „мечета”... Тъй ги излавя до 

едно и ги затваря в „бърлогата си” – да видят мед ли обича мечката, или 

кисело зеле. 

 

В обобщение можем да кажем, че възпитателното значение на 

народните игри е голямо, тъй като те: 

• възпитават човешки добродетели – трудолюбие, смелост, ум, 

взаимопомощ; 

• съдействат за двигателното развитие; 

• обогатяват знанията на детето за света; 



14          Ася Велева ◊ Ръководство за семинарни упражнения  

• развиват волята, вниманието, паметта, въображението; 

• сдружават децата, които свикват да общуват и уреждат 

отношенията си с връстници; 

• дават възможност на всяко дете да се изяви. 

Направеният преглед не само разкрива възпитателния потенциал на 

народните игри, но и факта, че с времето те се променят. В съвременни 

условия българските деца не практикуват игрите, криещи опасности от 

физическо нараняване, а също и такива, предполагащи по-сериозни 

наказания за губещите. Една от задачите на педагога е да прави 

компетентен подбор и адаптация на народни игри, подходящи за 

съвременните условия на възпитание в детската градина. 

 

2. Методически насоки за подбор и провеждане на 

народни игри 

Игровите ситуации се планират и провеждат на принципа на 

системност и последователност. 

2.1. Време за провеждане на народните игри 

Игрите могат да се провеждат в различни режимни моменти: 

• по време на утринна гимнастика; 

• в тематично свързани педагогически ситуации по различните 

образователни направления (например „Отгатване” по „Български език и 

литература”; „Ден и нощ” по Математика; Музика, Физическа култура); 

• по време на разходка; 

• в игрови ситуации (включващи няколко тематично свързани игри). 

Подходящо е новите игри да се разучават в хода на игровите 

ситуации от седмичното разпределение. 
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2.2. Подбор на игрите 

Отчитат се: 

• програмните цели и задачи от направление „Игрова култура” и 

другите образователни направления; 

• възрастта на децата (за І и ІІ групи – игри с елементарен 

емоционален сюжет; лесно изпълними и с малко на брой правила; за ІІІ и 

ІV групи – състезателни игри с по-трудно съдържание и по-сложни 

правила, изискващи по-голяма ловкост, съобразителност, волеви усилия, 

задръжки, въображение); 

• функционалното и емоционалното натоварване от играта при 

съчетаването й с други дейности и игри (сутрин емоционални подвижни 

игри с по-елементарни правила; след 10 часа – с по-енергични движения; 

след обед – по-спокойни игри). 

2.3. Варианти за реализиране на предиграта 

По време на предиграта децата определят водещ, разпределят 

ролите или се разделят на отбори (според съдържанието на играта). Това 

може да стане по различни начини: 

• определяне от педагога (в малките групи или при трудна нова игра 

се избира по-сръчно и съобразително дете, което да даде образец; 

изборът се мотивира); 

• чрез броилка (по-леки за запомняне при малките деца и по-дълги 

при големите); 

• жребий (с монета, цветен спинер и др.); 

• в зависимост от личните качества на децата (при следващите 

изигравания). 

2.4. Запознаване с нова игра 
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• Запознаването с нова игра става, като педагогът съобщава името й 

и разказва съдържанието й кратко и ясно, без излишни обяснения и 

употреба на сложни и непознати думи. 

• За малките деца действията се показват от педагога, а при по-

големите – само по-трудните моменти. 

• При запознаване с по-сложни игри не бива да се дават всички 

правила на играта още от първото обяснение. При началното заучаване се 

представя само основната част от съдържанието, а при повтарянето на 

играта се дават допълнително останалите подробности във връзка с 

правилата и някои други изисквания. 

• Играта започва, след като малките са разбрали съдържанието й. За 

да се провери дали е така, се изисква от едно или няколко деца да 

повторят основните положения; друг вариант е да се зададат 1-2 

уточняващи въпроса (Е. Георгиева, 1976). 

2.5. Провеждане на играта 

• Играта трябва да се ръководи така, че децата да изпитват 

удоволствие от нея 

• В І и ІІ група интересът към играта се поддържа особено добре, 

когато педагогът се включи активно в нея (като ръководител или съиграч). 

В ІІІ и ІV група участието на възрастния се налага в случаи, когато няма 

достатъчно деца за оформяне на всички групи 

• Уточняват се разположението на децата и сигналът за започване 

• Поставят се изисквания за честно постъпване, за спазване на ред, 

за добри другарски отношения 

• В процеса на игра педагогът следи за нейното правилно протичане, 

за спазването на правилата, за поведението на децата. Поощряват се 

постиженията и инициативата на отделни участници, особено по-плахите и 

по-слабо активните 
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• При неправилно изпълнение се правят бележки на децата; когато 

грешката е масово допускана, играта се прекратява и се дават 

допълнителни указания, след което играенето продължава 

• Понякога се налага да се отстранят някои деца, но това трябва да 

става за кратко време, за да не се потиска детската активност (Е. Георгиева, 

1976). 

2.5. Преценка 

Прави се частично, след всяко изиграване, и в края на игровата 

ситуация. Отчитат се: постигнатият резултат; стремежът към точност и 

артистичност; взаимоотношенията между децата; проявите на ловкост и 

съобразителност. 

 

3. Разработване на план-конспект за игрова ситуация с 

народни игри 

Игровите ситуации се планират в седмичното разпределение на 

регламентираните и нерегламентираните педагогически ситуации по 

образователни направления. В Програмата за предучилищно възпитание 

и подготовка за всяка възрастова група е определен броят на игровите 

ситуации по възрастови групи. 

Една игрова ситуация,съдържаща народни игри, има следната 

структура: 

3.1. Въвеждане в игровата ситуация 

Може да се започне с: 

• тематично свързани песен, гатанка, стихотворение или откъс от 

приказка; 

• въвеждане на атрибут (елемент на костюм, маска, шапка), който да 

предизвика интерес; 

• разказ за живота на народа, показ на илюстрации, предмети от 

бита, изкуството; 
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• кратък, образен разказ за сюжета и героите в играта. 

Избраният вариант се описва в план-конспекта. 

3.2. Основна част 

В І и ІІ групи се провеждат до 5 игри (с обща продължителност 15-20 

минути), а в ІІІ и ІV до 6-7 (продължителност до 30 минути). Всяка игра се 

изиграва 3-4 пъти. Активностите с по-голямо двигателно натоварване и 

предизвикващи силни емоции се планират в средата на ситуацията. В 

началото и края се дават успокояващи и занимателни игри. 

Всички игри се съпровождат с разнообразни песни, гатанки, 

стихотворения, броилки, смешки. 

В план-конспекта се отбелязват последователността на игрите, 

песните и речевият материал и планираният брой изигравания. 

3.3. Преценка 

Оставя се място за вписването й след провеждането на ситуацията, 

съобразно протичането на играта и поведението на децата. 

 

 

4. Народни игри и броилки за деца от детската градина 

ИГРИ ЗА І И ІІ ГРУПИ 

Врабчета и котка 

В средата на игрището се очертава голям кръг. Там влиза детето, 

избрано за котка. Всички останали са „врабчета”, които играят около дома 

на „котката”. Придвижват се, като подскачат на два крака. Кълват зрънца и 

искат да влязат в кръга. „Котката” се прави на заспала. „Врабчетата” с 

Задача: Като следвате посочената последователност, 

разработете план-конспект на игрова ситуация с народни игри за 

избрана от Вас възрастова група. Може да използвате игри и 

броилки от дадените по-долу (в т. 4) или да потърсите от други 

източници. 



  Познавателна и възпитателна стойност на народните игри                                19 

подскоци влизат в кръга. „Котката” скача и хваща „врабчетата”. Тя може да 

ги докосва само в кръга. След като улови три (или уговорения брой) 

врабчета, играта свършва. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999).– под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 

 

Прасенца и вълк 

Един от играчите се избира за „вълк”. Останалите са „прасенца”. 

Определя се място встрани за леговище на вълка. За къщички на 

прасенцата се очертават кръгове или се поставят обръчи. „Прасенцата” 

грухтят и стоят в къщичките си. След това прибягват от кръг в кръг. Когато 

водещият извика: „Вълк!”, детето в ролята на вълк бяга към „прасенцата” и 

се стреми да хване някое. След хващане на три деца, играта започва 

отначало. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 

 

Великани и джуджета 

Децата ходят в кръг или разпръснато. При сигнал „Великани” всички 

застават на пръсти с ръце горе, а при „Джуджета” – клякат. Който закъснее 

или обърка изпълнението – изгаря. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 

 

Катерички, вън! 

Децата се разделят по тройки. Две от тях хващат ръцете си и правят 

къщички за катерички. Третото дете влиза между ръцете им като 

катеричка в дома си. Може да останат и деца без къщички. При сигнал от 

водещия: „Катерички, вън!” – децата излизат от къщичките и започват да 

подскачат, като имитират бране на плодове. При сигнал „Катерички, в 
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къщи!” – всяко дете от площадката се стреми да влезе бързо между 

ръцете на две хванати другарчета. Децата, които са останали последни, не 

влизат в къщички. Те се наказват с изпълнение на допълнителни задачи: 

да бягат около къщичките, да подскачат, да пеят. В следващите 

изпълнения ролите се сменят и катерички стават други деца. 

Варианти: 

• Увеличава се броят на катерички без къщички 

• Подскачат и децата, които са в ролята на къщички, по две 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 

 

Кой изяде млякото? 

Децата се нареждат в кръг. Предварително са избрали едно дете за 

котка, а друго за домакиня (запитвачка). 

Детето-котка се хваща за едно свое другарче и стои скрито зад него 

вън от кръга. Домакинята влиза в кръга и започва последователно да пита 

всички, които стоят отдясно на детето, зад което се крие котката: „Кой 

изяде млякото?”. Всяко запитано дете съобщава името на другарчето, 

което стои надясно от него. Най-после домакинята застава пред детето, 

зад което се крие „котката”. Пита и него: „Кой изяде млякото?”. То 

отговаря: „Котката”. 

— Къде де е тя? 

— Скри се в кошарата. 

След този диалог котката бяга между децата, влиза в кръга, излиза, а 

домакинята я гони, докато я хване. С това играта свършва. Ако децата 

искат още да играят, отново си избират „котка” и „домакиня”. 

Източник: Ц. Шейтанова. (1966). Народното творчество в детската градина. 

– София: Народна просвета. 
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Вкъщи има мишленце 

Децата застават в кръг. Избират се „котка” и „мишка”. Мишката 

влиза в кръга (къщичката), а котката остава извън него. Децата пеят: 

Вкъщи има мишленце, то си гризка сиренце. 

Вкъщи има мишленце, то си гризка сиренце. 

Детето в кръга имитира гризане на сиренце. Когато децата изпеят: 

А отвънка котката хвърли се връз мишката. 

Котката започва да гони мишката. Това се придружава с пеене: 

Бягай, бягай, мишленце, 

ще те хване котката! 

Играта продължава, докато котката хване мишката. Децата от кръга 

са хванати за ръце и пречат на котката, помагат на мишката да мине под 

ръцете им при гоненето. 

Варианти: 

• С две и повече мишки 

• С въртене на кръга и бавно ходене 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 

Едно малко момиченце 

Децата се нареждат в кръг и се хващат за ръце. Едно от тях седи в 

средата на кръга и плаче, скрило лице в ръцете. Другите играят около него 

и пеят: 

Едно малко момиченце 

седнало да плаче, 

седнало да плаче! 

Мълчи, момиченце, 

мълчи, не плачи! 

Обърни се на изток! 

Обърни се на запад! 
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Като изпеят това децата, момиченцето от средата избира едно от тях 

и се хваща на неговото място, а избраното дете отива в средата на кръга и 

кляка. Децата отново пеят същата песен. Играта продължава, докато е 

приятно и весело на децата. 

Източник: Ц. Шейтанова. (1966). Народното творчество в детската градина. 

– София: Народна просвета. 

 

Балонът се надува 

Децата се хващат в кръг за ръце. С песента „Балонът” кръгът се 

уголемява с пристъпване назад. При „Буф” – ръцете се пускат и играчите 

клякат след подскок – балонът става на парчета. Припяват: 

Балонът се надува, надува, надува… 

Надувайте, момчета, да стане на парчета. Буф! 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 

 

Бели пеперудки 

Децата са в кръг. Избират се две, които застават в центъра. Те се 

хващат за десните си ръце и се въртят в такт на пеенето от децата, които 

пляскат с ръце: 

Бели пеперудки, къде отлетяхте! 

Дойде ли ви време, изберете дружки! 

Аз избирам първата, ти избираш втората! 

При думите „Аз избирам първата, ти избираш втората” децата в 

центъра пускат ръце и застават пред някой от кръга. Израните играчи 

влизат в кръга, а първите застават на техните места. Пеперудките не трябва 

да пускат ръце при въртенето. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 
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ИГРИ ЗА ІІІ И ІV ГРУПИ 

Тиква 

Децата сядат на полянка или килим. Избират си един водач, който 

застава пред тях и ги преброява. Всяко дете запомня числото, което е 

получило при преброяването – 1, 2, 3, 4 и т.н. 

Водачът започва играта с израза: „Нашата тиква родила две тикви!”. 

Детето с числото две е длъжно веднага да отговори: „Защо пък да са две, 

нека бъдат (назовава друго число, например пет)”. Петицата реагира: 

„Защо да са пет, нека бъдат три” и т.н. По този начин играта протича 

ритмично и обхваща всички деца. Ако някое дете изпусне приетия за 

отговор срок, то всички в хор започват да повтарят „Тиква, тиква, тиква!” и 

сочат разсеяния с пръст. Разсеяните отпадат от играта. След това играта 

започва отново. 

Източник: Ц. Шейтанова. (1966). Народното творчество в детската градина. 

– София: Народна просвета. 

 

Лети, лети 

Избира се водещ. Играчите ходят разпръснато по игрището. 

Водещият казва: „Лети, лети лястовичка” или друга птица и децата 

разтварят ръце като крила, бягат свободно разпръснато. Водещият 

продължава да съобщава названия на птици. Ако произнесе предмет или 

животно, което не лети, децата трябва веднага да клекнат. Те се изправят и 

бягат при съобщаване на птица. Сгрешилите играчи се отстраняват. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД, 1999. 

 

Пържоли 

В играта участват две деца, които застават едно срещу друго на 

близко разстояние. Едното държи двете си ръце, свити под прав ъгъл в 
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лактите, с обърнати нагоре длани, то е „биещият". Другото дете застава по 

същия начин, но с длани, обърнати надолу, над тези на противника му. 

При започването на играта двамата участници опират дланите си 

една до друга. Извършват бавни движения с тях напред-назад. В даден 

момент биещият рязко обръща ръцете си и се опитва да плесне 

противника по ръцете, т. е. да му направи „пържола". От своя страна, 

защищаващият се играч се старае да дръпне ръцете си, преди да е ударен. 

Ако избегне удара, той заема мястото на първия участник. 

Източник: http://mladite.com/index.php?level=6&sub=141 

 

Двама са малко, трима са много 

Децата застават в два концентрични кръга по двойки един зад друг. 

Избират се две деца – „гонещ” и „бягащ”. Те се гонят около кръга. Ако 

гонещият пипне бягащия, сменят ролите си. Бягащият играч има право да 

застане пред някоя двойка от кръга. В такъв случай гонещият играч става 

бягащ, а третият играч от външния кръг – гонещ. Играчите нямат право да 

минават през кръга. Играта завършва, когато всеки е бил гонещ поне 

веднъж. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 

 

Момне ле, мари хубава 

Играчите са хванати за ръце в кръг със свити лакти. Изпълняват 

ходене вдясно. Припяват: 

Момне ле, мари хубава, пуста ваша махало, 

га има моми хубави, а пък ергени глупави. 

При произнасянето на последната дума всички пускат ръце и 

момчетата гонят момичетата, за да ги хванат, а те бягат бързо. Успеят ли да 

клекнат, преди да ги е докоснало някое момче, се спасяват. Хванатите 

момичета влизат в центъра на кръга. Ако техният брой е повече от 
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момчетата, текстът на песента се променя. Пее се вместо „моми” – „момци 

хубави”, а пък вместо „ергени” – „момине”. Момичетата гонят. Ако са по-

малко хванатите, играта се повтаря със същия текст. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 

 

Гърне 

За тази игра са нужни повече деца. Те се нареждат в кръг, 

преброяват се по двама. Всяко първо дете от двойките сяда на полянката – 

то е „гърне”. Зад него застава другарчето му – то е „продавач на гърнето”. 

Едно дете обикаля кръга, избира си гърне, спира се пред неговия 

„продавач” и пита: 

- Продаваш ли гърнето? 

Той отговаря: 

- Продавам го, залагам го, 

но на теб не го давам! 

След този отговор двете деца тичат около кръга. Онова от тях, което 

първо стигне до „гърнето” и сложи ръката си на него, остава негов 

стопанин. Второто дете обикаля отново около кръга и си избира друго 

„гърне”. 

Източник: Ц. Шейтанова. (1966). Народното творчество в детската градина. 

– София: Народна просвета. 

Кърпа 

Децата се нареждат в кръг и сядат на полянката. Предварително са 

избрали едно измежду тях, което ще започне играта. То носи кърпа в ръка, 

която скрива, и обикаля около кръга с думите: 

Гори, гори кърпа, 

кучето я дърпа. 

Гори, гори кърпа, 

кучето я дърпа! 
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Детето пуска незабелязано кърпата зад гърба на най-разсеяния от 

кръга и продължава с песен да обикаля. Ако детето, зад което е кърпата, я 

забележи, веднага я взема и тича, за да догони този, който я е пуснал. 

Когато го настигне, има право да го удари леко с ръка по гърба. За да се 

спаси от ударите, преследваният сяда на това място от кръга, от което е 

станало неговото другарче. Когато тичат около кръга, децата нямат право 

да влизат в него или да го пресичат. 

В случай че детето, зад което е сложена кърпата, е разсеяно и не я 

забележи, то получава лек удар по гърба и най-важното – присмеха на 

всички деца. За да избягнат това, всички трябва да следят играча, който 

пуска кърпата. Те са длъжни да запазват пълно спокойствие и да не 

реагират (със звук или мимика) на това, което наблюдават. Който не спазва 

тези правила, не може да участва в играта. 

Източник: Ц. Шейтанова. (1966). Народното творчество в детската градина. 

– София: Народна просвета., 1966. 

 

Сляпа баба 

На едно от децата се завързват очите така, че нищо да не вижда. 

Играчите са в кръг. Избира се едно дете за „сляпа баба”. То е в средата на 

кръга с вързани очи. Другите питат: 

- Къде ходи, бабо? 

- На Света горица. 

- Какво намери? 

- Иглица. 

-Кого бодна по бузка? 

- Тогоз, тогоз, тогоз… 

Всички се пазят, ходят, бягат в предварително определените и 

очертани граници – кръг или квадрат. По движението на околните детето 

трябва да се ориентира накъде са се отправили те. Докато ги гони, то 

казва: 
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- Сляпа баба не види. 

Който види да бяга, 

че тя носи тояга, 

дълга, дълга върлина, 

за да тупа гърбина! 

Накрая детето улавя някое от другарчетата си, опипва го по лицето и 

дрехите и познава кое е. Уловеното става сляпа баба и играта продължава. 

Варианти: 

• с две слепи баби 

• когато сляпата баба хване дете, то имитира животно с промяна на 

гласа, за да не го познае. Ако разбере кое е, то реве като магаре или 

кукуига като петел три пъти и след това става сляпа баба 

Източник: Ц. Шейтанова. (1966). Народното творчество в детската градина. 

– София: Народна просвета. 

 

Кральо-Портальо 

Две деца, обикновено най-големите и най-силните в групата, се 

хващат за ръце и ги издигат високо. Това е сводът на кралската врата. В 

началото на играта вратата се затваря – ръцете са долу. Пред двете деца 

застават в редица другите. Те пеят: 

Отваряй порти, Кральо льо, 

отваряй порти, 

войска ще мине, Кральо льо, 

войска ще мине. 

Преди да пуснат войската, двете деца се уговарят едното примерно 

ще бъде вишна, а другото – череша. След това пускат дългата редица да 

мине през кралските порти. Когато последното дете навлезе във вратата, 

тя се затваря. То няма право да премине с войската, остава в плен и трябва 

да отговори на зададения му въпрос: „Вишна или череша?”. В зависимост 

от отговора си то се нарежда зад едното или другото дете от вратата. 
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Когато и последното дете от войската остане в плен, играта минава 

на нов етап. Децата начертават една линия, нареждат се от двете й страни 

един зад друг и започват да теглят. Тези, които не могат да устоят и 

преминат границата, са победените. 

Източник: Ц. Шейтанова. (1966). Народното творчество в детската градина. 

– София: Народна просвета. 

 

У - у - уттаме 

В играта могат да участват неограничен брой деца. Едно от тях се 

отделя от групата, а останалите се събират накуп и започват да измислят 

някакво действие или занятие - летене, бране на цветя, копаене, жънене и 

т. н. След като измислят какво ще правят, те отиват при участника, който ги 

пита: „Откъде сте?". Те отговарят: „От у - у - уттаме!", т. е. отдалече. Той 

отново ги пита: „А по каква работа идвате?". Участниците започват да 

правят уговореното предварително действие. Ако питащият познае какво е 

то, те побягват и ако той хване някого от тях, хванатият заема мястото му. И 

така всичко се повтаря отначало. 

 Източник: http://mladite.com/index.php?level=6&sub=141 

 

Бъз 

Един от участниците, т. нар. „ломба", застава прав и поставя едната 

си ръка под мишницата на другата така, че дланта му да бъде обърната 

навън, а с дланта на другата ръка закрива лицето си странично, за да не 

вижда назад. Останалите деца се нареждат зад него и едно от тях удря 

силно по дланта „ломбащия", след което всички започват да викат 

едновременно: „бъз - з - з". Участникът трябва да познае кой го е ударил. 

Ако познае, ударилият го участник заема неговото място, но ако не познае, 

продължава „да ломба". 

 Източник: http://mladite.com/index.php?level=6&sub=141 
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Вятърна мелница 

 Децата са в кръг, обърнати с ляво рамо към центъра, с ръце 

встрани. Едно дете е „мелничар” – в центъра и с пляскане командва 

изпълнението. С „Мели” децата започват да пеят и ходят по кръга. 

Бързината на ходенето и бягането се увеличава или намалява с пляскането 

на „мелничаря”, съпроводени от текста на песента. Децата съгласуват 

движенията си. 

Духай, ветре, от зори, 

вятърната мелница върти. 

Тъй напред едно, две, три, 

колелото се върти. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 

 

Вършачката 

Децата са в кръг, хванати за ръце. Те се движат с ходене вдясно, като 

пеят: 

Вършачката вършей бобченца, 

бобченца за момченца. 

Подскочи веднъж, още веднъж, 

Целуни земята, 

избери момата! 

При думите: „Подскочи веднъж, още веднъж!” подскачат на място с 

двата крака. При думите: „Целуни земята, избери момата!” всички клякат, 

а предварително избрано дете в центъра на кръга със завързани очи 

пристъпва към децата и избира някое от тях. Сменят си местата и играта 

продължава. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 
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ИГРИ ЗА НАВЪН 

Гоненица 

Избира се гонещ – чрез броилка, жребий, по желание или друг 

начин. Децата бягат свободно из определеното място. Гонещият се стреми 

да хване някого. Хванатото дете се наказва (пее, скача, кляка и др.) и става 

гонещ. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 

 

Криеница 

Играчите застават до някакъв предмет в предварително 

определеното игрище (дърво, ограда, стена). Избраното да жуми дете се 

спира на мястото и закрива очите си с ръце. Брои до определено преди 

това число. Останалите играчи бързо се скриват наблизо. Жумящият 

извиква след броенето: „Кой пред мен, кой зад мен, кой от двете ми 

страни три пъти подред жуми!” и тръгва да намери скритите. Ако открие и 

познае някого от играчите, извиква високо името му и къде се е скрил. 

Бяга обратно, за да пипне предмета, където е мижал, казвайки „Пу за 

тебе!”. Откритият играч също бяга, ако успее да изпревари жумящия, 

играта започва отначало, а жуми изпревареният играч. В случай че 

жумящият стигне пръв до мястото и каже „Пу за мене!”, той излиза от игра. 

Жумящият продължава да търси другите. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 

 

Часовник 

Едно дете държи въже и го върти. В кръг около него са се наредили 

другите. Когато въжето минава, те трябва да скочат. Който не отскочи 

изгаря. Който остане накрая, почва да върти въжето. 

Източник: www.az-deteto.com 
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Настъпванка 

Всички деца слагат единия си крак така, че обувките им да се 

допират. Едно от децата казва „Калинка малинка 1, 2, 3, СТОП!”, а през 

това време останалите трябва да се отдалечат колкото могат, преди да е 

казано “СТОП”. Щом чуят това, застават там, където са. Детето, което е 

казало “Калинка малинка 1, 2, 3, СТОП”, започва първо. Всеки от играчите 

прави по 3 крачки (големината няма значение), като се стреми да настъпи 

възможно най-много деца. Който настъпи най-много деца, е победител. В 

следващата игра той казва „Калинка, малинка…” 

Източник: www.az-deteto.com 

 

Котарак 

Едно дете се избира за „котарак”. „Котаракът” си разперва ръцете и 

всяко дете го хваща за пръстите. „Котаракът” изрежда думи започващи с 

буквата „К”. Когато каже ”Котарак”, всички пускат пръстите му и почват да 

бягат от него. Щом хване някой, той замръзва на място, докато не го 

отмрази друго дете. Целта е “котаракът” да замрази всички. Последният 

замразен е следващият “котарак”. 

Източник: www.az-deteto.com 

 

Пиян морков 

Определя се едно дете, което да бъде „пияният морков”. То застава 

в средата между другите играчи, които са на разстояние един от друг. Те 

си подават топка, а „пияният морков” се старае да й пресече пътя и да я 

хване. Ако успее, на негово място застава играчът, от когото е подадена 

топката. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 
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Да бие, да бие 

В център на кръг образуван от 10-12 деца застава водещият с малка 

гумена или тенис топка в ръка. Децата се преброяват по ред на номерата. 

Водещият извиква „Да бие, да бие... номер 5!” и оставя топката на земята. 

Всички се разбягват колкото се може по-далече. Детето, което е номер 5, 

изтичва към топката и след като я вземе, извиква „Стой!”. Бягащите са 

длъжни да спрат на място там, където ги е заварила командата. С хвърляне 

на топката детето се стреми да улучи някой от тях, като при сполучлив опит 

ролите се сменят. 

Източник: www.az-deteto.com 

 

Крокодиле, диле, с какъв цвят да премина реката 

Очертава се „река”, широка около два метра и дълга четири – пет. 

Избира се едно дете за „крокодил”. Останалите застават на единия бряг на 

реката и питат: „Крокодиле, диле, с какъв цвят да премина реката?” 

„Крокодилът” казва един цвят. Децата трябва да преминат на отсрещния 

бряг. Ако могат да се хванат за назования цвят (имат го по дрехите си или 

го докосват върху свой съиграч), преминават спокойно и „крокодилът” 

няма право да ги докосва. Ако не – тичат през реката, като се опитват да 

избягат от „крокодила”. Ако той успее да хване някого – уловеното дете 

става „крокодил”. 

 

Лаком палячо 

На стойка или на стена се прави голяма рисунка на палячо с отворена 

уста, достатъчно голяма за да мине малка топка. Всяко дете хвърля от 2 до 

4 м разстояние към отворената уста. След определения предварително 

брой опити се отчита победител. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 
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Дама 

На площадката се начертава фигурата. 

Всяко дете си избира по едно камъче. Играчите последователно 

преминават през дамата, като за всяко следващо изиграване изискванията 

се усложняват. 

І вариант: Играчът хвърля камъчето си в първата клетка и на куц 

десен крак преминава през останалите (от две до 9). На девет има право 

да си почине и след това се връща в началото като по пътя обратно трябва 

да вземе камъчето си. След това хвърля камъчето си на второто поле и т.н. 

ІІ вариант: Играчът се придвижва на куц ляв крак. 

ІІІ вариант: Играчът се придвижва като редува куц ляв и десен крак. 

Ако плочката или играчът докоснат черта, всички викат: „Пи вода, пи 

вода” и наистина „изгорелият” пие вода, докато му дойде редът, след като 

всяко дете изиграе една дама. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 

 

Кегли 

На земята се поставя едно пластмасово шише и на около два метра 

от него се отбелязва черта. Играчите се редуват като търкалят топка от 

чертата към шишето и се стремят да го съборят. Който успее, си поставя 

една точка (кестен, шишарка, камъче). След равен брой изпълнения от 

всички деца се отчита победител. 

Източник: Любими подвижни игри [Методическо помагало за предучилищно 

възпитание]. (1999) – под.ред. Т. Ангелова- София: Образование ООД. 
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БРОИЛКИ 

Храбрец      Папагал 

Мишка скърца на тавана,    Ала-бала портокал, 

мечка броди из балкана,    ти си шарен папагал. 

лъв в пустинята реве,    Аржентински ли говориш, 

кой света ще отърве?    африкански ли бърбориш, 

Дръж мишока на тавана,    все едно, тегли наред 

дръж ти мечката в балкана.   с човката добър късмет. 

За да хвана тоя лъв,     Ала-бала валаиш, 

Аз излизам  пръв!     тръгвай бързо да жумиш! 

(Лъчезар Станчев)     (Лъчезар Станчев) 

 

Врана 

Хванах врана на тавана. 

Тя захвана да ми грака: 

— Мойто вранче вкъщи чака. 

Аз я пуснах в ширни двори, 

тя ми грака и говори 

аз да бъда първи, ти да бъдеш-втори! 

(Лъчезар Станчев) 

 

Адам ходи из гората, колко птички улови? Една, две три: кой излезе? Ти! 

О-о-о, земното кълбо е пълно с коли. Коя избираш ти? 1, 2, 3, това си ти! 

Две петлета се скарали пред поповата врата. Поп излезна и им каза: „Иж-миж, 

ти жумиш!” 

Аката баката, чуката бе. Ондир пондир, до ми ре. Кики рики, романтики. 

Фльорц! 

Ринги ринги рае, наш петел играе, чужд петел го гони за кило бонбони. 

Ала бала портокала. Кой изяде кашкавала? Аз не съм, ти не си, а магарето си 

ти. 

Ай, цвай, драй, тики-тики-рай, еца, беца, баба меца, бим-бам-бом. 

Онче камионче с дървена кабинка, само за дваминка. Бип! 

Айн, цу цвайн, цу дрън. Ти си вече вън! 

Балонът се надува. Надувайте, момчета. Да стане на парчета. Бум! 
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Китка, китка, магданоз,кой посоча първи — тоз! 

О-о-о, земното кълбо е пълно със коли. Коя кола избираш точно ти, правичката 

си кажи и не ме лъжи! 1, 2, точно ти! (Играчът казва марка кола, с която завършва 

броилката.) 

Цингара мангара фук. Пълни гащи с лук. 

О-олимпиада, жълта лимонада, раз-два-три, стоп! 

Две деца се заиграли, на полянката заспали. Ако можеш помогни и във къщи ги 

върни. Едно, две, три....това си ти! 

От небето до земята златна стълбичка виси. Цар, царица, принц, принцеса, кой 

избираш първо ти? (Посоченият казва например „принцеса” и броенето завършва 

така: П – Р – И – Н – Ц – Е – С – А.) 

Днес ще ходим на реката, да се къпем във водата. Който скочи първи там, той 

ще е герой голям.  Едно, две, три....това си ти! 

Болно ли си, я кажи, зайче мило, не лъжи. Болно ли си, я кажи, зайче мило, не 

лъжи. Подскочи, подскочи и другарче избери! 

Точка, точка, запетайка. Нос, тиренце, колеленце. Шички, шички - две ръчички. 

Тумбалака с двата крака. И калпака със байрака ! 

Кралю - порталю, отвори порти, че ще замине краля на война. Отворете, 

затворете, само един оставете! 

Он-че-бон-че ментово бонбонче, кой бонбона ще да лапне? Не е тя и не е той, 

не си ти, а той е Мой! И бонбона със уста ще налапам, хоп-ала! 



Универсални схеми на  

автодидактични игри 
 

Съдържателни акценти: 

1. Основни компоненти и белези на автодидактичната игра 

2. Универсални игрови схеми 

 

 

1. Основни компоненти и белези на автодидактичната игра 

Автодидактичната (АДИ) игра е феномен, в който се преплитат 

учебната и игровата дейности. Това означава, че в нея е вложено 

познавателно съдържание от дадено образователно направление 

(Български език и литература, Природен и социален свят, Математика и 

т.н.). Често на педагозите се налага да модифицират известни или да 

разработват нови игри съобразно програмните цели и/или конкретните 

интереси и възможности на децата, с които работят. При това е важно да 

се отчитат основните характеристики на автодидактичната игра
2
. Тук ще се 

спра на онези нейни компоненти и белези, чието премахване може да 

доведе до разрушаването й и превръщането й в неигрово явление. 

Първият съществен компонент, който трябва да притежава 

автодидактичната игра, това е универсалната игрова цел – победата. 

Именно тя, заедно с удоволствието от самия процес, обезпечава 

многократното изиграване и съответно развитието и упражняването на 
                                                           
2
 Основните характеристики на автодидактичната игра са разгледани в учебника „Педагогика на играта” 

(2013) в темата „Критерии за разграничаване на играта от игроподобните и неигрови явления”. 

Цели на упражнението: 

• да се разучат автодидактични игри като база за собствено творчество; 

• да се придобият умения за разработване на автодидактични игри с различно 

съдържание и степен на сложност съобразно образователните цели, 

възможностите и интересите на конкретните деца, с които се работи. 
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определени способности и умения. Условията за постигане на победа 

могат да бъдат следните: 1) победител е този, който пръв правилно 

постигне определен резултат; 2) победители са участниците, останали в 

играта (неотпаднали) след предварително договорен брой изигравания. 

Премахването на универсалната игрова цел (победата), превръща 

игровото взаимодействие в игроподобно или неигрово – учебно, където 

педагогът поставя задачи, показва способи за решаването им, коригира, 

контролира и оценява дейността на децата. Загубата на игровия мотив на 

дейността може значително да снижи нейното качество и резултативност. 

Основен белег на АДИ е автодидактизмът – това е свойството на 

играта да обучава и развива, но не чрез намесата на възрастния, а 

благодарение на игровите действия и правила. В процеса на обучение 

децата учат, защото учителят им е поставил определена задача (например 

да определят броя на дадени предмети), докато в АДИ ученето се 

осъществява затова, защото прагматиката на играта го изисква (за да 

победиш в доминото, трябва правилно да определяш мощността на 

множествата от точки на плочките). Замяната на автодидактизма с 

поставени от педагога познавателни задачи означава разпад на АДИ. С 

други думи: същинска игра има само тогава, когато е възможно тя да се 

осъществи и без намесата на възрастния. 

Друга важна особеност на играта е вариативността, произтичаща от 

заложените в нея случайност и неопределеност. Тази характеристика на 

АДИ намира израз в неповторимостта на всяко следващо изиграване дори 

в рамките на едни и същи правила. Особено ярко ролята на 

вариатвиността се проявява, когато изходът от играта на карти стане ясен – 

това поставя нейния край и играчите хвърлят всичко на масата. В дадения 

пример дейността е загубила възможността за промяна, с което е станала 

безинтересна. Хората преднамерено регулират и усилват вариативността, 

като манипулират източниците на случайност и неопределеност 

(усложняват условията по отношение на средата, действията и 

взаимодействията на партньорите, въвеждат правила, повишаващи 

нестабилността като жребии, санкции, бонуси и др.). Възможна е и 

обратната трансформация – редуциране на случайността и 

неопределеността. Това води до загуба на мотивацията за многократно 
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повторение и участие в дадената активност, защото, след като веднъж се 

постигне задачата и се снеме информационната недостатъчност, интересът 

към нея спада. 

Съхраняването на дискутираните по-горе характеристики и 

компоненти е важно условие както за разгръщане на игровата дейност, 

така и за реализиране на нейните развиващи функции. Те трябва да се 

отчитат също при модификацията на известни или разработването на нови 

игри. 

 

  

2. Универсални игрови схеми 

Като перспективен път за обогатяване на материалната база Д. 

Димитров посочва отделянето на няколко типови, универсални 

подструктури на АДИ: 1) игри тип домино; 2) лото; 3) игри с карти (Ан. 

Илиева, Д. Димитров, 1992); 4) игри от типа „Не се сърди човече” (Д. 

Димитров, 1989). Основавайки се на неговата идея, по-долу представям 

единадесет универсални игрови схеми, които педагозите могат да 

използват за разработването на игри с разнообразно съдържание и 

различна степен на сложност съобразно възможностите и интересите на 

децата, с които работят. 

 

 

Задача: Разучете представените по-долу игрови схеми. По 

всяка от тях създайте собствена АДИ. Разработката трябва да 

включва: 

Име на играта 

Възпитателно съдържание 

Материали 

Брой участници 

Правила 

Задача: Разучете популярни автодидактични игри. За всяка от 

тях определете възпитателно съдържание и източник на 

случайност и неопределеност. 



Универсални схеми на автодидактични игри                                                 39 

Игрално поле и зар със съотносими фигури 

Материали: 

• игрално поле, разграфено на правоъгълници. Във всеки от тях има 

изображение на познат предмет. Част от предметите могат да се отнесат към една 

категория, а останалите – не (например определен сезон, геометрична фигура и т.н.); 

• зар: на три от страните му има изображение, символизиращо категорията, към 

която принадлежат част от предметите на картони. На останалите му страни има 

символи на родови на категорията понятия (например други сезони или геометрични 

фигури); 

• жетони в различен цвят за всеки играч. 

Участници: 2 деца. 

Правила: Предварително се уточнява кои картинки от игралното 

поле носят точки (пролетни символи, предмети с квадратна форма и т.н.). 

Играчите последователно хвърлят зара. На който се падне печелившият 

символ, има право да постави върху съответстващо изображение от 

игралното поле свой жетон. При допускане на грешка от играча се отнема 

жетон. Когато върху всички картини от дадената категория има жетони, се 

отчита победител (играчът, заел най-голям брой полета). 

Случайността и неопределеността се осигуряват от зара и наличието на полета, 

които не са печеливши, с което се залага възможността за грешка и отнемане на 

жетони. 

Варианти за съдържание на играта: сезони; геометрични фигури; начален звук 

на дума. 

Възпитателно съдържание: развитие на вниманието; развитие на уменията да 

се прави обобщение; знания за предметната област, определена от включените в 

игралното поле изображения. 

 

Игрално поле и два зара, съотносими с изображенията на полето 

Материали: 

• игрално поле, разграфено на правоъгълници (6Х4) — във всеки правоъгълник е 

изобразен познат обект (обектите са общо 6 на брой) на цветен фон (6 цвята); 
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• зар, на всяка от страните на който е нарисуван по един от обектите на 

игралното поле; 

• зар, всяка от страните на който е в един от 6-те цвята; 

• жетони в различен цвят за всеки играч. 

Участници: 2-4 деца. 

Правила: Първият играч хвърля двата зара едновременно. Който 

открие най-бързо полето, съответстващо на комбинацията от картинка и 

цвят според индикациите на заровете, има право да постави своя жетон 

върху него. Победител е детето с най-много жетони върху игралното поле 

в края на играта. 

Случайността и неопределеността се осигуряват от заровете. 

Възпитателно съдържание: развитие на вниманието и възприятието. 

Варианти за съдържание на играта: животни; растения; цифри; букви; 

геометрични фигури; плетеници от прави и криви линии. 

 

Игрално поле и обикновен зар, определящ стъпката на движение 

(тип „Не се сърди, човече”) 

Материали: 

• игрално поле с обозначени стартова позиция и финал; 

• зар; 

• пионки в различен цвят за всеки играч. 

Участници: 2-4 деца. 

Правила: Играчите поставят пионките си на изходни позиции. 

Хвърлят зара последователно и местят пионката си през съответния брой 

полета. Който стигне пръв финала, е победител. 

Случайността и неопределеността се осигуряват от зара и заложените на някои 

полета бонуси и наказания. 

Възпитателно съдържание: развитие на вниманието; знания за числата. 
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Варианти за съдържание на играта: Играта може да се обвърже със сюжети и 

герои, свързани със сезоните или познати приказки и филми: „Прелетни птици”, 

„Скиори”,„Кое прасенце първо ще стигне в тухлената къщичка?”, „Червената шапчица”, 

„Юги О” и т.н. 

Варианти за усложняване на играта: 

• траекторията на движение може да е предварително определена или да 

варира (да се преминава през отклонения); 

• траекторията може да е обща за всички или отделните играчи да имат свои 

„коридори”; 

• отделни полета могат да дават бонуси (ускорено придвижване) или наказания 

(пропускане на ход, връщане назад); 

• средството за придвижване може да се избира, печели, губи или сглобява по 

пътя. 

 

Игрално поле с чифтни двойки и зар 

Материали: 

• игрално поле, хоризонтално разделено на две. Във всяка от половините му са 

разположени линейно по шест изображения на познати обекти. Изображенията в 

двете полета не са идентични, но са съотносими (между всеки две има връзка); 

• по 6 жетона за всеки играч; 

• зар. 

Правила: Играчите се разпределят в двете полета. Последователно 

хвърлят зара и поставят свой жетон върху този елемент от редицата си, 

който по ред съответства на стойността на зара. Ако върху неговия аналог 

от другата редица вече има жетон, играчът може да вземе и двата. 

Победител е този, който събере най-много жетони. 

Случайността и неопределеността се осигуряват от зара. 

Варианти за съдържание на играта: момчета и момичета, съотносими по 

облеклото си; животни и техните малки; животни и техните стъпки; дървета и техните 

листа; предмети, съотносими по материала, от който са направени; предмети, 

съотносими по формата си. 
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Възпитателно съдържание: знания за числата; откриване на зависимости; 

знания за предметната област, определена от включените в игралното поле 

изображения. 

 

Игрално поле с обозначени мишени 

Материали: 

• игрално поле с обозначени позиции за стрелба и мишена; 

• копче (вариант 1) или изрязан от хартия елемент, който трябва да се забоде на 

мишената (вариант 2). 

Правила: В първия вариант играчите последователно се целят с 

копче върху мишената. На всеки следващ ход се сменя позицията за 

стрелба. Играчът с най-много точни попадения е победител. При втория 

вариант играчите последователно се опитват със завързани очи да 

поставят подвижния елемент на точното място върху игралното поле. 

Победител е този, който има най-близко попадение. 

Случайността и неопределеността се осигуряват от вариациите в точността на 

стрелбата и различната трудност на позициите. 

Варианти за съдържание на играта: може да се обвърже със сюжети, 

отговарящи на интересите на децата от групата, с която се работи: „Кой ще вкара гол?”, 

„Запуши шишето”, „Забоди опашката на магарето”, „Постави шапката на Червената 

шапчица” и т.н. 

Възпитателно съдържание: развитие на фината моторика; пространствено 

ориентиране. 

 

Игри на отгатване 

Вариант 1 

Материали: 

• кутия с картони, на които са изобразени познати предмети; 

• жетони. 

Участници: 4 деца. 
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Правила: Отборите се редуват да теглят картончета от кутията. 

Играчът, който изтегли картина, трябва в рамките на една минута да 

обясни с мимики и жестове на съотборника си какво е нарисувано. Ако 

последният познае, отборът получава жетон. Победител е тимът, събрал 

повече точки. 

Случайността и неопределеността се осигуряват от липсата на предварителна 

информация за изобразените предмети. Затова картончетата периодично трябва да се 

подменят. 

Варианти за съдържание на играта: могат да се използват само изображения на 

познати предмети. Играта следва да се варира, като вместо да обяснят с движение кой 

е предметът, децата назовават частите му (например за часовник – стрелки, 

циферблат). В този случай дейността съдейства за развитие на способностите за анализ 

и синтез. 

Възпитателно съдържание: развитие на способностите за превод на 

информацията от една система на репрезентация в друга 

(визуална→понятийна→кинестетична); развитие на способностите за интерпретация и 

правене на предположения; развитие на артистичните способности. 

Вариант 2 

Материали: табло с нарисувани на него животни, растения и познати предмети. 

Участници: 2-10 деца. 

Правила: Децата се разделят на два отбора. Най-напред единият тим 

си избира някой от изобразените на таблото предмети. Другият отбор 

трябва да го познае, като задава въпроси, а запитаният отговаря само с 

„да” и „не”. Ако вторият отбор успее да отгатне предмета в рамките на 10 

въпроса, получава точка. След това ролите се сменят. Тимът с повече точки 

в края на играта е победител. 

Случайността и неопределеността се осигуряват от неизвестността на 

намисления предмет и вариативността на въпросите. 

Варианти за съдържание на играта: могат да се използват само изображения на 

познати предмети. Играта следва да се варира, като избирането на предмет става без 

нагледна опора или като се даде възможност за отгатване на думи с по-обобщено и 

абстрактно значение (надпис, обич и др.). 



44          Ася Велева ◊ Ръководство за семинарни упражнения  

Възпитателно съдържание: развитие на логическото мислене; развитие на 

уменията за класификация и задаване на въпроси. 

Вариант 3 

Материали: 

• две идентични табла, на които има по 20 познати обекта. Те трябва да 

принадлежат към една категория, без да са идентични. Обектите са изобразени на 

прозорчета, които могат да се отварят и затварят; 

• карти със същите изображения като на таблата. 

Участници: 2 деца. 

Правила: Всяко дете си взема табло и отваря всички прозорчета на 

него. Играчите си изтеглят по една карта и я поставят пред себе си така, че 

другият да не я вижда. Когато е на ход, всяко дете задава въпроси за 

изображението на противника, на които може да се отговаря само с „да” и 

„не”. Играчът , който пръв отгатне картата на другия, е победител. 

Случайността и неопределеността се осигуряват от неизвестността на 

противниковото изображение и вариативността на въпросите. 

Варианти за съдържание на играта: човешки лица; животни; растения. 

Възпитателно съдържание: развитие на логическото мислене; развитие на 

уменията за класификация и задаване на въпроси. 

 

Игрално поле и зар, определящ реда за рисуване върху полето 

Материали: игрално поле, изобразяващо сюжетна ситуация и празно място за 

дорисуване, оцветяване или омастиляване на пунктирани линии. 

Участници: 2 деца. 

Правила: Играчите хвърлят зара последователно. Всеки очертава 

или рисува фигура, съответстваща на стойността на зара. Победител е 

играчът, който в края на играта е писал най-много със своя цвят. 

Случайността и неопределеността се осигуряват от зара и ограничеността на 

мястото за рисуване. 

Варианти за съдържание на играта: 
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• Върху игралното поле са нарисувани цветя, чиито цветолистчета са с 

пунктирани линии. В тичинката на всяко цвете има числова фигура (от 1 до 6). Играчите 

омастиляват цветолистчета със своя цвят, според индикациите на зара; 

• Върху игралното поле има 2 чорапчета (по един за всеки играч) за коледни 

подаръци, неоцветени и разграфени на 6 райeта. Играчите оцветяват райето, чиято 

поредна позиция съответства на индикациите на зара; 

• Игрално поле, разграфено на две половини (по една за всеки играч). В горната 

част на всяка половина има облак. Според индикациите на зара играчите рисуват 

снежинки под своя облак. За всеки 10 снежинки имат право да нарисуват по една топка 

на снежен човек. След като се нарисуват по три топки, следващите 10 снежинки дават 

право да се довърши снежния човек. 

Възпитателно съдържание: знания за числата; развитие на фината моторика; 

ориентиране в пространството на листа. 

 

Бинго 

Материали: 

• По един картон, разграфен 5Х5 за всеки играч; във всеки от квадратите на 

получената мрежа има познат предмет или символ. Картоните съдържат едни и същи 

изображения, но в различен брой и конфигурация. 

Участници: 5-20 деца. 

Правила: Водещият назовава изображение, а децата го задраскват, 

ако го има на тяхната схема. Детето, което първо задраска всички полета 

от картона си, казва „Бинго” и става победител. 

Случайността и неопределеността се осигуряват от разнообразието на 

конфигурациите на различните картони и вариращата концентрация на вниманието на 

играещите. 

Варианти за съдържание на играта: числа; букви; геометрични фигури; пътни 

знаци; цветя; животни; предмети, свързани с празничния календар. 

Варианти за усложняване: предметите във всяко поле варират по брой. 

Възпитателно съдържание: развитие на вниманието; ориентиране в 

двумерното пространство; знания за предметната област, определена от включените в 

игралното поле изображения. 
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Мемо игри 

Материали: комплект карти, всяка от които се повтаря по два пъти. 

Участници: 2-4 деца. 

Правила: Картите се подреждат в няколко редици и колони (според 

общия брой) с гърба нагоре. Когато е на ход, всеки играч има право да 

открие две карти. Ако те са еднакви, ги прибира. В противен случай ги 

връща в първоначалното им положение. След това е ред на следващият 

играч. След изчерпване на всички карти се отчита победител – този, който 

е събрал най-много чифтове. 

Случайността и неопределеността се осигуряват от първоначалната 

неизвестност относно пространственото разположение на различните изображения; 

вариращата разлика в концентрацията на играчите и паметовите им способности. 

Варианти за съдържание на играта: карти за игра; смешни лица; животни; 

букви; цифри; стилизирани образи, съставени от клечки; превозни средства. 

Варианти за усложняване: увеличава се броят на картите; едната от двойките 

карти се появява с главата надолу. 

Възпитателно съдържание: развитие на вниманието, възприятието и паметта; 

знания за предметната област, определена от включените в игралното поле 

изображения. 

 

Лото 

Материали: 

• четири големи картона, разграфени на квадрати. Във всеки квадрат има познат 

предмет или символ. Картоните са различни за всеки играч, но са на обща тематика; 

• карти, които се съотнасят с изображенията на големите картони. 

Участници: 2-4 деца. 

Правила: Всеки играч си взема по един голям картон. Картите се 

поставят на масата с гърба нагоре. Когато е на ход, всяко дете тегли карта и 

ако му е необходима, я поставя върху картона си. Ако не – връща я 
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обратно на мястото й. Победител е този, който пръв правилно запълни 

своя картон. 

Случайността и неопределеността се осигуряват от първоначалната 

неизвестност относно пространственото разположение на картите; разликите в 

конфигурациите на големите картони; зависимостта на ситуацията от това какво ще се 

падне при теглене; вариращата разлика в концентрацията на играчите и паметовите им 

способности. 

Варианти за съдържание на играта: професии; сезони; животни; растения; 

цифри; букви; геометрични фигури; плетеници от фигури. 

Варианти за усложняване: изображенията на картоните и картите са идентични; 

между изображенията на картоните и картите има функционална връзка (животни и 

тяхната храна); изображенията се съотнасят по брой; изображенията се съотнасят по 

форма; изображенията се съотнасят по начален звук; увеличава се броят на картите; 

въвеждат се излишни карти, при избор на три от които играчът „изгаря”. 

Възпитателно съдържание: развитие на възприятието, вниманието и паметта; 

знания за предметната област, определена от включените в игралното поле 

изображения. 

 

Игри тип „Черен Петър” 

Материали: тесте карти, всеки две от които са обозначени с еднакъв символ. 

Само една карта няма „двойник” – тя е „Черният Петър”. 

Участници: 2-4 деца. 

Правила: Картите се разделят по равно между всички деца. Всеки 

играч държи картите си като ветрило така, че той да ги вижда, а другите – 

не. Детето, което има две карти с еднакъв символ, ги отделя и поставя 

пред себе си. Когато е на ход, всеки играч тегли карта от тестето на съседа 

си вляво. Ако образува чифт, го отделя. Детето, което първо остане без 

карти, е победител, а това, у което остане Черният Петър – губи играта и 

трябва да изпее песен или носът му се начерня. 

Случайността и неопределеността се осигуряват от неизвестността относно 

разпределението на картите и зависимостта на ситуацията от това какво ще се падне 

при теглене. 

Варианти за съдържание на играта: професии; цифри; букви; геометрични 

фигури; животни. 

Възпитателно съдържание: развитие на вниманието. 



Разграничаване на играта от 

игроподобните и неигрови явления 
 

Съдържателни акценти: 

1. Играта и типовете педагогическо взаимодействие 

2. Трансформации неигра-игра 

 

 

1. Играта и типовете педагогическо взаимодействие 

В педагогическата практика играта органически се слива с другите 

видове дейност на детето. Така например по време на обучаващите 

ситуации педагозите често влагат игрови компоненти в учебните задачи и 

упражнения, за да облекчат процеса на обучение. Нерядко подобни 

педагогически целесъобразни форми на преплитане на учебна и игрова 

дейност се представят в методическите пособия за учители като 

„дидактични игри”. Използването им във времето за свободна дейност 

обаче лишава децата от възможности за творческа импровизация, тъй като 

на практика ги въвлича в процес на обучение извън рамките на 

регламентираните в Програмата за предучилищно възпитание и 

подготовка обучаващи ситуации. За да не се подменя играта с обучение, е 

необходимо педагозите да умеят да правят критичен анализ и оценка 

дали предлаганите в литературата „игри” действително са такива. 

 

Задача: Припомнете си четирите типа педагогическо 

взаимодействие от гледна точка на съотношението игра-неигра. 

Цели на упражнението: 

• да се придобият умения за разграничаване на играта от неигровите и 

игроподобните явления; 

• да се придобият умения за трансформиране на учебни задачи и упражнения 

в игроподобни и игрови активности. 
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Учебно взаимодействие (У): има открита дидактична задача, няма 

игрови компоненти. 

Упражнение с игров компонент (УИК): има открита дидактична 

задача и няма игрова задача (програмната задача на учителя съвпада с 

тази, която се представя на децата); съдържа някои от следните игрови 

компоненти: сюжет, въображаема ситуация, действия с играчка, 

имитационни действия по подражание на даден герой, игрови правила. 

Игрово упражнение (ИУ): има скрита дидактична задача и открита 

игрова цел - победа или роля (програмната задача на учителя не съвпада с 

тази, която се представя на децата); не може да се реализира без 

ръководство от страна на педагога; съдържа някои от следните игрови 

компоненти: сюжет, въображаема ситуация, действия с играчка, игрови 

правила. 

Игрово взаимодействие (И): има игрова цел - победа или роля, 

въображаема ситуация, игрови правила, сюжет (не е задължителен за 

игрите с правила), действия с играчка (не е задължително). Може да се 

играе и без участието на възрастен. 

Задача: Направете анализ на всяка от описаните по-долу активности, 

като следвате схемата
3
: 

Програмна задача на педагога: (определят се образователният и 

възпитателният ефект на активността) 

Игрова задача: (отбелязва се, ако има победа – за АДИ или изпълнение на роля 

– за СРИ и ИД) 

Игрови компоненти: (изброяват се игровите компоненти, ако има такива) 

Вид: (определя се като един от типовете взаимодействие: У, УИК, ИУ или И). 

 

                                                           
3
 По-голямата част от представените по-долу активности са описани в книги за игри, както си личи и от 

честата употреба на думата „игра” при обяснението на правилата им. Анализът следва да покаже 

действителната необходимост от критична оценка на методическата литература, след като в много от 

тези „игри” липсват каквито и да било игрови компоненти, а други не притежават игрова цел, което ги 

приближава повече до учебното, отколкото до игровото взаимодействие. 
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Да съберем жълтите листа 

Материали: есенни листа с жълт, червен и кафяв цвят. 

Правила: Децата са в занималнята, на двора или на разходка. 

Педагогът се възхищава от есенния пейзаж и предлага играта „Да съберем 

жълтите листа”. Всяко дете търси листа с жълт, червен или кафяв цвят, 

носи ги на учителя, а той прави 3 букета – от червените, жълтите и 

кафявите листа поотделно. Всеки букет се държи от отделно дете. Играта 

приключва, след като и трите букета са готови. 

Източник: Книга за учителя на първа група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 

 

Ква-ква 

Правила: Децата застават в кръг и започват да броят от 1 до 10. 

Предварително се договарят на мястото на кои числа ще казват „ква-ква” 

(например 2, 3 и 5). Който сбърка броенето, изгаря от играта. 

 

„Кой какво прави?” 

Материали: големи сюжетни картини на перачка, леля, готвачка, домакиня и др. 

Правила: Педагогът започва с думите: „Аз познавам таз жена, чиста, 

весела, добра, коя е тя?” и същевременно показва сюжетна картина на 

лелята. Децата я разглеждат, разпознават и назовават нейното име, като 

разказват за това къде работи, как и защо се труди. Играта продължава по 

същия начин за останалите служители в детската градина – перачка, 

готвачка, домакиня и т.н. По преценка на учителя могат да се добавят 

картинки и на други служители – учителка, директорка, лекарка, 

медицинска сестра. 

Източник: Книга за учителя на първа група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 
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Музикални столчета 

Материали: аудио-уредба; диск с музика; столчета, колкото са децата. 

Правила: Децата танцуват под съпровода на музиката. Когато 

водещият изключи музиката, те трябва да седнат. При всяко следващо 

изиграване, докато децата танцуват, се маха по едно столче. Детето, за 

което не достига място, напуска играта. Победител е този, който заеме 

последното столче. 

 

Лети-лети 

Правила: Педагогът или дете-водач казва име на предмет, който 

лети, но умишлено допуска грешки. Например: „Лети маса, стол” и др. 

Децата трябва да внимават, да откриват грешките и да не вдигат ръка, 

когато предметът не лети, а да вдигат ръка, когато предметът наистина 

лети. 

Източник: Книга за учителя на трета група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 

 

В нашата зеленчукова градина 

Правила: Децата са 10 и са в кръг. Предварително се уточнява кой 

какво число ще бъде. Педагогът или дете-водач започва играта с думите: 

„В нашата зеленчукова градина расли, порасли (повтаря се изразът) три 

тиквички.” Детето, което е числото три, отговаря: „Защо да са три?” – „Ами 

колко да са?” – пита първото дете-водач. „Нека да са пет” – отговаря 

запитаният. Детето, което е числото пет в играта, пита: „Защо да са пет?” и 

т.н. Който сгреши – „изгаря” и напуска играта. 

Източник: Книга за учителя на трета група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 
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Светофар и пешеходци 

Материали: 

• картини за фронтална работа с изображения на: пешеходна пътека тип 

„Зебра”; подлез; очертана с прекъсната линия пешеходна пътека; улично платно с 

осева линия; светофар с червен сигнал, с жълт и със  зелен сигнал; 

• изрязани от картон червени точки. 

Правила: Педагогът вдига картона — например с пешеходна пътека 

тип „Зебра”. Дете отговаря: „По пешеходната пътека преминавам 

спокойно, след като се огледам наляво и надясно”. Ако детето е 

отговорило правилно, получава червена точка. След това педагогът вдига 

друга карта и друго дете обяснява какво се прави съобразно правилата за 

безопасност. Децата отговарят по желание. 

Източник: Книга за учителя на трета група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 

 

Светофар и деца 

Материали: действащ светофар с жълта, червена и зелена светлина в умален 

вид. 

Правила: Върху площадката е очертана улица с пешеходна пътека. 

Поставя се и светофар. Водещ на играта е педагогът или дете. Водещият 

сменя светлините, а останалите деца-пешеходци и деца-автомобили с 

кормила в ръцете, се движат според сигналите на светофара, като 

определят самостоятелно своя път. 

Източник: Книга за учителя на първа група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 

 

Зелен, жълт, червен 

Материали: рингчета в зелен, жълт и червен цвят за всички деца. 

Правила: Децата сядат в кръг, пред всеки са неговите рингчета. 

Водещият казва различни команди: „Спри”, „Приготви се”, „Премини”. 
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Децата трябва да вдигнат съответните по цвят (на светофара) рингчета. 

Който сгреши, напуска играта. Победител е детето, което остане последно. 

Източник: http://kidlib.ru/igri/ 

 

Къде е зайчето 

Материали: красива играчка зайче. 

Правила: Педагогът и децата разглеждат бяло пухкаво зайче 

(играчка), милват го. Децата закриват очите си, а педагогът го скрива бързо 

около тях, но до друг предмет. С думите „Я очички отворете, Заю бързо 

намерете” заедно започват да търсят зайчето. Намират го и с думи 

определят мястото, където се е скрило (под масата, до столчето). 

Подскачат няколко пъти с него и пак закриват с ръце очите си. Игровото 

действие се повтаря според желанието на децата. 

 

Назови числото 

Правила: Играещите застават един срещу друг. Едно дете назовава 

число и хвърля топката, а другото трябва да я улови и да каже съседните 

на назованото число. 

 

Да подредим магазин 

Материали: макети на магазин за хранителни стоки – рафтове за мляко и 

млечни произведения, за хляб и бисквити, за нектари и сокове, за захар и захарни 

изделия. 

Правила: Педагогът и децата заедно подреждат макет на магазин с 4 

щанда. Учителят показва всеки продукт и пита: „Какво е това?” и „Къде е 

неговото място?”. Децата отговарят и поставят продукта на определения 

щанд. След като магазинът е подреден, педагогът посочва 4 деца за 

продавачи, а всички останали са купувачи. Купувачите обясняват какво 

искат да купят и застават пред съответния щанд. Купувачи и продавачи 

използват учтивите форми на обръщение – моля, благодаря, заповядайте, 
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добър ден, довиждане. Играта се играе, докато всяко дете си купи нещо от 

магазина. Педагогът контролира и поправя децата. 

Източник: Книга за учителя на първа група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 

 

Обущар 

Правила: Играе се с 4-10 участника. Избира се обущар. Децата му 

дават обувките си и той ги поставя в редичка разбъркано така, че да не се 

виждат. Обущарят пита по ред децата: „Кой номер обувки носиш от 1 до 

(казва се броят на обувките)?” Детето казва, например трети номер, 

обущарят отброява третата поред обувка и му я дава. Когато всички 

съберат по две обувки, се състезават в бягане. Победителят е следващият 

обущар. 

 

Лото „Плодове и зелечнуци” 

Материали: 

• големи картони, разделени на 6 правоъгълника в 2 редици – на горната 

редица са изобразени три плода или три зеленчука, а под тях има три свободни 

правоъгълника; 

• малки картончета с изображенията от големия картон. 

Правила: Големите картони се раздават между играещите деца. 

Педагогът или дете взема малките картончета и без да ги показва на 

останалите, последователно съобщава техните имена. Играещите търсят 

този плод или зеленчук, изобразен върху картона и ако го открият, вземат 

малко картонче, сравняват го със своя и го поставят върху него. Играта се 

играе, докато всички малки картончета се наредят под големите картони. 

Източник: Книга за учителя на втора група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 
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Лото „Плодове и зеленчуци – намери и постави” 

Материали: картонче за всяко дете с размери 28/15 см, в лявата половина е 

монтиран джоб, в който са поставени плодове и зеленчуци, изрязани от картон, в 

дясната половина е залепена картина на Заю с две кошнички в ръце. 

Правила: За всяко дете има картон. Заю моли децата да напълнят 

кошниците му – едната със сладки круши, ябълки, сливи, череши, а другата 

със зеленчуци – домати, чушки, моркови, лук. След думите „Да напълним 

кошничката с плодове” децата изваждат от джобчето плодове и ги 

поставят в едната кошничка на Заю, а след думите „Да напълним 

кошничката със зеленчуци” - изваждат от джобчето само зеленчуци и ги 

поставят в другата кошничка на Заю. 

Източник: Книга за учителя на първа група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 

 

Лото „Сезони” 

Материали: картони, на които са изобразени пейзажи на една и съща местност 

през четирите сезона и 5 празни прозорчета; 25 картончета (съдържащи пет характерни 

за сезона изображения – плодове, зеленчуци, цветя, дрехи, животни, хора). 

Правила: Всяко дете тегли по един голям картон. Малките 

картончета са поставени в средата на масата, разбъркани и закрити. Всяко 

дете, когато е на ход, тегли картонче и ако му е необходимо – го поставя 

на своя картон; ако не – го връща на същото място, откъдето го е взело. 

Печели играчът, който пръв правилно запълни прозорчетата на своя 

картон. 

Пиленца 

Материали: диадеми на пиленца за всички деца. 

Правила: Децата (с диадеми на главите) са в едната половина на 

стаята. Те са пиленца. Педагогът стои в другата половина. Той е майка-

квачка и казва следния текста: 

Пили, пили, пилиПили, пили, пили 

колко сте ми мили,я излезте всички, 
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пили, пили, пили,пили, пили, пили, 

где ли сте се скрили?че има трохички. 

Децата тръгват към педагога след думите „Я излезте всички”. Те 

изговарят „пи-пи” и когато стигнат педагога, казват „клъв-клъв”, като 

почукват с пръсти по пода. След това педагогът отива в другия край на 

занималнята и отново извиква пиленцата. 

Източник: Книга за учителя напърва група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 

 

Да полетим със самолет 

Правила: Децата са „самолети”, кацнали на летището. При сигнал 

„Запали мотора” всички вдигат ръце встрани за крила, с крак натискат 

педала, като същевременно 3-4-пъти повтарят „кр-р-р-р, кр-р-р-р”. Следва 

втори сигнал „Самолети, летете”, при който децата свободно се движат със 

звука „бр-р-р-р, бр-р-р-р”, имитирайки бръмченето на самолет. Играта се 

играе 3-4-пъти. 

Източник: Книга за учителя на първа група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 

 

Кажи с една дума 

Материали: жетони. 

Правила: Педагогът изброява съществителни: „Галя, Петър, Ники, 

това са….”, „Палто, риза, панталон, това са….” и т.н. Децата трябва да 

назоват всичко изброено с една дума (имена, дрехи…). Детето, което 

първо отговори правилно, получава жетон. Играчът с най-много жетони е 

победител. 

 

Пляс-троп 

Правила: Децата седят срещу педагога. Той казва различни 

твърдения (например: „Лястовиците са прелетни птици”, „Мечките спят 
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цяло лято”). При правилно твърдение, децата трябва да плеснат с ръце, а 

при грешно – да тропнат с крака. 

 

Всяка пеперудка върху своето цвете 

Материали: 

• малки разноцветни пеперудки с шнур; 

• 7 празни кръга с диаметър 1 метър и оцветени в различни цветове 

(съответстващи на пеперудките). 

Правила: Всяко дете получава пеперудка, която поставя на врата си. 

На различни места в стаята се поставят върху пода цветята-кръгове. При 

сигнал „Пеперудки, летете!” всички деца-пеперудки танцуват около 

цветята. При втори сигнал: „Всяка пеперудка върху своето цвете” всяко 

дете застава в съответния кръг. Играта се изиграва 3-4 пъти, след което 

цветята и пеперудките разменят местата си. 

Източник: Книга за учителя на втора група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 

 

Лотария 

Материали: тесте картинки, две по две еднакви; кутия. 

Правила: Всички картинки се поставят в кутията. Децата излизат 

последователно и теглят два билета (картончета). Ако на двата картона 

има един и същи предмет, се печели точка. Ако предметите не са еднакви, 

се връщат в кутията. На печелившите се дават знаменца. 

Източник: Книга за учителя на втора група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 

 

Пчела и бръмбар 

Правила: По преценка на педагога може да се играе в движение или 

в седнало положение. Педагогът казва „пчели” и всички деца започват да 
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произнасят многократно звука „з” (з-з-з…). Ако сигналът е „бръмбар”, 

произнасят звука „ж” (ж-ж-ж…). 

Източник: Книга за учителя на втора група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 

 

Ловец и зайци 

Правила: Едно дете се избира за ловец, а останалите са зайчета. Те 

скачат на полянката. Когато чуят думата „ловец”, всяко дете бързо трябва 

да се скрие зад столчето (храста). Зайчето, за което няма храстче, става 

ловец. 

Източник: Книга за учителя на втора група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. 

Петрова. – София: Народна просвета. 

 

2. Трансформации неигра-игра 

„Най-важното във всяка ситуация на педагогическо взаимодействие 

е начинът, по който учителят се старае да превърне своите задачи в задачи 

на децата, т.е. да бъдат интересни за тях, да са личностнозначими, да 

подтикват към необходимата интелектуална, нравствена, трудова, 

естетическа или физическа активност” (Д. Димитров, 1989, с. 15). Един от 

начините за такъв „превод” е чрез трансформирането на учебните задачи 

и упражнения в игрови и игроподобни. 

 

Дидактична задача: детето да разбира и употребява противоположни понятия. 

(Педагогът казва дума, напр. „дълъг”, а децата трябва да кажат противоположната – 

„къс”; голям-малък; тежък-лек и т.н.) 

 

Задача: Трансформирайте дадените по-долу дидактични 

задачи в игроподобни или игрови активности. Озаглавете ги и им 

направете анализ от гледна точка съотношението игра-неигра. 

Разгледайте примера по-долу. 
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Трансформиране на неиграта в игроподобна активност: 

Летящата топка 

Децата застават в полукръг, а педагогът – с лице към тях. Той подхвърля топката 

към някое дете и казва дума. Детето улавя топката и като я връща бързо, назовава 

противоположната дума. Който сгреши, „изгаря”. 

(Набор от противоположни думи: висок-нисък; широк-тесен; дълъг-къс; тежък-

лек; голям-малък; ляв-десен; пълен-празен; нов-стар; черен-бял; ден-нощ; светъл-

тъмен; топъл-студен; весел-тъжен; болен-здрав; нов-стар; млад-стар; страхлив-смел; 

бързо-бавно; рано-късно. 

Програмна задача на педагога: да разбира и употребява думи с 

противоположно значение; игрова задача: победа; игрови компоненти: игрови 

правила, действия с играчка; вид: ИУ. 

Дидактични задачи: 

1. Да разпознава звук в началото на думата. (Педагогът назовава 

предмети или показва техни изображения. Децата трябва да кажат кои от 

тях започват с определен звук, например „к”.) 

2. Да разбира и използва числителни редни имена. (Педагогът 

задава въпрос кой по ред е даден елемент от нагледно представено 

множество – Например „Кое животно е първо в колонката?”. Или 

назовавайки пореден елемент, пита кои са съседите му: „Кои са съседите 

на петото животно?”.) 

3. Да разбира думи – названия на познати предмети, лица, явления, 

събития. (Педагогът диктува, като казва названия на познати предмети, а 

децата подреждат съответните изображения на масичките пред себе си.) 

4. Да познава частите на денонощието. (Децата изброяват какви 

дейности извършват през различните части от денонощието.) 

5. Да разпознава и назовава геометрични фигури. (Децата посочват 

на магнитното табло назована от педагога фигура или назовават фигура, 

показана от него.) 

6. Да групира геометрични фигури по различни признаци. (Децата 

разполагат с модели на геометрични фигури в четири форми, две 
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големини, три цвята. Трябва последователно да ги групират по тези 

признаци.) 

7. Да съставя алгоритмични поредици по дадено правило. (Децата 

трябва да направят редичка, като редуват два кръга, един триъгълник, два 

кръга, един триъгълник…) 

8. Да намира обект в пространството на листа по указание. (Децата 

разполагат с листи, разграфени като мрежа от квадрати. В центъра е 

обозначена стартова позиция. Децата пишат стрелки нагоре, надолу, 

наляво, надясно, като следват указанията на педагога.) 

9. Да използва правилно формите за единствено и множествено 

число на съществително нарицателно име. (Пред децата има изображения 

на групи с различен брой предмети. Те трябва да назоват всяка група 

предмети с „един”, „една”, „едно” или „много”.) 

10. Да разпознава и назовава графични знаци на някои печатни 

букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети. (На децата 

се показват различни графични знаци. Те трябва да открият „повредените” 

букви.) 

 



Стимулиране на детското творчество и 

хумор в игровата дейност 
 

Съдържателни акценти: 

1. Игра, хумор и творчество 

2. Необходимост от стимулиране на творчество и хумор 

3. Методически изисквания при стимулиране на креативността и хумора 

4. Игри за смях и творчество 

5. Разработване на план-конспект на игрова ситуация 

 

 

1. Игра, хумор и творчество 

Играта е корен и на творчеството, и на смешното. И тъй като тя е 

преобладаваща дейност в предучилищна възраст, развитието на чувството 

за хумор и на креативните способности е особено резултатно, когато 

протича в игрова форма. 

Децата проявяват творчество в играта, като използват предметите и 

играчките по разнообразни, понякога нестандартни начини, създават 

въображаеми ситуации и дори партньори, решават игрови задачи, 

проявявайки съобразителност, находчивост и изобретателност. Тоест 

играта по своята природа развива творческите способности. В същото 

време съществуват и специално разработени игри, насърчаващи 

креативното мислене. 

Хуморът също е сроден с играта – комичната абсурдност създава 

преди всичко впечатление за игра на мисли и първото стремление на 

детето е да се включи в нея. Самата игра независимо от това към коя 

Цели на упражнението: 

• да се формират умения за структуриране на игрови ситуации, насърчаващи 

детското творчество и позитивно чувство за хумор. 



62          Ася Велева ◊ Ръководство за семинарни упражнения 

разновидност се отнася почти винаги е съпроводена с много смях. Затова в 

нашето съзнание думите детство, игра и хумор са неразривно свързани. 

 

2. Необходимост от стимулиране на творчество и хумор
4
 

Защо е необходимо да се стимулира творчеството? 

Проявата на креативност е необходима във всяка сфера на 

човешката дейност. Във всеки ден от живота си човек попада в ситуации, 

чието разрешаване би било по-успешно, ако се използват нови 

формулировки в мисленето. Общите творчески способности за даване на 

много, разнообразни, нестандартни и оригинални идеи са важни в 

областта на науката, изкуството, техниката, при справянето с проблемите в 

ежедневието. 

Защо е необходимо присъствието на хумор в педагогическото 

взаимодействие? 

Необходимостта от присъствие на хумор в ежедневието на детската 

градина е продиктувано от факта, че децата изпитват огромна потребност 

от смях – те се смеят около 200 пъти на ден. За сравнение — възрастните 

се смеят едва 10-20 пъти и то не така интензивно (W. Wicki, 2000; 

www.mdr.de/Drucken/3103.html). Наред с това редица изследвания 

показват, че хуморът оказва позитивен ефект върху развитието в различни 

аспекти – физически, когнитивен, социален, емоционален, нравствен. 

Хуморът е неотменен атрибут на детството и на живота на обществото и 

като такъв е достоен да заеме важно място в педагогическото 

взаимодействие на детската градина. 

 

 

                                                           
4
 Проблемите на творчеството, хумора, тяхната взаимовръзка и възможностите за приложението й в 

педагогическата практика са детайлно разгледани в дисертацията ми на тема: „Стимулиране на 

творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора”, достъпна на интернет адрес: 

http://veleva.net/ 
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3. Методически изисквания при стимулиране на 

креативността и хумора 

Възпитателната работа за стимулиране на креативността и хумора у 

децата следва да се осъществява при отчитане на следните основни 

изисквания: 

• Да не се дават образци за негативен хумор; да се ограничават 

проявите му. 

• Наред с възприемането на качествени образци на хумор, децата да 

се насърчават да измислят смешки, като използват достъпни креативни 

похвати. 

• Да се възпитава отношение към хумора като към престижно 

интелектуално качество. 

• Да се създаде подкрепяща, свободна и непринудена обстановка. 

• Игрите да са съобразени с интелектуалните възможности на 

децата. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: Открийте примерите с детски хумор, създаден въз 

основа на креативни техники. 
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„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-табуретка” 
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4. Игри за смях и творчество
5
 

 

Изопаченка 

Материали: игрално поле; копчета. 

 

Брой играчи: 3-6 и водещ. 

Правила: Водещият поставя копче върху едно от животните върху 

полето и играчът, който е на ход трябва бързо да каже как се придвижва 

животното, но наопаки. Например, ако се падне пчела, може да се каже 

„Пчелата тича”; но не и „Пчелата лети”. Играч, който сгреши взема 

копчето. Победител е този, който няма или е с най-малко копчета в края на 

играта. 

Източник: списание „Bummi”. 

 

Зъбче 

Брой играчи: без ограничение. 

Правила: Играчите се нареждат в полукръг. Чрез жребий се 

определя един, който застава пред тях да ги разсмива по всякакъв начин 

                                                           
5
 Още много игри за стимулиране на креативността и хумора се съдържат в книгата ми „Педагогика на 

творчеството” (2012 а). 

Задача: Определете възпитателното съдържание на всяка от 

игрите по-долу. 
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чрез действия и чрез думи. Единствено не може да се докосва до тях. 

Първият, който се разсмее и му се покажат зъбчетата, излиза да разсмива 

останалите. 

 

Комбинирай смешно 

Материали: изрязани от хартия фигури на предмети, хора и животни. 

 

Брой играчи: 2-4 деца. 

Правила: Когато са на ход, играчите комбинират картинки по избор, 

за да направят различни смешки. Играе се, докато на децата им е 

интересно. 

 

Прави на обратно 

Брой играчи: без ограничения. 

Правила: Децата се движат в кръг. При команда „стани” клякат, а 

при сигнал „клекни” – стават, аналогично разменят командите „ходом” и 

„бегом”. Който сгреши, напуска кръга. 

 

Кажи наопаки 

Брой играчи: без ограничения. 

Правила: Ако децата са повече, е добре да се разделят на два 

отбора. Учителят последователно задава въпроси към деца от всеки отбор. 
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Те трябва да отговарят с „да” вместо „не” и обратно. Въпросите следва да 

са такива, че всички да знаят верния отговор. Например: 

Ти...... ли се казваш? 

На 100 години ли си? 

Имаш ли мустаци? 

От ...... група ли си? 

Конете две крака ли имат? 

Две плюс две на пет ли е равно? 

Когато пораснеш леличка ли ще станеш? 

Сега лято ли е? 

Мишките ядат ли котки? 

Кравите могат ли да летят? 

 

Играта на Гретел 

Материали: голяма чиния с курабии и сладкиши. 

Брой играчи: по възможност – повече. 

Правила: Едно от децата играе вещицата от приказката „Хензел и 

Гретел”. То трябва да затвори очи. Някой от останалите бързо шумоли – 

тропа с пръсти по масата, почуква върху ваза и т.н. „Вещицата” трябва да 

познае от какво е произведен звукът. Ако не успее, играчът има право да 

си вземе от сладките. 

Източник: списание „Bummi”. 
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Рисувателно гадаене 

Материали: игрално поле; моливи; жетони в различен цвят. 

 

Брой играчи: 3-6 деца. 

Правила: Играе се отборно. Играчите от тима, който не е на ход да 

рисува, се наговарят и съобщават на водещия какво според тях ще 

изобрази противниковият отбор от дадения елемент. Ако познаят, 

получават точка. Ако рисунката е различна от предположението, точка 

печели рисуващият отбор. След това ролите се сменят. Печели отборът с 

повече жетони. 

 

Шумни и тихи животни 

Материали: игрално поле, моливи, зар. 

Брой играчи: 3-6 деца. 
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Правила: Всеки, когато е на ход хвърля зара и според индикациите 

има право да оцвети квадратче от картинката със същото число. Ако на 

играчът се падне да оцветява „тиха” картинка (животно, което не издава 

силен шум), докато работи, той не трябва да приказва или да се смее. 

Останалите в това време се шегуват с него, закачат го, разказват смешки. 

Който наруши мълчанието, отпада от играта. 

Източник: списание „Bummi”. 

 

Захарна кесийка (Цукертютен) 

Материали: по една игрова схема, жетони в два цвята за всяка двойка деца. 

 

Правила: 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 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”. 
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Рисуване на няколко ръце 

Материали: лист, на който е начертан кръг, лист, на който е начертан трапец, 

флумастери. 

Правила: 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. 

 

Открий предмет от кръг 

Брой играчи: без ограничения. 

Правила: Може да се играе по двойки или отборно. Когато е на ход, 

всеки играч трябва да назове предмет с кръгла форма. Играе се, докато 

единият не може да продължи. Аналогично може да се играе за дума, 

започваща с определена буква, предмет с даден цвят; предмети, 

притежаващи някакъв признак („да е за ядене”) и т.н. 
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„За какво ще послужа?” 

Материали: игрално поле и зарове от приложение №49; жетони в различен цвят 

за всеки играч. 

 

Правила: 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 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. 

 

Открий смешките 

Материали: картинки с небивалици за всяко дете. 

Брой играчи: без ограничение. 

Правила: Децата се разделят на два отбора. Раздават се картините. 

При сигнал „Старт” отборите започват да търсят кои неща са нарисувани по 

смешен начин. Когато е на ход, всеки отбор има право да разкаже за една 

смешка. Ако не може, се дава право на противниковия отбор. Педагогът 
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отбелязва на дъската с чертички резултатите. Победител е отборът, който е 

открил повече смешки. 

 

5. Разработване на план-конспект на игрова ситуация 

По-долу е даден пример за описание на план-конспект на игрова 

ситуация за стимулиране на хумора и креативността. 

Тема 

Възрастова група 

Възпитателни задачи: осмисляне необходимостта от спазване на 

етични норми при създаване на хумористична ситуация; развитие на 

способностите за даване на много, разнообразни и нестандартни идеи; 

приложение на похвата ……. за създаване на смешки. 

Необходими материали 

Ход на ситуацията 

Уводна част: 

1. Създаване на психологическа нагласа с подходящо хумористично 

стихче, приказка, картина и пр. 

2. Разговор по картина на тема „Хумор и етични норми”. 

Основна част: Посочва се последователността от игри. Между 

отделните игри се включват смешки, стихотворения, номера, гатанки, 

загадки и пр. 

Заключителна част: Обобщение и преценка. 

 

 

 

Задача: Разработете план-конспект на игрова ситуация за 

стимулиране на креативността и хумора. 
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Анекдоти
6
 

Една пеперудка кацнала на копитото на коня, после веднага отлетяла до ухото 

му и рекла: „Извинявайте, че неволно ви настъпих!” 

Майката на Петьо казала през нощта: „Петьо, лампата ти е отдясно. Запали я, 

моля те.” Петьо отговорил: „Не мога, мамо! В тъмното не зная къде е дясно, къде е 

ляво.” 

Попитали едно момиче: „Анче, защо имаш дупка на чадърчето си?” То 

отговорило: „За да позная кога ще спре дъждът.”  

Чебурашка срещнал крокодила Гена и го попитал: „Защо едната ти обувка е 

жълта, а другата – черна?” Гена отговорил: „И аз не знам. Исках да ги сменя, върнах се 

в къщи и какво да видя – пак същото: една жълта и една черна.” 

Шерлок Холмс и доктор Уотсън нощували на палатка извън града. През нощта 

Уотсън събудил Холмс и го попитал: „Сър, какво означава това съзвездие?” Холмс 

отговорил: „Че са ни откраднали палатката.” 

Баба и внук отишли в зоопарк. Пред клетката на слона бабата казала: „Мишо, 

защо не даваш хляб на слона?” Мишо отвърнал: „Не зная как да му дам. Той няма 

преден край – от двете страни има опашки.” 

Една старица вървяла по тротоара и водела крава. Дошъл полицай и й казал: 

„Не знаете ли, че тротоарът е само за пешеходци? Бабата отговорила: „И какво, 

моята крава да не би да кара колело?” 

-Вася, не ти ли пречи, че си левичар? 

-Не. Всеки човек си има недостатъци. Ти например с коя ръка си разбъркваш 

чая? 

-С дясната! 

-Ето, виждаш ли! А нормалните хора си разбъркват с лъжичка! 

 

 

 

                                                           
6
 Част от анекдотите са заимствани от книгата „Прочети ми пак” на Иванка Ковачева (1997) и от книгата 

„Лучшие детские анекдоты” (2001). 
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Загадки
7
 

По какво се различава едно чудовище от една бисквита? (Не можеш да 

потопиш чудовището в млякото.) 

Как може слон, покачен на дърво, да слезе от него? (Трябва да седне на някое 

листо и да чака есента.) 

Какво ще стане, ако в киносалона огромно чудовище седне пред тебе? (Няма 

да можеш да гледаш филма.) 

Кои животни използват лешникотрошачки? (Катеричките без зъби.) 

Защо слонът боядисва ноктите на краката си в червено? (За да може да се 

крие в ягодова поляна.) 

Защо рибите плуват в солени води? (Защото от пипера кихат.) 

 

                                                           
7
 Повечето загадки са от сп. „Фют”. 



Детската  

играчка 
 

Съдържателни акценти: 

1. Комерсиализиране на детската играчка 

2. Експертиза на детската играчка 

 

 

1. Комерсиализиране на детската играчка 

 

КОМЕРСИАЛИЗИРАНЕ НА ДЕТСКАТА ИГРАЧКА 

Играта се определя като един от основните видове детска дейност, в 

която се осъществява пълноценното личностно развитие. В този смисъл 

тревога буди нарастващият брой свидетелства за редуциране на игровите 

умения у съвременните деца. Редица психолози и педагози предвиждат, 

че промените в преобладаващата за предучилищния период дейност ще 

окажат негативен ефект върху развитието. Фактът, че играта не достига 

своя апогей, се дължи на много причини с комплексен характер. Една от 

тях неминуемо е свързана с екстремните промени, настъпили в средството 

за игра – играчката. Може да се каже, че основна тенденция в генезиса на 

игровите материали днес е тяхното комерсиализиране… 

Задача: Прочетете откъс от статията на А. Велева 

„Комерсиализиране на детската играчка”
1
. Прогнозирайте ефекта 

върху детската игра и развитие вследствие от актуалните 

маркетингови стратегии на съвременната игрова индустрия. 

Цели на упражнението: 

• да се придобият умения за прогнозиране на ефекта от игра с различни 

видове играчки; 

• да се придобият умения за оценка качествата на игровите материали. 
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Повратен момент в историята на играчката, който до голяма степен 

предопределя днешния й облик е, Индустриалната революция. Преди нея 

повечето деца са играели, превръщайки в играчки предметите от 

обкръжението си. Играчки се правели и от майсторите занаятчии, но те 

били достъпни най-вече за по-заможните. С появата на Индустриалната 

революция станало възможно произвеждането на големи количества на 

достъпни цени. Така все повече деца играели с готови играчки, вместо да 

си ги правят сами, което, от своя страна, стимулирало производството и 

дистрибуцията. Оттук произтича една ключова промяна, влияеща върху 

дизайна на игровите материали: в миналото играчката е била 

интерпретация на детето за неговото обкръжение, днес тя е модел за 

подражание и дейност, наложен от възрастните, които я изработват. 

Важно събитие, рефлектиращо върху по-нататъшното развитие на 

пазара на играчки, е въвеждането на рекламата. По данни на А. Шпигел на 

3.10.1955 г. компанията Mattel стартира реклама на пистолет, наречен 

„Thunder Burp”. Това е първият случай, когато се рекламират играчки 

извън Коледния сезон. Хауърд Чудаков определя събитието като един вид 

исторически вододел: само за една нощ детската игра бива фокусирана, 

както никога преди, върху предметите – играчките сами по себе си. 

Авторът сполучливо забелязва, че когато дискутираме играта от 

миналото, мислим по-скоро за активност, отколкото за обект. Докато, 

говорейки за играта днес, първото нещо, което ни идва наум, са 

играчките
8
. 

Търсейки начини да продава по-ефективно, съвременната индустрия 

развива маркетингови стратегии, индуциращи съществени промени в 

игровите материали. 

Първата стратегия, насочена към това играчката да се направи 

разпознаваема, атрактивна и открояваща се сред другите подобни на нея, 

е усилване на детайлизацията и реалистичността й
9
. Тенденцията към 

                                                           
8
 Howard Chudacoff, by: Spiegel, A., 2008. Old-Fashioned Play Builds Serious Skills. // 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=19212514 

9
 По думите на С. Бастен може би връхна точка на реалистичността е Baby Alive, излязла за първи път 

през 1973г. и произвеждана понастоящем от Hasbro. Това, което отличава куклата, е способността й за 
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детайлизиране изпъква ярко в така наречените от Е. Смирнова 

„експресивни кукли”, чието изражение е силно преувеличено и по-скоро 

напомня гримаса: те крещят, сърдят се, плачат, плезят се, мигат с едното 

или с двете очи и т.н.
10

. 

Втората стратегия за колонизиране на детските сърца и умове се 

изразява в скъсване с традициите, абстрахиране от семейството, бита, 

труда и екстраполиране на модата, забавленията, сексуалността. 

Нейното начало се свързва с появата на куклата Барби през 1959 година. С. 

Фъргюсън посочва, че представлявайки отхвърляне на домашния, 

семейния живот, куклата пленява фантазиите на малките момичета с вида 

си на пораснала и със своите парти дрехи. Първоначалната продуктова 

линия включвала кукли с професии, чужди на света на майките. Това 

отчуждение (алиенация) от възрастните от страна на най-впечатляващата 

играчка на Mattel е предизвикало неодобрението на родителите относно 

концепция и визия на Барби, както сочат тогавашните проучвания на 

пазара (by: S. Ferguson, 2008)… друг тип скоро възникнала играчка, която 

поставя ударение не само върху това да изглеждаш добре и модерно, а 

изрично върху „консуматорството”. Става въпрос за серията кукли Diva 

Starz, които са екипирани с над 10 000 „забавни и остроумни” реплики 

(„amusing and witty conversational pieces”), призоваващи детето постоянно 

да сменя дрехите и аксесоарите им, да пазарува и да бъде модерно (by: S. 

Basten, 2009). 

Трета стратегия за привличане на потребителския интерес е 

усилване на фантазното в дизайна на играчката. Известно е, че образите 

на въображението са особено притегателни в детска възраст. Отчитайки 

това при проектирането на играчки, дизайнерите често прилагат похвати 

на въображението с различен характер: промяна на свойство (животни, 

оцветени в ярки, нетипични цветове), одушевяване (влакче с лице), 

аглутинация (къща-телефон) и др. Въздействието върху детските 

                                                                                                                                                                                     

дефекация, след като е нахранена със синтетична храна: звуците „ох-ох” сигнализират, че пелените й 

трябва да се сменят – тя действително ги изцапва. Baby Alive може да се види в действие на интернет 

адрес: http://www.youtube.com/watch?v=ieREhZVKd-8 (S. Basten, 2009). 

10
 Смирнова, Е. Особенности рынка современных игрушек. // http://www.ya-

roditel.ru/parents/base/lecture/44384/ 
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предпочитания става също чрез проектирането на цели фантастични 

игрови светове. Илюстрация за това е серията кукли PopPixie. Те са герои в 

магическото измерение Пиксивил. Всяка кукла е конкретен персонаж, 

носител на определени особености и има собствен асистент (Аморе е 

собственик на единствения магазин, специализиран в правенето на 

любовни отвари и заклинания. Тя е Пикси на чувствата. Нейни помощници 

са лилавото хипопотамче Отис и един бухал. Чери е най-богатото пикси. 

Магическата й сила е да контролира времето, а асистентът й е котката Лулу 

и т.н.). Друго проявление на дискутираната стратегия е обозначено от Е. 

Смирнова като дехуманизация и се изразява в това, че куклите все повече 

се отдалечават от образа на човека и все повече придобиват черти на 

превозни средства, животни или технически устройства. Човек лесно се 

трансформира в нещо нечовешко (трансформърс, човек-паяк и т.н.)
11

. 

Четвъртата стратегия е обвързване на играчките със сюжетите 

на популярни кино или телевизионни продукции. Едва ли има детски 

филм с касов успех или обичан анимационен сериал, по чийто образ и 

подобие да не са създадени армии играчки: кукли Батман, Супермен, 

Снежанка, Пепеляшка (точно както във филма на Walt Disney), Шрек, Хари 

Потър и т.н.; конструктори Трансформърс, конструктор-къщата на Мечо 

Пух; пумпали Бейблейд и много, много други. 

Пета стратегия за увеличаване на продажбите е посредством 

налагане колекционирането на игрови материали. За всяка играчка, 

постигнала търговски успех, се предлагат неизброими варианти, аксесоари 

и принадлежности: Барби спасителка на плажа, Барби медицинска сестра, 

Барби принцеса; къщата на Барби, колата на Барби, конюшнята на Барби. 

Шестата стратегия за намиране на достъп до детските 

предпочитания е модификация на игрови материали с хилядолетна 

история. Промяната е такава, че да направи действията с тях лесни и 

достъпни за всяко дете, без да са необходими упражнения, т.е. премахва 

се развиващият ефект на играчката. Например много съвременни 

                                                           
11

 Смирнова, Е. Особенности рынка современных игрушек. // http://www.ya-

roditel.ru/parents/base/lecture/44384/ 



80          Ася Велева ◊ Ръководство за семинарни упражнения 

прототипи на пумпала притежават само развлекателен момент. Те се 

привеждат в движение чрез натискането на копче и издърпването на 

жило, което задейства механизъм на зъбчати колелета. Нерядко се случва 

в един дом да има пумпали, задвижвани на различен принцип, като сред 

тях в игрите не участват именно тези, които се привеждат в движение 

посредством извършване от детето на въртеливо движение. 

Седмата стратегия за привличане на детския интерес е 

„технизирането” на играчката, тоест тя да прави нещо интересно: куклата 

плаче, смее се, говори, пие, расте й зъбче; кученцето гони топка, хваща я, 

лае. 

Осмата стратегия е продиктувана от стремежа на 

производителите да удовлетворят предпочитанията на родителите. Това 

става посредством влагане на многобройни „образователни” функции в 

играчката, за да може детето отрано да научи много за живота и да се 

подготви за училище. Особено популярна играчка от този тип е кученцето 

Пупи на Fisher Price, което възпроизвежда 10 песни, казва частите на 

тялото, „учи” детето на азбуката, числата, цветове и „забавни” фрази. 

Очертаните стратегии не изчерпват арсенала на игровата индустрия 

в процеса на регулиране на играта чрез моделиране на детските 

предпочитания. Подходящи в случая са думите на Д. Шпанел, който 

лансира идеята, че посредством индустрията (на играчки, медии, 

свободно време) децата се сблъскват с примамливи игрови предложения 

и съблазни за консумация, чиято цел е ранно напасване на подрастващите 

към обществените ценностни ориентации. Поради това свободните игрови 

възможности трябва да бъдат грижливо ограничавани. Децата не разбират 

това и нямат нищо против подобни омайващи предложения. Тези 

привнесени отвън модели на поведение предизвикват психологически 

щети (D. Spanhel, 2006). 

Разбира се, критичната оценка на качеството на съвременните 

играчки не означава привличане на миналото като златен стандарт. 

Играчката отразява културата, която я е създала, и същевременно е 

средство за приобщаване към нея. Ето защо измененията в игровите 

материали закономерно произтичат от динамично променящите се 
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условия на живот. Това е във висша степен полезен процес – децата трябва 

да се научат да разбират света, в който живеят. В същото време 

направеният анализ показва, че протичащата комерсиализация на 

игровите материали възпрепятства както игровата дейност, така и детското 

развитие. Оттук нараства отговорността на възпитателите да осъществяват 

компетентен подбор на играчки, които не само въвеждат децата в 

глобализиращия се свят на технологиите, но и изпълняват пълноценно 

своите развиващи функции (А. Велева, 2012 б). 

 

2. Експертиза на детската играчка 

 

Критерий 1: съответствие на санитарно-хигиенни изисквания за 

безопасност. Играчката трябва да бъде изработена от екологично чисти 

материали, да няма дребни и остри детайли, да е трайна (по отношение на 

оцветяване и цялост на конструкцията). 

Критерий 2: техническо изпълнение. Играчката трябва да бъде 

така изработена, че да позволява на детето самостоятелно да извършва 

предвидените с нея действия. Ако тези действия са с продуктивен 

характер, е задължително да бъде обезпечена и трайността на получения 

резултат съобразно желанието на играещите. 

Критерии 3: отвореност за разнообразни игрови (не 

манипулативни) действия. Характерът на претворявания образ, степента 

на неговата детайлизация, функционалните възможности на играчката 

трябва да позволяват използването й в разнообразни игри, въплъщаването 

й в множество роли, реализирането на различни действия с нея. 

Критерий 4: оптимално съчетание на реално и фантазно. 

Играчките, отразяващи образи и обекти, които съществуват в 

действителността, трябва да представят правдиво техните съществени 

Задача: Припомнете си критериите за оценка качеството на 

игровите материали. Направете експертиза на 10 играчки, които се 

предлагат на съвременния пазар. 
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признаци. Игровите материали, които са фантастични образи и предмети, 

да бъдат по-обобщени и да позволяват поемането на различни роли и 

функции, както и тяхното самостоятелно разгръщане и развиване от 

детето. 

Критерий 5: съответствие на равнището на развитие и игрова 

дейност. Размерът, оцветяването, степента на реалистичност на играчката 

и отразяваният от нея образ трябва да са в синхрон с характерните за 

дадената възраст особености на физическо и интелектуално развитие, с 

преобладаващите интереси и равнището на уменията за поставяне на 

игров замисъл и организиране на обстановката за игра. 

Критерий 6: социална приемливост от гледна точка на 

обществените ценности и морал. По своя дизайн и функции играчката 

не бива да деформира образа на човека, да накърнява неговото 

достойнство, да провокира агресивни и антихуманни действия и 

отношения, да поощрява противообществени прояви. 

Критерий 7: привлекателност и възможности за провокиране на 

радостни преживявания. Външният вид и функционалните възможности 

на играчката трябва да съдържат възможности за заинтересоване на 

детето на първо място от самия игров процес и едва след това от 

проблеми и задачи, които се решават с нейна помощ. 

 

 



Компютърните игри в  

предучилищна възраст 
 

1. „За” и „Против” компютърните игри 

2. Класификация на компютърните игри 

3. Критерии за подбор на компютърни игри 

4. Провеждане на компютърни игри в педагогическия процес на детската 

градина 

 

 

1. „За” и „Против” компютърните игри 

Допреди няколко години въпросът за въвеждането на компютърната 

игра в предучилищна възраст беше дискусионен. Но днес, независимо от 

аргументите „За” и „Против”, информационните компютърни технологии 

реално са част от живота на повечето деца. Така дилемата вече не е дали в 

детската градина да се използва PC, а как. Има достатъчно много данни, че 

компютърните активности влияят както върху традиционните форми на 

игра, така и върху детското развитие. Като педагози е важно да съумеем 

да направим дейността с компютъра развиваща и съобразена с възрастта 

на децата. У нас внедряването на компютри в педагогическия процес на 

детската градина едва започва – все още не е създадена нужната научна, 

методическа и материална база13. За целта е нужно да познаваме както 

ползите от компютърните игри, така и възможните негативни ефекти от 
                                                           
13

 В България по проблемите на ИКТ в детската градина работи Йорданка Факирска. Вж. „Педагогически 

технологии за стимулиране на познавателната дейност на 5-7-годишните” (2009). 

Цели на упражнението: 

• да се придобият умения за извеждане на педагогически следствия въз 

основа на анализ на психологически изследвания; 

• да се придобият умения за подбор и провеждане на компютърни игри 

съобразно възрастовите особености на децата в предучилищна възраст. 
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тях. Въз основа постиженията на психологическите изследвания в тази 

област могат да се обобщят основните предимства и недостатъци на 

компютърните игри, които след това да послужат като база за извеждане 

на критерии за подбор и формулиране на методически указания за работа 

с компютър в предучилищна възраст. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ: НОВ 

КОНТЕКСТ НА ДЕТСКАТА ИГРОВА СУБКУЛТУРА 

Влиянието на компютърните игри върху детското развитие изисква 

особен анализ, тъй като персоналните компютри имат голямо 

разпространение, видеоигрите стават част от детската и тинейджърската 

субкултура, измествайки постепенно традиционните игри от живота на 

подрастващите. 

Изучаването на проблема за предпочитанията към компютърни игри 

е свързано с широката разпространеност на игрите и превръщането им в 

основна форма на свободното време на децата. В изследването на 

Грифитс били отделени два типа мотиви, заставящи децата и юношите 

отново и отново да се обръщат към компютърната игра. Играчите от първи 

тип играят заради удоволствието от самата игра и резултата, заради 

удовлетворяването на мотива за постижение и възможното съперничество 

с другите участници. При този тип мотивация играта се съчетава с 

останалите видове дейност, детето нормално общува с окръжаващите, а 

към компютърните игри се обръща във времето за отдих, в свободното 

време. За играчите с втория тип мотивация играта става форма на 

бягство. Именно този тип привикване и изходът от реалността привличат 

Задача: Разделете се на две групи. Прочетете откъса от 

статията на руските психолози Е. Смирнова и Р. Радева 

„Психологически особености на компютърните игри: нов контекст 

на детската субкултура”1. Нека група А защитава тезата за ползата 

от компютърните игри, а група Б – за вредата от тях. Всяка група да 

даде колкото се може повече предложения, подкрепени с 

аргументи. След обобщаване на резултатите формулирайте 

изисквания към компютърните игри за деца. 
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вниманието не само на психолозите, но и на психиатрите. Причина за 

такова увлечение към компютърните игри може да стане неспособността 

на детето да се справя с проблемите във всекидневния живот, ученето, 

сложните отношения с родителите, връстниците – в такива случаи играта 

се явява форма на реакция на стрес, способ за изход от действителността, 

израз на чувство за безпомощност. Компютърната игра за такова дете 

става основно прекарване на времето, то губи интерес към другите 

занимания. В този случай детето се нуждае от вниманието на възрастния, 

вероятно и от помощ от страна на психолог. Фишер отделя дезадаптивните 

поведенчески черти при такъв тип привикване. Към тях се отнасят: 

нарушаване на социалните контакти (семейство, приятели); лъжи и малки 

правонарушения заради пари, необходими за купуването на компютърни 

игри; голямо количество време, прекарвано пред компютъра или във 

видеозала; обръщане към играта в ситуация на стрес и лошо настроение. 

Количеството играчи с ярко изразен тип на привикване към играта като 

изход от реалността е относително неголямо и описанието на случаите в 

литературата говори, че при решаване на външните проблеми, 

нормализацията на отношенията на детето с окръжаващите такава 

привързаност изчезва. 

Най-широко изследваната сфера на влияние на компютърните игри 

върху детето е изразената агресивност в съдържанието на много от тях. 

Този проблем предизвиква безпокойство и у родителите. В теоретическите 

подходи може да се разграничат две противоположни гледни точки. 

Теорията за социалното научаване утвърждава, че игрите, съдържащи 

модел на агресивно поведение, влияят на враждебността на детето, че 

подобни модели могат да се възпроизведат в реалността. Съгласно 

психоаналитичната теория, обратно, компютърните игри дават 

възможност да се отреагират агресивните импулси на детето, да се изрази 

чувството на гняв и злост, проявата на които не се одобрява от 

обкръжаващите. В този случай играта може да има ефект на катарзис, да 

бъде средство за „самотерапия” за детето. Въпреки това игрите, които 

изследователите оценяват като съдържащи сцени на насилие, проява на 

агресия и жестокост, като правило заемат първите страници в списъците с 

рейтинги на най-популярни игри. Изследванията на Фанка показват, че 

47% от 10-12-годишните американци, играещи на компютърни игри, 
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предпочитат игри, съдържащи сцени с агресивност в отношението както 

към измислени, така и към човешки герои; 29% предпочитат игри със 

спортна тематика, 20% - развлекателно-неутрални игри и само 2% - 

развиващи игри, насочени към обучение. 

Резултатите от изследванията върху взаимовръзката между 

демонстрираната в играта жестокост и реалната агресивност на детето 

също са противоречиви. Част от изследователите говорят за 

кратковременен ефект или за отсъствие на влияние на съдържанието на 

играта върху последващото поведение и състояние на детето. Други данни 

свидетелстват за освобождаване от агресивни импулси и снижаване на 

враждебността, релаксация след играта с агресивно съдържание. Но все 

пак болшинството изследователи потвърждават наличие на връзки между 

съдържанието на компютърните игри и равнището на агресия в 

последващата свободна игра на детето, неговата враждебност и 

тревожност, които се диагностицират с въпросници и тестове. При това 

влиянието се увеличава с увеличаването на интерактивността (т.е. 

възможностите на играча да управлява действията на героя) и 

реалистичността на играта. Доказано е, че по-малките деца са по-склонни 

направо да възпроизведат модела на поведение на героя от играта. В 

същото време остава открит въпросът за това доколко дългосрочни са тези 

ефекти, пренасят ли се те в реалния живот (наблюденията на игрите и 

измерванията са се провеждали в експериментални условия). 

Влиянието на компютърните игри върху другите страни на личността 

на детето и неговата социална адаптация също са широко изучени. В 

западните изследвания са получени противоречиви данни за връзките на 

самооценката, социалните навици, успешността на децата и юношите и 

времето, което те прекарват в компютърни игри. От една страна, играта се 

явява поддържаща среда, където е възможно да се достигат резултати и 

да се утвърждаваш, но от друга, увлечението по компютъра влошава 

проблемите в сферата на социалните контакти, изолирайки детето и 

давайки илюзия за изход от проблемите. В същото време самите игри 

стават повод за общуване, тема на обсъждане и съперничество в 

достигането на игровия резултат и следователно могат да служат като 

оръдия за социализация. Изследване, проведено в САЩ, показва, че 
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компютърните игри в болшинството от случаите не стават причина за 

училищна или социална дезадаптация, но както във всяка сфера, тук също 

има рискови групи. В разработката се подчертава необходимостта от 

класификация, невъзможността компютърните игри, както впрочем и 

хората, въвлечени в тях, да се разглеждат като една еднородна група. 

Възможностите за влияние на компютърните игри върху 

познавателното развитие са свързани не само с обучаващите програми и 

специалните компютърни среди, но и с развитието на отделни 

способности, свързани с успешността на обучението. В групата на 

изследванията, изучаващи връзката между компютърните игри и 

когнитивното развитие на детето, влизат не само изследванията върху 

интелектуалното развитие, но и върху развитието на възприятието, 

паметта, скоростта на реакция, тренировката на конкретни навици с 

помощта на компютъра, включването на компютърни технологии в 

обучението на деца на различна възраст, а също така и изследвания върху 

особените случаи на развитие, например за рехабилитация (инвалиди, 

задръжки в развитието, травми). 

В изследванията на Дастман, Голдщайн и др. били получени 

резултати, свидетелстващи за възможностите за развитие на паметта, 

моторната координация, способността за възприемане на пространството, 

вниманието с помощта на компютърните игри. 

Много развлекателни игри съдържат голямо количество 

информация и наситено съдържание, по силата на което детето получава 

знания в областта на историята, географията, икономиката, особено що се 

касае до стратегическите игри. Създателите на игри често съзнателно 

включват в тях необходимостта от усвояване на някакъв обем от знания, 

изработването на навици. Експеримент на Оуен и Бобко показва, че при 

усвояването на един и същи материал с традиционни способи или в 

компютърна игра, чиято цел не е учебна, но изисква използването на 

съответната информация, мотивацията била по-висока у „компютърната 

група”, но по ефективност компютърът отстъпвал на учителя. Според 

авторите „образователният” ефект на компютърните игри се снижава от 

фоновото значение на материала и наличието на множество неучебни 

цели (Е. Смирнова, Р. Радева, 2000). 
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Цитираният откъс не изчерпва нито аспектите на изследване на 

компютърните игри, нито възможните положителни и отрицателни ефекти 

от тях. Той следва да се разглежда като отправна точка за педагогическа 

рефлексия. Още повече, че с главоломното развитие в областта на ИКТ 

проблемните области ще се увеличават прогресивно. 

 

2. Класификация на компютърните игри 

В научната литература компютърните игри се класифицират на 

базата на различни признаци: 

• според използваната технология: компютърни, видеоигри, 

електронни, плейстешън и др.; 

• според броя на участниците: индивидуални и съвместни; 

• според целите, за които са създадени: образователни и 

развлекателни. 

Интересна е класификацията на Е. Смирнова и Р. Радева (2000), 

които типологизират развлекателните компютърни игри съобразно 

тяхното съдържание и действията на играещите. Необходимостта от 

анализ на тези игри е обоснована от авторите с аргумента, че при тяхното 

създаване далеч невинаги се отчитат препоръките на психолозите; 

развлекателните игри отговарят по-скоро на търсенето и изискванията на 

пазара. Е. Смирнова и Р. Радева критикуват пренебрежителното 

отношение на голяма част от психолозите към развлекателните игри, тъй 

като те се срещат най-често на персоналните компютри и стават първата 

достъпна за детето форма на взаимодействие с компютъра. Оттук 

отношенията им със сюжетно-ролевата игра и влиянието им върху 

развитието на детето изисква специален анализ. Авторите се спират на 

следните разновидности на развлекателните компютърни игри: 

Традиционни игри, пренесени на компютъра (пъзели, пасианси, 

Тетрис). Те са насочени към развитие на логическото и пространствено 

мислене, паметта и вниманието, скоростта на реакциите. Игрите от тази 
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група могат да бъдат статични или динамични (използващи движещи се 

обекти). 

Аркади (платформери) (Цар лъв, Аладин, Соник). Тяхната задача е 

управление движението на героя и неговото поведение през 

последователност от лабиринти, препятствия и т.н. Героят не е 

персонифициран, неговите особености нямат значение за играта и той 

може да бъде заменен, без да се измени смисловото значение на 

дейността. При тези игри водещ е мотивът за постижение, а също и 

нарастването и освобождаването на напрежението. 

Стратегии (Civilization, Simcity, Creatures, Warcraft, Ages of Empire). 

Те представляват моделиране процеса на управление. Обектите на 

управление могат да бъдат различни: от пицария до галактика. По 

съдържание се диференцират икономически, военни, спортни стратегии. 

Стратегическите игри носят множество знания за различен род обекти и 

тяхното развитие и взаимодействие (информация по география, история, 

биология). В тези игри се развива логическото мислене, способностите да 

се отчитат няколко фактора, да се планират собствените действия и да се 

предугаждат възможните ходове на противника. Удоволствието от играта 

е по-скоро интелектуално („… колко съм умен…”), отколкото заради 

изпълнението на ролята („… аз мога да бъда добър император, командир, 

премиер…”). Да загубиш в такава ситуация – това е да загубиш в 

интелектуален план; загубата не предизвиква емоции, адекватни на 

моделираната реалност (съжаление за разрушаването на града, гибелта на 

хората) вероятно защото реалността не е персонифицирана, а е 

обезличена. Теоретично даже е възможен обратният процес: 

обезценяване на конкретни уникални герои и условия, разглеждането им 

от гледна точка на изгодата за общото развитие на системата. 

Симулатори (Doom, F17, Formula 1, Quake). Тяхна основна 

отличителна черта е това, че играещият се намира вътре в ситуацията, 

играта е от първо лице, „през очите” на героя. Характерно е наличието на 

задача (мисия), т.е. цел и зададени условия за нейното достигане. За да 

победиш, освен скорост на реакцията и сензомоторна координация, са 

значими образната памет и ориентацията в триизмерното пространство, а 

също и конкретни навици, съответстващи на моделираната реалност. Този 
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вид игри води началото си от компютърните тренажори, използвани за 

обучение на пилоти. Емоциите могат да бъдат най-различни в зависимост 

от характера на моделираната действителност – от радостно чувство на 

полет до агресия и страх. Преживяванията са много реални и децата от 

ранна възраст могат да изпитат силен страх дори само при наблюдение на 

игри на възрастен. В по-голямата си част симулаторите са адресирани към 

юношите и възрастните, но фактически стават достъпни много по-рано (на 

7-9 години). Игрите отговарят на особеностите на потребностната сфера на 

тийнейджърите: разкриването и утвърждаването на своето „аз” в 

привлекателни, сложни ситуации с романтична окраска става важно за 

юношата, а компютърната игра е „безопасна опасност”, изпитание без 

последствия (физически), възможност за получаване на силни усещания. 

Симулаторите предоставят възможност за реализация на неосъществени 

желания, изпробване на недостъпни форми на поведение. 

Игри повествования (Розовата пантера, Monkey Island). Към тях се 

отнасят игрите с непрекъснат, развиващ се сюжет. Те могат да се 

определят като интерактивно кино или анимационен филм. Играещият 

управлява един или няколко героя, които се движат, преодоляват 

препятствия, изпълняват различни действия, взаимодействат с другите 

персонажи. Има две големи групи игри повествование: куест и RPG (role-

plaing games). В куест героят се въвежда „в готов вид” и информацията за 

него се предоставя в началото, разкрива се в процеса или вече е известна 

от филми, книги и т.н. Сюжетната линия и достъпните действия при куест 

като правило са ограничени до определен брой варианти. Неочакваните 

действия се забраняват, водят до абсурдни резултати или се игнорират. 

При такова високо „съпротивление” на играта тя се свежда до 

интелектуална борба, разгадаване на история и изследователско 

поведение. В RPG има уникална възможност за моделиране на героя – 

неговото изменение по желание на играещия. В характеристиката му 

влизат физически особености (сила, ловкост, издръжливост и др.), 

психологически (интелект, хитрост, лидерски способности и т.н.) и 

жизнени навици (бой, варварство и др.). Изменението на „типа личност” 

на героя води до изменение на сценария на играта, игровите задачи, 

възможностите за взаимодействие. Освен богати възможности за 

изследователско поведение и експериментиране над модели на социални 
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отношения в този случай възниква и възможност за идентификация с 

героя. Такова моделиране дава възможност за реализация на 

неосъществими желания и импулси, проба на недостъпни способи на 

поведение. Тези игри не са достъпни за детето в предучилищна и начална 

училищна възраст (Е. Смирнова, Р. Радева, 2000). 

 

3. Критерии за подбор на компютърни игри 

По данни на Соня Чийсън и Карл Гутуин сравнително доскоро 

дизайнерите на компютърни игри са смятали, че вземайки активности за 

възрастни и добавяйки към тях анимация и ярки цветове, ще ги направят 

автоматично подходящи за малките; самите деца рядко са били 

включвани при развитието на продуктите за тях. На практика обаче 

принципите за дизайн на интерфейса за възрастни не могат да бъдат 

приложени към продуктите за деца, защото техните потребности, умения 

и очаквания се различават драстично. Авторите изтъкват, че през 

последните години е започнал процес на разработване принципи за 

създаване на детски компютърни игри, но резултатите от тази дейност все 

още не са обобщени. При това е необходимо да се вземат под внимание 

основните области на развитие: когнитивно, физическо и социо-

емоционално (S. Chiasson, C. Gutwin, 200514). Това на практика означава, че 

голяма част от игрите, които играят децата, не са съобразени с техните 

особености. 

Във връзка с широкото разпространение на компютърните игри 

следва да се съблюдават определени критерии, позволяващи оценка на 

тяхното качество и развиващ потенциал: 

1. Играта да бъде вариативна. Редуцирането на вариативността 

води до загуба на мотивацията за многократно повторение и участие в 

дадената активност, защото, веднъж след като се постигне задачата и се 

снеме информационната недостатъчност, интересът към нея спада. Ето 

                                                           
14

 Chiasson, S. C. Gutwin. (2005). Design Principles for Children’s Technology. Technical Report HCI-TR-05-02, 

Computer Science Department, University of Saskatchewan. 

http://hotsoft.carleton.ca/~sonia/content/Chiasson_HCI_TR_2005_02_Design.pdf 
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защо дизайнът на компютърните игри трябва да е такъв, че всяко 

следващо изиграване да е уникално и неповторимо. 

2. Нивото на трудност трябва да съответства на интелектуалното 

развитие на детето (умствени операции, знания, сложност на правилата). 

Ако играта е прекалено лесна или трудна, тя няма да реализира своя 

развиващ потенциал. Често децата играят игри, които са далеч над техните 

възможности, привлечени от анимацията и звуковите ефекти. По този 

начин се затруднява осъзнаването на правилата и се затормозява 

развитието на стремежа към самоутвърждаване и самоусъвършенстване. 

3. Съдържанието трябва да съответства на възрастовите особености 

на детето. Децата се отличават с повишена впечатлителност и невинаги са 

способни да правят разлика между реално и фантазно. Прекалено 

реалистичните и силно разминаващи се с обективната действителност 

(природни закони и социални норми) игри могат да породят силни 

страхове или да доведат до неадекватно поведение. 

4. Инструкциите трябва да са представени във формат, разбираем 

за детето. Децата не умеят да четат. Инструкциите трябва да се задават 

чрез звук, пиктурални указания и визуални ключове. Те следва да са лесни 

за разбиране и запомняне. 

5. Играта трябва да фиксира вниманието върху получения резултат. 

Това е необходимо, защото децата очакват да видят ефекта от своите 

действия веднага. Обратната връзка може да бъде весела или тъжна 

мелодия, словесна оценка, усмихнато и намръщено човече и т.н. Загубата 

не бива да бъде следвана от атрактивен отговор, защото това насърчава 

неадекватни игрови действия. 

6. Компютърната игра трябва да бъде кратка по времетраене. 

Продължителните занимания пред компютъра могат да доведат до 

раздразнение, да окажат негативно влияние върху зрението и костно-

мускулната система. Затова е необходимо играта или нейните отделни 

етапи да могат да бъдат завършени в рамките на 15-20 минути. 

7. Не трябва да съдържа елементи на насилие и жестокост. Както 

сочат изследванията, малките деца са по-склонни да пренасят агресивните 
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модели на поведение от компютърните игри в собствената игрова дейност 

и реалния живот. 

8. Начинът на управление трябва да съответства на развитието на 

фината моторика на детето. Фината моторика е в процес на развитие и 

децата изпитват трудности при управление на мишката. Препоръчват се 

прости действия с мишката, еднократно кликане, достатъчно разстояние 

между айтемите на екрана или управление с 2-3 бутона. 

 

 

4. Провеждане на компютърни игри в педагогическия 

процес на детската градина 

Съществуват строги изисквания към организацията на работата с 

компютър при деца от предучилищна възраст, а също към оборудването 

на работното място15. Съблюдаването на тези норми позволява да не се 

стига до състояние на преумора и напрежение и допринася заниманията 

да бъдат полезни и развиващи. 

Препоръчва се децата да играят на компютър не повече от 2-3 пъти 

седмично, еднократно през деня (но не късно вечер преди сън). 

Продължителността на играта не трябва да е повече от 10 минути за 5-6-

годишните и 15 минути за 6-7-годишните. 

1. Педагогът трябва да тества играта. На първо място е необходимо 

той да се убеди, че тя е подходяща за възрастта и равнището на развитие 

на децата. Наред с това възпитателят следва да провери дали програмата 

има някакви неизправности. Малките деца са много емоционални и 

                                                           
15

 Представените по-долу изисквания са формулирани от А. Коркина в статията „Как правильно выбрать 

компьютерную программу для ребенка дошкольного возраста” // 

http://www.psytoys.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=205%3A2009-09-21-07-54-

56&Itemid=35 

Задача: Определете вида и възпитателното съдържание на 

популярни развлекателни и образователни игри. Оценете ги, като 

приложите дадените критерии. 
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техническите проблеми могат силно да ги разстроят и даже да станат 

причина за стрес. 

2. Организация на работното място. Много е важно правилно да се 

организира работното място на детето, за да не се навреди на неговото 

здраве и физическо развитие. Столът трябва да е с облегалки; 

клавиатурата да е така поставена, че ръцете да имат опора на масата. 

Нивото на очите следва да е на средата на екрана, а разстоянието между 

очите и монитора - около 60-70 см. Мониторът не бива да се разполага 

срещу прозореца или източник на светлина, за да не се образуват 

отблясъци на екрана. Кабелите да минават към задния панел и да не са в 

пряк досег с детето. 

3. Първоначално се играе с възрастния. Новата игра се играе заедно 

с педагога. Обсъждат се нейният ход, възможните действия и способи на 

решение на задачите. Възпитателят трябва да наблюдава детето и да 

следи дали то разбира играта, дали му е интересна, не е ли много лесна, 

или пък трудна, ще може ли играещият да се справя самостоятелно по-

нататък. 

4. Място в педагогическите ситуации. Развитието на детето се 

осъществява главно в преобладаващите за предучилищна възраст видове 

дейности: сюжетно-ролева игра, конструиране, рисуване, апликиране, 

възприемане на приказки и т.н. Компютърът не може да замени никоя от 

тях, но може да бъде ефективно допълнително средство за развитие. 

Добре е възпитателят да се стреми да реализира една сюжетна линия при 

организация на работата с технологията така, че обичайната дейност — 

играта — да предшества заниманията с компютъра или да следва след тях, 

уточнявайки получените представи и знания. 

5. Условия за прекратяване на играта. Ако възпитателят забележи 

симптоми на световъртеж, дезориентация, непроизволни движения, 

трябва веднага да прекрати играта. Това може да е свидетелство за силно 

емоционално въздействие на съдържанието на дейността или нервна 

реакция към яркия екран. 

6. След играта пред компютъра е полезно да се проведе зрителна 

гимнастика в продължение на 1 минута, за да се снеме напрежението на 
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очите; подходящо е да се изпълнят физически упражнения за 

разтоварване от общата умора и напрежението на мускулите на шията и 

раменния пояс. 

Спазването на изложените критерии и изисквания, от една страна, 

ще минимизира възможните негативни ефекти от ангажираността на 

съвременните деца с компютърни технологии, а от друга, ще позволи на 

педагозите да създават ефективни нови възможности за учене и развитие 

на подрастващите. 

 



Технология за развитие на  

сюжетно-ролевата игра 
 

Съдържателни акценти: 

1. Обогатяване на познавателния опит 

2. Внасяне на нова играчка 

3. Обучаващи игри 

4. Договаряне при самостоятелните детски игри 

 

 

1. Обогатяване на познавателния опит 

Обогатяването на познавателния опит на детето се осъществява в 

обучаващите ситуации (по „Природен и социален свят”, „Български език и 

литература” и др.), чрез целеви разходки, екскурзии, наблюдения, 

разглеждане на картини, гледане на филми, беседи и т.н. За да намерят 

детските впечатления израз в играта, от решаващо значение е върху коя 

страна на действителността ще се постави акцент – върху предметната или 

върху дейността на хората и техните отношения. Установено е, че 

насочването на детското внимание върху конкретни обекти (животни, 

растения, машини, транспорт) не води до претворяване на новите знания в 

играта. Впечатленията, получени при наблюденията, екскурзиите и т.н., 

стават стимул за игрова дейност само когато при провеждането на 

съответната форма за обогатяване на познавателния опит вниманието на 

децата специално се насочва към човешката дейност и взаимоотношения 

(отношението на човека към животните, грижата за тях и за растенията, 

използването на машините, управляването на транспорта). 

Цели на упражнението: 

• да се придобият умения за разработване на план-конспекти за развитие на 

сюжетно-ролевата игра.  
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В план-конспекта за обогатяване на познавателния опит следва да се 

проектират начините за насочване на детското внимание към: 

• начина на живот на животните, грижите на хората за тях и 

съвместната им дейност – труд, дресура, игра (ако обект на изучаване са 

животните); 

• грижата на хората за растенията, начина на използването им (ако 

обект на изучаване е растителният свят); 

• начина на използване и поддръжка на машините/транспортните 

средства; необходимите за управлението им качества; 

взаимоотношенията на хората в процеса на експлоатиране на 

машините/транспорта; резултата от дейността и значимостта му за другите 

хора (ако обект на изучаване са машини, транспорт); 

• взаимоотношенията между хората, личните им качества, нормите 

и правилата на поведение, специфичните предмети, които използват, и 

действията с тях, значимостта на дейността им (ако обект на изучаване са 

различни социални ситуации и професии). 

 

 

Задача: Разработете план-конспект за обогатяване на 

познавателния опит по избрана от Вас тема (например „Пожарна”, 

„Фризьорски салон”, „Цирк”, „Зоологическа градина”, „Риболов” и 

др.). 

Разработката трябва да съдържа: тема; възрастова група; 

форма (отбелязва се дали е наблюдение, екскурзия, обучаваща 

ситуация и т.н.); цел (указва се сферата от човешката дейност и 

взаимоотношения, с която се запознават децата с оглед 

обогатяване на играта с нов замисъл, сюжетна линия, роли или 

действия); необходими материали; ход на ситуацията (посочват 

се съдържателните акценти на беседата, описват са дейностите; 

планира се евентуална среща със служебни лица, изброяват се 

използваните похвати като показ на картини, гатанки и др.). 
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Примери: 

Тема: „Шивашко ателие” 

Възрастова група: ІІІ 

Форма: Обучаваща ситуация. 

Цел: запознаване с дейността в шивашкото ателие с оглед обогатяване на 

игровата дейност с нов замисъл. 

Необходими материали: снимки и картинки с изображения на дрехи; шевна 

машина; няколко модела на детски дрехи; модно списание; шивашки сантиметър; 

различни видове плат; по една картинка на дреха за всяко дете (картинката е 

разделена на 6 части); листи А-4; три изображения на различни дрехи, които са 

разрязани на отделните си части; копчета. 

Ход на ситуацията: 

1. Групата разглежда фотоси на готвач, балерина, полицай, клоун, деца в зимни 

и летни дрехи. 

— Какви дрехи са необходими на готвача? (Бяла престилка и шапка, за да не се 

мърси храната.) На балерината? (Красива рокля.) На полицая? (Униформа, за да го 

разпознават хората.) На клоуна? (Смешни, шарени дрехи.) Какви дрехи обличаме през 

зимата? (Топли, за да ни предпазват от студа.) А през лятото? (Леки, да държат 

прохладно.) На всички хора са им необходими дрехи, за да ги предпазват от студа и 

слънцето, за да им е удобно да се трудят. Професията на шивача е много важна, 

отговорна и интересна. Днес ще отидем на екскурзия в шивашкото ателие, за да 

научим как се шият дрехите. Аз ще бъда ваш екскурзовод, а мои помощници са майки 

на наши деца. 

— Вижте колко е голямо шивашкото ателие. Вътре има различни цехове, където 

работят много хора и машини. За да стане готова една дреха, върху нея работят много 

хора, те трябва да си помагат, за да бъде дрехата красива и удобна. 

2. — Тук е стаята на модния дизайнер. Той измисля как да изглежда дрехата, 

решава от какви платове и цветове да се ушие. От дизайнерът зависи дали ще бъде с 

дълги или къси ръкави, с копчета или цип, дали ще има джобове и якички. Той се 

интересува какви дрехи са нужни на хората, рисува ги и после върху неговите рисунки 

се правят кройки. 

— Хайде да отидем при дизайнера и да видим какви предмети са му нужни, за 

да работи. (Майката, която е в ролята на дизайнер, показва предметите и прави скица 

на рокля.) 

Игра „Подреди картинката” 

-Деца, сега вие ще бъдете модни дизайнери, подредете картинките си, за да 

видим какви дрехи ще се получат. (Децата сглобяват разрязани на 6 картинки.) 

3. — От какво се шият дрехите? Платовете еднакви ли са, или различни? В 

шивашкото ателие има много различни платове и те се съхраняват в специален склад. 

Складът – това е помещение, в което се съхранява нещо. Хайде да отидем там и да 

видим колко разнообразни могат да бъдат платовете. (Децата се придвижват към 
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следващата масичка-цех, където ги очаква друга майка. Тя продължава беседата и 

показа.) 

—Вижте колко много платове имаме. По какво се различават те? Платовете 

биват различни по цвят и по текстура. Текстура означава „на пипане”, платовете са 

различни на пипане. Някои са тънки – от тях може да се ушие лека рокля; други са 

дебели – за зимно палто. А този плат се нарича бархет, пипнете го. Как се усеща? Какво 

може да се ушие от него? (детски дрешки, пелени, блузки). Хайде да се поупражняваме 

да избираме различни тъкани. 

Игра „Намери си другарчето” 

Децата се разделят на две групи и застават едни срещу други. Раздават им се 

парченца плат. 

— Намерете другарчето си от другата група, което има същия цвят плат като вас. 

— Намерете другарчето си от другата група, което има същата текстура плат като 

вас. 

— А сега измислете какво може да се ушие от вашия плат и идете до 

подходящия модел на дреха. Ето ги моделите. 

4. — Вече имаме модел на дрехите, избрахме си платове. Как мислите, какво се 

прави по-нататък в ателието? Трябва да се ушие дрехата. 

— Моделът на дрехата най-напред се разкроява, а след това се съшиват 

детайлите на шевната машина. Хайде да отидем в шивашкия цех. (Там ни очаква друга 

майка.) 

— Тук е кроячницата. Кроячките налагат кройките на плата, очертават ги и след 

това ги изрязват. Кроячките работят внимателно, за да са точни размерите, дрехите да 

стоят красиво. 

— Шивачките шият разкроените платове, стараят се шевовете да са правилни и 

здрави; на готовите дрехи се поставят етикети. 

— Ето на такава машина се шият дрехите. От кроячницата имаме скроени 

детайлите за пола, сега ще ги съшия (зашиването става пред децата). Ето я готовата 

пола. 

Упражнение „Състави модел на дреха” 

— Нека се опитаме да „ушием” дрехи. (Децата се разделят на три групи.) Имаме 

кройки на три модела дрехи. Всяка група трябва правилно да сглоби своята дреха и 

след това да разкаже каква е тя, от какви части е съставена. (Розова рокля с якичка, 

къси ръкави, колан и волан; жълта риза с дълги ръкави, яка, джобове и копчета; 

костюм с панталон, колан, джобове, риза и тиранти.) 

5. — За да могат дрехите лесно да се обличат и събличат и за да стоят добре на 

фигурата, те имат закопчаване. Какви видове закопчаване знаете? 

— Вижте какво е станало в нашата фабрика – копчетата са се разпилели. Хайде 

да ги подредим. 

Децата се разделят на три групи. Първата група събира всички големи копчета, 

втората – всички малки, а третата – жълтите. Провежда се състезание. 
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— Как мислите, когато дрехите са готови, къде ги закарват? 

Показва се снимка на магазин за дрехи. 

6. — Ето, че нашата екскурзия завърши. Хареса ли ви? Къде бяхме днес? През 

какви цехове се преминава, докато стане готова дрехата? Какви трябва да бъдат 

хората, които шият дрехи? 

7. — Сега ще си направим ревю на модни дрехи, които са ушити в шивашкото 

ателие, а вашите родители са купили от магазина. 

Момчетата канят момичетата, отиват в центъра на занималнята и започват показ 

на модните дрехи. 

Адаптация по: http://www.maaam.ru/detskijsad/scenarii-aktiviziruyuschego-

obschenija-yekskursija-na-shveinuyu-fabriku.html 

 

Тема: „Трудът на шофьора” 

Възрастова група: ІІ 

Форма: Целева разходка. 

Цел: уточняване и задълбочаване знанията за труда на шофьора с оглед 

обогатяване на действията и взаимоотношенията, претворявани в играта. 

Необходими материали: макет на светофар; рингове; изработени от хартия 

шофьорски книжки за децата. 

Ход на ситуацията: 

1. — Чуйте гатанката: 

Кара той автомобил 

и не трябва да е пил. 

Вози ни с кола, мотор 

и нарича се… (шофьор)  

Милка Янакиева 

— Днес ще отидем на гости на чичо Стоян. Той е шофьор. Докарва свежи 

продукти за нашата детска градина. 

Педагогът заедно с децата разглежда автомобила. 

— Кои са частите на автомобила? (кабина, каросерия, врата, прозорци, волан, 

колелета) 

—Кой управлява автомобила? 

— Как се нарича мястото, където сяда шофьорът? (кабина). 

2. — Добър ден, господин шофьор. Ще ни докарате ли свежи плодове, децата 

много ги обичат? 

— С удоволствие. Сега ще отключа вратата на кабината. Преди да тръгна, трябва 

да проверя дали е изправен автомобилът. Тази стрелка покава, че маслото е 
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достатъчно, а другата сочи, че бензинът е малко. Без бензин колата не върви, трябва да 

заредя. (Шофьорът вади туба, отваря капачето на резервоара и налива.) Винаги си нося 

туба с бензин, така няма опасност да закъсам по пътя. Сега ще проверя аптечката, ако 

стане произшествие, може да се наложи да се превързват рани. Ето тук са документите 

– когато ме спре полицай, ще ми поиска шофьорска книжка. Имам и инструменти, 

понякога се налага да завия някой болт. Бихте ли ми подали отверката? Благодаря, сега 

вече всичко е наред. 

— Вие във вашата група имате ли коли? Преди да тръгнете на път винаги 

проверявайте маслото, бензина и аптечката. Приготвил съм ви подарък – шофьорски 

книжки, за да са ви изрядни документите, когато ви спре полицай. А сега ще отида да 

ви докарам плодове. За колко часа ви трябват? 

— За следобедна закуска. 

— Добре, тръгвам, за да успея навреме. 

— Приятен път! 

— Благодаря! 

Педагогът насочва вниманието на децата към това как шофьорът сяда в 

кабината, слага си колана, пуска светлините и пали мотора. 

— Чичо Стоян е отличен шофьор. Кара внимателно, винаги доставя продуктите 

навреме. Професията му не е лесна. Трябва да следи другите коли на пътя, 

пешеходците, светофара и пътните знаци. 

3. — Кой цвят на светофара разрешава движението? Какво означава жълтата 

светлина? А червената? 

— Хайде да играем на шофьори. (Раздават се ринговете.) На червена светлина 

спирате, на жълта палите мотора „Бр-Бр”, а на зелена карате, но внимателно, за да не 

стане катастрофа. 

Играта се изиграва няколко пъти. Накрая педагогът поставя печати в книжките 

на децата, защото са внимателни шофьори. 

 

2. Внасяне на нова играчка 

Новата играчка се дава с цел обогатяване на играта с нови замисли, 

роли, действия и епизоди или за видоизменянето й в друга насока. 

Внасянето на играчката става под формата на обучаваща игра. Актуализира 

се опита на малките от познати житейски ситуации - как се постъпва със 

съответния предмет. Педагогът показва на децата как се борави с 

играчката и ги насочва към разнообразни игрови действия, стреми се да 

създаде емоционално отношение към играчката; насърчава включването й 

в игрите. 
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Примери: 

Тема: „Фризьорски салон” 

Възрастова група: ІІ 

Цел: обогатяване на играта с нов замисъл, роли и действия. 

Необходими материали: комплект „фризьорски салон” (гребен, ножици, 

сешоар, огледало, панделки, фиби, наметка, пулверизатор); хавлиена кърпа; кукла с 

красиви дълги коси. 

Ход на ситуацията: 

Предварително подготвено дете, носещо кукла, влиза в занималнята. Новият 

комплект е подреден на масичка в занималнята и е покрит с парче плат, така че да не 

се вижда. Детето съобщава: 

— Здравейте, днес моята дъщеря Лили ще ходи на бал на цветята. За празника 

иска да си направи красива прическа. Къде трябва да отиде? (във фризьорския салон). 

Педагогът се обръща към групата: 

— Деца, от днес в нашата група имаме фризьорски салон. (Отстранява плата и 

показва комплекта.) Вижте колко красиво е подреден, има си всичко: гребен, ножици, 

сешоар, огледало, панделки и фиби. А знаете ли за какво се използват тези предмети? 

(Показват се наметката и пулверизатора.) С наметката се покриват раменете на 

клиентите, за да не падат отрязаните коси върху дрехите им. Това е пулверизатор, с 

него се навлажнява косата, за да може по-лесно да се подстригва. 

— Готови ли сме да посрещаме клиенти? 

Педагогът разиграва диалог с предварително подготвеното дете. 

— Добър ден, какво ще обичате? 

— Дъщеря ми иска да се подстриже. 

— Каква прическа да направим? 

— Скъсете бретона и вържете опашка. 

Задача: Разработете план-конспект за внасяне на нова 

играчка (кукла, сервиз за чай, лекарски комплект, камион за смет 

или друго). 

Разработката трябва да включва: тема, възрастова група; 

цел (в какъв аспект следва да се обогати игровата дейност); 

необходими материали; ход на ситуацията (провокиране на 

емоционално отношение към играчката; актуализиране на детския 

опит от познати житейски ситуации; показ на действия; 

насърчаване включването на играчката в игрите). 
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— Чудесно. Първо ще завържа наметката и ще намокря косата „ц-ц”. Сресвам я. 

Да, бритонът е много дълъг, пречи ти да виждаш. Сега ще го намаля с ножицата. Я се 

виж в огледалото, харесва ли ти така? 

— Подстриганата коса трябва да се измие. Кой ще ми даде леген? А шампоан и 

кърпа? (Децата търсят предмети заместители.) 

— Ели, налей, моля те топла вода в легена. Хайде сега, измий косата на Лили. 

Няма страшно, не люти, шампоанът е детски. Хубаво изплакни косата, да не остане 

пяна. Сега вече може да се подсуши с кърпата. 

— Кой ще изсуши косата със сешоара? (Излиза дете.) 

— Кой ще среше чистата коса? 

Докато дете от групата сресва куклата, педагогът казва стихотворението: 

Расти, коса, до пояса, 

до косъмче ти моя си. 

Расти, косичке, до пети 

и гребена обичай ти! 

Расти, косичке, малка си, 

дъще, слушай майка си. 

— С коя паднелка да завържа опашката, така че да подхожда на роклята на 

Лили? 

— Прическата е готова. Честито! 

— Благодаря. 

— Колко ви дължим? 

— 5 лева. 

— Заповядайте. 

— Благодаря, пак заповядайте. Приятен ден! 

Педагогът се обръща към децата. 

— Майки, вашите деца са поканени на бала. Те сигурно също искат да заведат 

децата си във фризьорския салон. 

 

Тема: „Ремонт на автомобил” 

Възрастова група: ІІІ 

Цел: обогатяване на играта с нови роли и действия. 

Необходими материали: комплект инструменти за ремонт на автомобили 

(отвертка, чук, клещи, гаечен ключ, колан за инструментите); автомобил и зайче. 

Ход на ситуацията: 
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Възпитателят поставя на масата играчка автомобил, в който седи зайче. Пее и 

говори от името на героя: 

— Тра-ла-ла, тра-ла-ла, на Рожден ден ела, 

ще ядем, ще ядем, вкусна торта с крем… 

— Канен съм у моя приятел Тигъра. Той днес има рожден ден. Но Тигърът живее 

далеч, трябва да отида с колата. Паля мотора „Р-р-р”. Не запали! Ще пробвам пак „Р-р-

р-р-р-р”. Колата не може да запали, счупила се е! (Плаче.) 

Педагогът оставя куклата на зайчето и се обръща към децата: 

— Искате ли да помогнем на Зайо? Какво ни е необходимо? 

— Зайо, имаш голям късмет. Тъкмо днес нашият майстор чичо Георги донесе за 

децата колан с инструменти, за да могат да си ремонтират колите. Ще ти помогнем. 

— Деца, вижте колко много инструменти имаме и колко красиво и удобно са 

подредени на колана. Познавате ли ги? (Обсъждат се наименованието и функциите на 

инструментите.) Каква ли е повредата на зайовата кола? 

Всяко дете по желание предлага предполагаем проблем, излиза пред групата, 

избира съответния инструмент и работи върху колата. При необходимост възпитателят 

насочва към следните действия: затягане гайките на мотора с гаечен ключ; затягане 

пантите на вратата с отвертка; очукване на изкривената ламарина с чука; смяна на 

крушките (използват се предмети заместители); проверка на акумулатора и доливане 

на дестилирана вода (търси се заместител); смяна на чистачките и наливане на вода; 

проверка на спирачките; смяна на маслото; смяна на гумата (заместител на крик); 

напомпване на гумите (заместител на помпа). 

— Зайо, колата ти е като нова. Опитай сега да запалиш. Вече знаеш къде ще 

намериш добри автомонтьори. Приятно изкарване на маскения бал! 

Зайо сърдечно благодари на децата и отпътува. 

— Ще сложа този чудесен колан при нашите транспортни средства. А вие 

проверете дали няма още повредени автомобили. 

 

3. Обучаващи игри 

Обучаващите игри се отличават от свободните по това, че са 

инициирани от педагога и се реализират под неговото непосредствено 

ръководство. Това не означава, че само възпитателят действа, а групата 

наблюдава пасивно. Целта на заниманията е в процеса на 

непосредственото емоционално общуване между детето и възрастния да 

се осъществи предаване на игров опит, който след това да се транслира в 

свободните игри. Възрастният насочва детето към обогатяване на сюжета 
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и действията, към използване на предмети заместители, към ролеви 

взаимодействия и комуникация. 

В тези ситуации игровата задача предварително се обмисля от 

педагога и се планира съобразно достигнатото равнище на игрова култура 

на детето. Те протичат като показване на инсценировки или непринудени, 

но насочвани от възрастния взаимодействия с детето. 

 

Примери: 

Тема: „Лиса и лисичета” 

Възрастова група: ІІІ 

Цел: обогатяване на играта с нови роли и действия; развитие на уменията за 

организация на материалната среда; развитие на уменията за използване на предмети-

заместители. 

Необходими материали: дунапренени модули (куб, паралелепипед); чайник, 

чашки, красиви кутийки с шишенца от парфюм; камион. 

Ход на ситуацията: 

— Хайде да поиграем! (Педагогът извиква по име няколко деца.) 

— Аз ще бъда лиса. Вижте какви остри ушички имам, а очите ми гледат хитро-

хитро. Имам и дълга, пухкава опашка. 

— Аз живея в гората. Сама. Имах малки лисичета и весело играех с тях, но те 

пораснаха и се разпръснаха из гората. Скучно ми е. Ако имах лисичета, бих им 

подарила подаръци. Къде са моите лисичета? Ани, ти искаш ли да ми бъдеш лисиче? А 

имаш ли опашка? Покажи я. Ах, колко е красива! И очичките ти гледат хитро. Веднага 

се вижда, че си малко лисиче. 

— Ники, искаш ли да ми бъдеш лисиче? А ти умееш ли да тичаш тихо-тихо? 

Покажи да видим. А къде ти е опашката? Хубаво лисиче! (По аналогичен начин се 

взаимодейства с другите деца.) 

Задача: Разработете план-конспект на обучаваща игра. 

Разработката трябва да включва: тема; възрастова група; цел (в 

какъв аспект следва да се обогати игровата дейност); необходими 

материали; ход на ситуацията (провокиране на интерес и 

емоционално отношение; актуализиране на детския опит от 

познати житейски ситуации; показ на действия; насърчаване 

участието на детето). 
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— Колко е хубаво! Сега имам много лисичета. Ще ви заведа в гората. Ще си 

построим голяма къща. Хайде най-напред да направим вратата – колко е голяма! И 

ключ сложихме. Тук ще живеем. 

— На какво ще седнем? Нямаме столчета. Хайде да си направим. Какви умели 

лисичета! Умеят да си направят столчета. Сложиха голям куб и вече има къде да 

сядаме. Има ли столчета за всички? 

— Ще вземем маса от кукления кът. Ще я сложим по средата. Колко е хубаво у 

нас! Можем и чай да си пийнем. 

— Кой ще ми помогне да приготвя чай? Ето го чайника. Завърти крана, лисиче. 

Не се ли получава? Виж как го правя аз. (Педагогът „завътра крана” във въздуха – „ш-ш-

ш”.) Чайникът се напълни. Бързо затвори крана. Браво! 

— Ира, включи котлона („чик”). Ти си се научила да го правиш много хубаво, 

колко ми помагаш! Оставяме чайника на печката. Нека да се загрее. Ще сложим чашки 

за всички лисичета. 

— Водата завря ли? Хайде да сложим чая. Сипвам чай и заливам с вода („ш-ш-

ш”). Вече можем да наливаме в чашите. Опитайте, вкусно ли е? Не? Май забравихме да 

сложим захар (за захарница се използва предмет-заместител). А с какво ще 

разбъркаме чая? 

— Трябват ни лъжички. Ира, донеси ни лъжички. Сега имаме всичко. Слагам си 

две лъжички захар в чашата, разбърквам и пия. Колко е вкусно! Лисиче Ники, на теб 

харесва ли ти чая? Лисиче Ира, налей ми още малко чай, ако обичаш. Харесва ли ви в 

нашата къща? Имам подаръци за вас. Ето един камион. С него можете да возите 

шишарки. Виждате ли, там в ъгъла има много шишарки. Искате ли да ги закараме на 

Мечо? 

— На момичетата подарявам тези красиви кутийки. Отворете ги, в тях има 

шишенца. Ах, как ухае! Това е парфюм. Може да сложите на куклите. В шишенцата има 

малко вода. Поиграйте и после ще отидем на разходка. 

Източник: http://detsad-kitty.ru/metod/page/111/ 

 

Тема: „Печем пирожки” 

Възрастова група: ІІ 

Цел: обогатяване на играта с нови действия; развитие на уменията за 

използване на предмети заместители. 

Необходими материали: панер с детайли от конструктор (сфери, които се 

разделят на две половини); кутия от обувки. 

Ход на ситуацията: 

— Алекс, искаш ли да поиграеш с мен? Ще пека пирожки. Ти обичаш ли 

пирожки? Хайде да извикаме още Мими и Оля. Момичетата също искат да играят. 

— Вижте какво имам. (Възпитателят показва панера.) 
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— Ще замеся тесто за пирожките. Така, така… (Размества детайлите от 

конструктора в панера.) 

— Мими, ти с какво обичаш пирожките? Със сирене? Ето за теб пирожка със 

сирене. (Показва как слепя пирожките.) 

— Къде да поставям пирожките? В какво ще ги печем? (Изчаква се децата да се 

досетят; ако не, се предлага капака на кутията.) Наистина, тук можем да наредим 

пирожките. Това ще бъде тавата, както в мамината кухня. 

— Ето я тук пирожката на Мими със сирене. Алекс, ти с какво обичаш 

пирожките? С къпина или ябълка? Сега ще направим пирожки и за Алекс, и за Оля. 

— Остана ни още тесто, хайде да направим още пирожки. Кой ще ми помогне? 

— Мими, замеси тестото. Колко добре става! 

— А сега слепяй пирожките ето така, като мен. (Предлага и на другите деца.) 

Станаха много пирожки. Не остана свободно място. Трябва да пускаме печката. Къде е 

нашата печка? 

— Оля, къде ще печем пирожките? Тук ли? (Използва се заместител.) Това печка 

ли е? Включвай я по-бързо! Сложихме пирожките да се пекат, може да си починем 

малко, да изиграем една игра. (Изиграва се игра с пръсти.) 

Варило мишле кашица 

Варило мишле кашица (2).-Ти не си работило, 

На това пръстче дало,дръвца не си рязало, 

на това дало,вода не си носило. 

на това далоЗатова кашица за теб няма. 

и на това дало,И то си останало мъничко, мъничко. 

а на малкото не дало. 

Дланта на лявата ръка е обърната нагоре хоризонтално. Пръстите са леко 

разтворени. Показалецът на дясната ръка прави въртеливи движения върху 

дланта, имитираща бъркане. Палецът и показалецът на дясната ръка докосват 

последователно всеки един от пръстите, като ги свиват и после изправят. Накрая 

се почуква малкото пръстче, докато се говори ритмично. (Източник: И. Ковачева, 

1997.) 

— Хубаво поиграхме. А как са пирожките? 

— Помиришете, колко хубаво мирише. Оля, виж дали пирожките вече са се 

зачервили. Да, готови са. Сега ще ги извадя от печката. Внимавайте, горещо е! 

— Вземете си. Вкусно ли е? (Раздават се пирожки на всички.) Колко хубави 

станаха нашите пирожки! 

— Ние се нахранихме, а куклите останаха гладни. Те също искат пирожки. 

Останаха ли ни? Искате ли да нахраните куклите? Ето така, като мен. Яж, кукличке, яж. 

Вкусна пирожка. Ще ти опека още. 
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С това играта може да бъде завършена и децата да се насочат към друга 

дейност. Ако проявяват интерес към продължаване на играта, може още веднъж да се 

„замеси” тесто, да се „изпекат” пирожки, да се нагостят куклите, зайчетата т.н. По 

същия начин може да се „сготви каша”, „супа” и т.н. 

Източник: http://detsad-kitty.ru/metod/page/111/ 

 

4. Договаряне при самостоятелните детски игри 

Ходът на свободните, самостоятелни, организирани от децата игри 

не се поддава на предвиждане, защото те са импровизирани. В план-

конспекта се отбелязва предварителната подготовка, осъществена от 

педагога, която прави възможно разгръщането на играта, както и 

насочващата беседа преди началото на игровия процес. 

 

Примери: 

Тема: „Болният Зайко“ 

Възрастова група: І 

Цел: Поощряване на взаимодействието между децата в по-голяма играеща 

групировка от позицията на ролята; елементарно съгласуване на игровите действия. 

 

Задача: Разработете план-конспект на договарянето при 

самостоятелните детски игри. Разработката трябва да включва: 

тема; възрастова група; цел (в какъв аспект следва да се обогати 

игровата дейност); необходими материали; предварителна 

подготовка (какви дейности са осъществени във връзка с 

обогатяване на познавателния и игров опит на децата по дадената 

тема, например: целеви разходки, обучаващи ситуации; 

разглеждане на картини; песни; художествена литература; 

изработване на игрови материали; минали игри и т.н.); ход на 

ситуацията (описва се беседата преди играта: насочване към 

темата; провокиране на интерес и емоционално отношение; 

актуализиране на детския опит от познати житейски и игрови 

ситуации; насочване към роли, групировки, действия, 

проектиране на сюжета). 
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Необходими материали:  

• лекарски кабинет – престилка, слушалки, спринцовка, бинт; 

• семейство – печка, сервиз за хранене, прибори, покривка, кукли бебета; 

• автобус – кормило, шапка за шофьора, туба за бензин. 

Предварителна подготовка: 1) Децата са участвали в организиране на 

предметно – игрова среда съобразно пресъздаваните игрови действия и роли. 2) 

Предишен ден в конструктивни игри са построили зоопарк. Конструкцията е запазена. 

Ход на ситуацията: 

Някъде между клетките (къщите на животните) в зоопарка лежи зайче. 

Песен:Зайчето си наранило лявото краче. 

Седнало и затъжило под едно дръвче. 

Видяла го една калинка: „ Слушай, я да спреш!  

Може ли от дреболия да се разревеш!“ 

— Какво ли му се е случило на Зайчето? 

— Какво да прави? 

— Кой лекува болните? 

— Заповядай, Зайко в нашия лекарски кабинет. 

— Лекар ще бъде Камен. Той е много внимателен. Ще те прегледа, ще те 

превърже. А ако продължава да го боли и да плаче, какво ще му дадеш? (Лекарство, 

рецепта, ще го погали и успокои.) 

— Но щом те излекува, ти не си отивай, моля те, остани при нас. 

— Тук има много грижливи майки, които могат да приготвят храна за твоите 

малки зайчета. Кои ще бъдат майки? 

— Какво ще сготвите днес? (В минали игри майките са приготвяли супа от 

топчета, зеленчукова супа, чай, сервирали са чашка с чинийка, купичка, прибори. 

Хранили са кукли. Отсервирали са масата. Ако децата се затруднят с отговорите, 

педагогът може да ги насочи, като се обърне към Зайко и му каже, че е опитал вкусната 

зеленчукова супа, пил е сладък чай.) 

— Трябва да сготвите по-бързо, да нахраните децата си, за да ги разходите до 

зоопарка и да им покажете животните там. 

— А ако ти е трудно, Зайко, да стигнеш до къщата им, ще те заведем с автобус. 

— Кои днес ще бъдат шофьори и ще се грижат за безопасното предвижване на 

пътниците? 

— Първо ще шофира единият, а другият ще продължи, защото пътят е дълъг и 

ще се изморите. 

— След като направите автобуса, за какво още трябва да се погрижите? (Да 

налеят бензин, да напомпат гумите. При необходимост педагогът задава насочващи 

въпроси.) 
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— И не забравяйте, че трябва да говорим тихо, да казваме вълшебните думички: 

„Благодаря" и „Извинявай". 

— Приятна игра! 

Преценка: Заедно със Зайко по групировки. Поощрява се взаимодействието 

между игровите звена. Перспектива – внасяне на още предмети за обогатяване на 

игровите действия. 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 

 

Тема: „Пътешествие с автобус“ 

Възрастова група: ІІI 

Цел: Творческо обогатяване на игрите при пресъздаване на личен опит. 

Необходими материали: 

• карта на България; голям часовник, изработен от картон; презентация 

„Делфинариум“; 

• за шофьорите: автобус от столчета, кормило, флагче на България; 

• за автомонтьора: детски инструменти (чук, отвертка, гаячен ключ, туба за 

бензин); 

• за стюардесата: шалче (емблема), поднос за вода и сандвичи; 

• за екскурзовода: шалче (емблема), микрофон, картинки с пейзажи; 

• за готвачите: предмети заместители за сандвичи, салфетки за опаковане, 

хладилна чанта (кашонче, голяма кутия); 

• за медицинския екип: медицинска чанта, оборудвана със слушалки, памук, 

бинт, шишенца за риванол, спирт, сироп, опаковки от таблетки, термометър. 

Предварителна подготовка: 1) Проведени са обучаващи ситуации по „Социален 

свят“ на тема: „Професиите на хората“ и „Пътешественик“. Децата имат динамични 

представи за професиите на хората и резултатите от труда им; за родното място и 

съседни населени места; за красотата на природата през различните сезони; 2) 

Практически ситуации по конструктивна дейност за украса на сандвичи. 

Ход на ситуацията: 

Разглеждаме туристическа карта на България. 

— Къде върху картата се намира нашият роден град? 

— Какво важно, интересно, красиво има в Русе, което можем да покажем, ако 

ни дойдат гости? 

— Кои други градове познавате? 

— Ето тук се намира град Варна. Чувала съм, че там има делфинариум с много 

умни и красиви делфинчета. Всички деца ги посещават и им се радват. 
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— Как ли можем да стигнем до там? (Децата дават предложения, които се 

обсъждат. Например: автобусът ще побере повече пътници и ще бъде по-весело.) 

— Хайде да си направим едно пътешествие в игрите днес. 

— Варна е много далече и ще трябва да се пътува дълго. Ще ни трябват двама 

шофьори. Кого да изберем? 

— Вие ще трябва да подготвите автобуса за път. Поканете си една стюардеса и 

един автомонтьор. Ще трябва да се разберете кой какво ще приготви, за да тръгне 

автобусът навреме.  

— Кой друг се грижи пътуването да бъде интересно и приятно? 

— Досега екскурзоводка беше Ани. Можем ли днес да изберем Катя? Тя ще 

може ли да развежда пътниците и да им разказва откъде минаваме? (Предложението 

се обсъжда и мотивира. Например: „Тя е внимателна, учтива и може добре да 

разказва“ или „Била е пътник в други наши пътувания и е виждала какво прави 

екскурзовода”.) 

— Пътят е дълъг. Ако огладнеем, ще е хубаво да похапнем. Кой ще приготви 

лека закуска? 

— Нека готвачите да помислят с какви сандвичи ще изненадат пътниците и да ги 

приготвят. След като ги сложите в хладилните чанти, може да ги оставите на 

стюардесата в автобуса и да заемете местата си за пътуване. 

— С нас в автобуса ще пътуват и малки деца. Възможно е на някого да му стане 

лошо, да го заболи нещо. Кой ще се погрижи за тях? 

— Ето защо с нас ще пътува медицински екип. Кого предлагате да включим в 

него? (Децата отново правят предложения и се мотивират - внимателни, нежни, 

грижовни). 

— Вие също трябва да приготвите медицинската чанта с необходимите 

материали. Разберете се кои ще са лекарят и медицинските сестри. 

— Време е всички да се приготвим, да стегнем багажа и да потегляме. Автобусът 

ще тръгне точно в 10ч. 

(Всяка една от групировките самостоятелно организира игровото пространство. 

Децата се договарят в малките групи. Подбират необходимите им средства, играчки и 

осъществяват игрови действия. Учителката насочва, контролира. При сигнал на 

часовник всички се качват в автобуса. По време на играта учителката е съиграч, 

консултант, при необходимост организатор. При пристигането до целта на пътуването 

на децата се предлага да разгледат презентация „Делфинариум“ и да поемат по 

обратния маршрут.) 

Преценка: С помощта на учителката децата правят опити за самостоятелна 

преценка – по отношение на взаимоотношения, нравствени качества, перспектива при 

избора на роли. Поощряват се творчеството и инициативността. 

Перспектива: За да бъде пътуването още по-забавно, можем да включим 

развлекателен център, който да организира концерт. Помислете какво можем да 

включим в него следващия път, когато играем. 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 
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играта-драматизация 
 

Съдържателни акценти: 

1. Обогатяване на познавателния опит 

2. Внасяне на игрови материали 

3. Обучаващи игри 

4. Договаряне при самостоятелните детски игри 

 

 

1. Обогатяване на познавателния опит 

Обогатяването на познавателния опит като основа за развитието на 

играта-драматизация следва да се осъществява в следните насоки: 

• запознаване с начина на живот на животните и техните 

поведенчески особености; 

• запознаване с мотивите, постъпките и обстоятелствата при 

дейността на хора, носители на различни нравствени качества и 

изпълняващи разнообразни социални функции; 

• оценка на нравствените качества на хората и героите от 

литературни произведения; 

• задълбочено възприемане на заобикалящия свят - характерното в 

поведението на хора и животни; 

• вслушване в речта на другите и вникване в интонационното й 

звучене; 

Цели на упражнението: 

• да се придобият умения за разработване на план-конспекти за развитие на 

играта-драматизация. 
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• разбиране настроението на хората по израза на лицата им, по 

движенията и жестовете; 

• осмисляне на факта, че при едни и същи жизнени ситуации всички 

хора реагират различно; 

• запознаване с правилата на поведение в театъра. 

Реализирането на посочените задачи се осъществява по време на: 

• обучаващите ситуации по „Български език и литература” за 

възприемане и анализ на литературни произведения (включващи 

разглеждане на картини, на които са изобразени моменти от изучавани 

приказки и стихотворения, а също и кратки инсценировки на отделни 

епизоди); 

• обучаващите ситуации по „Природен и социален свят”, 

акцентиращи върху характерното в поведението на хората и животните 

(онагледени с илюстрации, представящи разнообразни емоционални 

състояния); 

• обучаващите ситуации по изобразителна дейност, в които децата 

претворяват впечатленията си от литературни произведения; 

• прожектирането на филми; 

• посещението на театър; 

• беседи върху поведението на децата и мотивите за техните 

постъпки. 

Планирането на всяка от посочените организационни форми (с 

изключение на беседите, които се провеждат по повод на конкретни 

постъпки на децата от групата) се отразява в план-конспекти за 

обогатяване на познавателния опит. Разработката трябва да съдържа: 

тема; възрастова група; форма (отбелязва се дали е обучаваща ситуация 

по дадено образователно направление, посещение на театър или друго); 

цел (във връзка с развитието на играта-драматизация); необходими 

материали; ход на ситуацията (психологическа нагласа, съдържателни 

акценти на беседата, дейности). 
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Пример: 

Тема: „Врабче“ 

Възрастова група: І 

Форма: Обучаваща ситуация по „Природен свят“. 

Цели: Разпознаване на поведенчески прояви на животни. Изпълняване на 

подражателни движения. 

Необходими материали: илюстративен или видеоматериал – врабче; хранилка 

за птици; 

Предварителна подготовка: Няколко дена преди провеждането на ситуацията 

вниманието на децата се насочва към поставена в двора хранилка за птици. Децата 

установяват идват ли птици, има ли храна. Обяснява им се, че когато те не са в детската 

градина, птичките също идват да се нахранят с оставените семена. 

Ход на ситуацията: 

ПЕСЕНТА НА ВРАБЧЕТО 

Припев: 

Чик-чик, чики-чики, чик-чирик. / 2 

1. Аз съм малкият врaбец,  

веселяк съм и певец. 

Цяла зима тук стоя / 

и децата веселя. / 2 

Чик-чик, чики-чики, чик-чирик. / 2  

2. През прозорчета надничам  

и от клон на клонче тичам. 

Скачам смело по снега / 

и от студ не се боя. / 2 

Чик-чик, чики-чики, чик-чирик. / 2  

3. Малки и добри дечица 

дават ми зрънца, трошици. 

Затова оставам аз / 

цяла зима тук при вас. / 2 

— Кой е този смел певец, за когото се пее в песничката? 

— Какво прави той тук? 

— Днес ще си поговорим за врабчето, което през зимата остава при нас.(Показва 

се нагледният материал.) 

-Къде виждате всеки ден врабчета около нас? 



Технология за развитие на играта-драматизация                                           115 

— Хайде да покажем колко е голямо врабчето. (Със събрани длани децата 

показват, а после назовават колко е малко.) 

— С какво е покрито тялото му? 

— Как се придвижва? 

— Къде е неговият дом? 

— Какви звуци издава? 

— С какво се храни? 

— Врабчетата много обичат семена и трошици. Ето тук съм приготвила вкусни 

семенца, които ще поставим на хранилката. (Едно дете поставя семенцата върху 

хранилка, която след ситуацията учителят ще закачи на двора.) 

— А защо трябва да ги храним и да се грижим за тях? 

— Представете си, че навън е студено, духа силен вятър, прехвърчат снежинки. 

Вие сте малки врабчета, треперите от студ, кацвате на клонче и се сгушвате , за да се 

стоплите. Кой ще покаже колко много му е студено.(Показват 2-3 деца.) 

— Браво! Бяхте като истински  врабчета. Всички разбрахме как подскачате от 

клонче на клонче и се сгушвате, за да се стоплите. 

— А сега ще изиграем всички подвижната игра „Врабчета и вятър“.
17

 

— Всички деца са врабчета. Навън е буря и вятърът бушува. Врабчетата са се 

сгушили клекнали. Когато вятърът утихне те започват да хвърчат, да подскачат от 

клонче на клонче и да си търсят храница.(Играта се повтаря 2-3 пъти.) 

Преценка: Днес си поговорихме за малките сиви врабчета, които остават при нас 

през зимата. Разбрах, че много ги обичате и ще се грижите за тях. А и вие самите бяхте 

истински врабчета – хвърчахте и поскачахте като тях. 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 

 

 

 

 

                                                           
17

 Книга за учителя на първа група. [Част втора]. (1984). -под ред. Е. Петрова. – София: Народна 

просвета. 

Задача: По илюстрациите към приказката „Работната 

Мецана” формулирайте въпроси към децата, които да ги насочат 

към словесна и пластична образност (вниманието следва да бъде 

фокусирано върху действията и изявата на емоционалното 

състояние на героите). 
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2. Внасяне на игрови материали 

Внасянето на нови материали може да обслужва следните цели: 1) 

формиране на интерес към играта-драматизация; 2) развитие на уменията 

за управляване на кукли; 3) подпомагане пресъздаването на образите чрез 

костюми и елементи на декорация. 

В ситуациите за формиране на интерес към играта-драматизация 

педагогът изнася пред групата кратко представление (приказка, 

стихотворение или битова сценка) и насърчава общуването с персонажа. 

Съобразно възрастта на децата и техния опит може да им се даде 

възможност да поиграят с куклата. 

Ситуациите за развитие на уменията за управляване на кукли имат за 

основно съдържание упражнения – след като се обсъдят външният вид и 

предполагаемият характер на персонажа, на децата се предлага да го 

„оживят”, като го движат и говорят от негово име, потапяйки се в 

предложени от педагога въображаеми обстоятелства. 

Изработването на елементи на костюми и декорация се осъществява 

в ситуациите по изобразителна дейност и по конструктивно- технически и 

битови дейности. След подходяща мотивация на децата се предлага да 

изработят необходими за драматизирането на познато произведение 

материали. 

План-конспектът за внасяне на игрови материали трябва да включва: 

тема; възрастова група; форма (отбелязва се по кое образователно 

направление е ситуацията: „Български език и литератера”, „Изобразителна 

дейност”, „Конструктивно-техническа и битова дейност” или „Игрова 

култура”); цел (във връзка с развитието на играта-драматизация); 

необходими материали; ход на ситуацията (психологическа нагласа, 

съдържателни акценти на беседата, дейности). 
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Пример: 

Тема: „Измислен герой“
18

 

Възрастова група: ІІІ 

Форма: Практическа ситуация по „Конструктивно – технически и битови 

дейности“. 

Цели: Обогатяване на опита за ръчна изработка на модели; стимулиране на 

интерес към приказките и използване на изработените модели в игрите. 

Необходими материали: технологична схема; картон и цветни хартии, 

флумастери, ножички; шаблони за очертаване фигури на хора и животни. 

Ход на ситуацията: 

Внасяме афиш със следното съдържание: 

„Мили деца, 

Група „Буратино“ обявява конкурс за най-добър писател и разказвач на 

приказки. В конкурса могат да участват всички големи деца, които вече познават 

много приказки и герои. Ще се радваме ако заедно с приказките ни изработите и 

модели на героите. Наградата за всички участници в конкурса ще бъде посещение 

на театрална постановка на кукления театър.“ 

— Ние много обичаме да ходим на куклен театър, нали? Това е едно чудесно 

изживяване. 

— А знаем ли приказки, които можем да разкажем? (Децата изброяват познати 

приказки). 

— Да, ние сме вече големи и знаем много приказки. „Златното момиче“ е една 

от тях. Но за да стане по-интересно и да спечелим конкурса на група „Буратино“,  

предлагам ви днес да си я представим по различен начин. Хайде да променим 

приказката и да включим допълнителни герои. 

—Но първо да си припомним кои са героите в приказката „Златното момиче“? 

(Бащата, момичето, мащехата, доведената дъщеря, старицата.) 

— Какъв друг герой може да добавим? Той може да бъде човек, животно или 

измислен, несъществуващ. Помислете още кога ще се появи той и какво ще прави. 

(Следва обсъждане на предложенията на децата.) 

— Браво! Измислихте много интересни герои. А сега трябва да ги изработим. На 

масичките ви има картон и цветни хартии, флумастери, ножички. А тук на дъската съм 

ви показала в какъв ред трябва да работите. (Показва се технологична схема на 

последователността на работа – 1. избират героя; 2. рисуват върху картон и оцветяват; 

3. Изрязват; 4. поставят върху поставка от пластелин.) 

                                                           
18

 Ситуацията е разработена по идея на програмна система „Приказни пътечки“, ІІІ група , на издателство 

„Булвест“. 
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— Искам да помислите добре какви са частите на героя, който ще нарисувате, и 

какви цветове ще използвате. Да оцветите плътно и да не забравяте, че тези герои ще 

участват в театър и трябва да бъдат много ярки, изразителни и здрави. Все едно, че те 

говорят. 

— Приятна работа! 

(В хода на ситуацията, ако има деца, които се затрудняват да нарисуват нещо, 

им се предлага готов шаблон на човек или животно, който да доразвият – да допълнят 

или да премахнат нещо от него.) 

Преценка: 

— по отношение начина на изразяване; 

— идеи за несъществуващи герои; 

Ако има интерес и потребност, децата се оставят да раздвижат фигурите, да 

измислят диалози, да разкажат частта от приказката, в която героят се появява. В 

противен случай това се осъществява в игрите. 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 

 

 

3. Обучаващи игри 

Обучаващите игри са планирани и ръководени от педагога с оглед 

формирането на базисни игрови умения за игра-драматизация. Те се 

провеждат в: 

• обучаващите ситуации по „Български език и литература” при 

работа върху литературно произведение, подходящо за драматизиране (в 

цялост или отделни епизоди) – разиграване на диалог, епизод; насочване 

към похвати за словесна и пластична образност; 

• обучаващите ситуации по „Природен и социален свят” – 

импровизации за насърчаване на пластичната образност върху основата на 

предложена ситуация за разиграване; 

• обучаващите ситуации по „Музика” – импровизации върху 

основата на музикални произведения; 

Задача: Разработете план-конспект за формиране на интерес 

към играта-драматизация. 
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• ситуации от всяко образователно направление, позволяващи 

интегриране на свързани с темата упражнения с подражателен характер. 

План-конспектът на обучаваща игра трябва да включва: тема; 

възрастова група; форма (отбелязва се по кое образователно 

направление е ситуацията); цел (във връзка с развитието на играта-

драматизация); необходими материали; ход на ситуацията 

(психологическа нагласа, съдържателни акценти на беседата, дейности). 

Пример: 

Тема: „Зайова изгубена приказка“ 

Възрастова група: ІІ 

Форма: Обучаваща ситуация по „Български език и литература“. 

Цели: Преразказ на приказката „Ледената къщичка“ с подходяща интонация на 

отделните герои; определяне качествата на героите; затвърдяване правилната 

употреба на прости изречения. 

Необходими материали: Кутия, в която има бележка и картинки на животните – 

герои от приказката „Ледената къщичка“. На гърба на картинките са написани цифрите 

от 1 до 5 в зависимост от последователността на появяване в приказката. Масичка, 

върху която са подредени фигури /кукли играчки/ за настолен театър, макет на гора и 

къщичка. Кубче със залепени върху него картинки на героите. 

Ход на ситуацията: 

Легнал Зайо сред гората книжка да чете в тревата. 

Както книжката четял, без да иска той заспал. 

Както сладичко си спял, пухкав сняг го навалял. 

В миг отворил той очички — гледа — лъскави звездички. 

Пеперудки белокрили, цялата земя покрили. 

Топличкото му кожухче се покрило с бяло пухче. 

Хукнал Зайко през гората приятел да си търси във бедата. 

Тичал бързо, тичал час и пристигнал той при нас със кутия пълна с вълшебства! 

— Нека бързо да се завъртим и до 5 да преброим и да потърсим къде е тази омагьосана 

кутия! (Откриват я, отварят я, намират бележка и карти с другите герои от приказката.) 

Изгубих си приказката,  

заваля ме сняг 

и сега съм в беда. 

Помогнете ми деца 

да се скрия от студа. 

Чудна книжка четох аз 
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в нея аз видях в захлас 

малка къщичка червена, 

а оградката — зелена. 

Жълта пътечка води до вратата… 

Деца, помогнете ми в бедата! 

— Може би тези герои също са от изгубената приказка на Зайо, в която той си имал 

къщичка – топличка, мекичка, с оградка и пътечка. Досещате ли се от коя приказка са тези 

герои? 

— „Ледената къщичка“, разбира се! Днес ще си припомним още веднъж какво се 

случило със Заенцето и Лиса и ще се опитаме сами да разкажем за техните неволи. 

Но знаете ли, в приказната ни гора няма мир и тишина. 

Бъркотия там настана и олелия се вдигна голяма.  

Петльо казва: „Аз съм пръв!"  

А, пък Шаро: „Аз съм пръв!"  

Меца ревна: „Я млъкнете, не ревете, че като стана..." 

— Хайде да направим вълшебство! Да се завъртим, до 5 да преброим и героите по ред 

да наредим! 

— Кой е първият герой в нашата приказка? (Децата подреждат картите с героите в 

тяхната последователност.) 

— И сега, ако правилно сме подредили като обърнем, трябва да преброим какво... 

(Децата прочитат цифрите от 1 до 5.) 

— Зайко сигурно много ще се зарадва, че сме се досетили коя е неговата приказка. Но 

той не знае, че ние можем и да я разказваме. 

— Хайде да си припомним какво решили да си построят Зайо и Кума Лиса, като се 

срещнали? 

— Чия къщичка била по-хубава? 

— Какво се случило с къщичката на Лиса? 

— Тогава тя къде отишла? 

— Кой иска да стане Зайче, да се разходи из гората и да ни покаже, колко му е мъчно? 

(Едно-две деца показват с движения.) 

— Кого най-напред срещнал Зайко? 

— Помогнал ли му е Шаро? 

— А, Меца? 

— Кой иска да каже думите на Меца със страшен глас? (Едно-две деца опитват. 

Предлага им се да покажат и специфичните движения на мечката.) 

— Кой изгонил Лиса от къщичката? 

— А сега кой иска да започне да разказва приказката? Ние ще слушаме и ще му 

помагаме. И за да стане още по-интересно, ето тук съм ви приготвила кукли герои и една 

приказна гора. 

— Ние ще се разположим удобно като в театър, ще слушаме и гледаме внимателно. 
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— Тези, които разказват, ще трябва да говорят ясно, спокойно, с гласа на героите. 

(Децата разказват приказката по основни моменти, като се редуват. Едновременно с това 

движат фигурите.) 

— Браво! Справихте се чудесно. Заенцето имаше тъжно гласче, а Петльо беше истински 

герой! Пропуснаха ли нещо разказвачите? 

— Вижте на картинката Петльо какви хубави ботуши има! Хайде и ние да походим като 

Петльо важно с ботушите.  

Подвижна игра: 

Петльо с жълтите ботуши 

Камъчетата подритва. 

Но намери ли си той трошици 

Весело подвиква: 

Кукуригууууууууу! 

— Тук в кутията е останало едно вълшебно кубче. Върху него са залепени героите от 

приказката. Ще търкулим кубчето и който герой се падне отгоре, за него ще кажем какъв е той 

(добър, хитър, смел, герест-златоперест, юнак над юнаците). 

Преценка: Браво, деца! Днес се справихте като истински разказвачи. Толкова ясно и 

правилно казахте думичките на героите, все едно бяхме наистина в гората и видяхме тъжното 

Заенце, важната Лисица и смелият Петльо Герест – златоперест. Когато всички деца научат 

думичките, ще изиграем цялата приказка като артисти. 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 

 

За какво 

— За какво са ти краката?    — Денем да следя колите, 

— Да играя с децата.    нощем да броя звездите. 

— За какво са ти ръцете?    — За какво са ти ушите? 

— Да ми мият лицето,    — Да ме будят петлите. 

да се мият двете.     — За какво ти е устата? 

— За какво ти е нослето?    — Да си пия бозата. 

— Да подушвам къде е скрито кюфтето.  Да разказвам от новата книжка 

— За какво са ти очите?    тая весела верижка. 

 

Лъчезар Станчев 

 

Задача: Разделете се по двойки. Разиграйте дадените по-

долу произведения, като използвате похвати за словесна и 

пластична образност. 
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Лекар 

— Аз съм Чичо Доктор. Как си, Гошо?  Тук боде ли те? 

— Имам огън… Нещо ми е лошо.   — Като с иглички… 

— Ха, зяпни сега и викай: „А!”   — Простудил си се…Ех, дребно нещо. 

— Ааааа!      Стой си вкъщи и си пий горещо, 

— Бяло… Нищо е това.    сутрин, вечер, вземай този прах. 

Хайде изправи се малко тук.   — Ще го вземам. Мен не ме е страх! 

Съблечи се! Чук-чук-туп! Чук-чук! 

Асен Разцветников 

 

Мързелана 

— Ръчичке, вземи си бонбонче!   — Ах, преструвана, 

— Мога.      ах, мързелана, 

— Ръчичке, дръж балонче!    няма за тебе ни балонче, 

— Мога      ни бонбонче! 

— Ръчичке,      — Чакай, чакай да опитам. 

влез на топло в моето джобче!   Хоп, хоп, хоп –  

— Мога.      закопчах три копчета поред. 

— Ръчичке, закопчей това копче!   — На ти баничка с мед! 

— Не мога. 

Леда Милева 

 

Щурец и мравка 

— Бабо Мравке, где така?    що ще правиш ти зимъска? 

— Тичам, Щурчо, за храна.    — Срам, не срам, ще поискам 

Ами ти къде с таз гъдулка?    от твоето житце сбрано. 

— Днес Калинката е булка    — Аз пък няма да ти дам, 

та съм канен на свирня.    гиди дърти мързелан! 

— А когато сняг забръска, 

Ал. Божинов 
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Защо трепериш, Петльо? 

— Защо трепериш, Петльо?    — Защо валя дъждецът? 

— Мокри са ми крилцата!    — Защото облакът падна! 

— Защо са мокри, Петльо?    — Защо чер облак падна? 

— Дъждец валя в полята!    — Земята беше жадна! 

Николай Соколов 

 

4. Договаряне при самостоятелните детски игри 

Ходът на свободните, организирани от децата игри не се поддава на 

предварително описание, защото те са импровизирани. Възможно е обаче 

играта-драматизация да започне по предложение на педагога. В този 

случай неговата подготовка се отразява в план-конспект на договарянето. 

Насочването към игра следва да става по разнообразни начини: възможно 

е педагогът да прочете откъс от приказка, който децата да познаят; да 

внесе кукли и да попита групата от кое произведение те са герои; да 

построи къща за персонажите и да предложи игра; да покаже картина; да 

въведе предварително подготвено дете, на което е дал елементи на 

костюм; да покаже предмети, които са ключови за дадено произведение; 

да каже гатанка, стихотворение и т.н. 

Разработката трябва да включва: произведение (заглавие); 

възрастова група; цел (във връзка с развитието на играта-драматизация); 

необходими материали; предварителна подготовка (1.възприемане и 

осмисляне на литературното произведение; 2. разглеждане на 

илюстрации; 3. изработване на похвати за словесна и пластична образност; 

4. инсценировки; 5. посещение на театър или слушане на аудиозапис; 6. 

изработване на атрибути и реквизит); ход на ситуацията (психологическа 

нагласа, разпределяне на ролите, насоки за работа, трансформиран в 

реплики и действия текст на литературното произведение - без авторова 

реч). 

Пример: 

Произведение: „Трите прасенца“ 

Възрастова група: ІV 
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Цели: Обобщаване на представите за персонажите, техните костюми и 

аксесоари. Обогатяване на артистичните умения и използване на невербални средства 

за пресъздаване на приказен свят. 

Необходими материали: за майката – престилка, диадема, къща от картон, 

пред която е седнала; диадеми за трите прасенца; шапка за вълка и елече от народна 

носия; парче жълт плат, параван, елементи на къщичка – стена, прозорче, комин, 

изработени от картон. 

Предварителна подготовка: 

1. Възприемане и осмисляне на приказката 

Осъществява се в ситуации по „Български език и литература”. Прави се прочит 

или преразказ на приказката. След втория прочит се анализира произведението. 

Насочеността на въпросите е свързана с посочване на качества, чувства, постъпки и 

идея. 

2. Разглеждане на илюстрации
19

 

 

Какво правят прасенцата? Как изглеждат? По какво познахте? Усмихнете се като тях. 

 

                                                           
19

 Илюстрациите са от книжката „Трите прасенца“ на издателство „Златното пате“, адаптация Ангелина 

Жекова, художници Светлана Князева, Спас Спасов. 
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Как гледа Вълчо? Защо? Как е разрушил къщичката? Защо тя се съборила 

толкова бързо? Хайде всички да издухаме като Вълчо с всички сили. 

 

Как изглеждат прасенцата? По какво си личи, че са уплашени? От какво се 

страхуват? Как ги погледнал вълкът? Какво още показва колко е страшен и ядосан? 

 

Къде паднал Вълчо? Какво се случило с опашката и козината му? По какво 

разбираме, че много го боли? С какъв глас извикал? Как се почувствали прасенцата? 

3. Изработване на похвати за словесна и пластична образност 

За майката: Какво правела майката, докато прасенцата играели? С какъв глас тя 

се обърнала към тях? Кажи думичките нежно! Покажи как маха с кърпичка, тъжно. 

За прасенцата: Как прасенцата показвали, че са весели и безгрижни? Покажи 

колко е учуден Пиф, че Пуф няма да има време за игра. Кажи думичките на Пиф, когато 

дошъл Вълчо, но всички да разберем колко те е страх? Покажи как избягали 

прасенцата от къщичките си. Покажете колко са радостни прасенцата, когато вълкът 

избягал. 

За Вълка: С какъв глас говори Вълчо? Покажи, че е гладен. А колко е ядосан. 

Покажи как ще издуха къщичките. Покажи колко много го боли, когато паднал в 

горещата вода. С какви думи избягал в гората? 

4. Изработване на атрибути и реквизит. 
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В ситуации по „Конструктивна и битова дейност” са изработени фигури за 

настолен театър. 

В ситуации по „Изобразителна дейност” или в свободни режимни моменти се 

подготвят следните атрибути: 

• полянки с цветя; 

• изрязване и оцветяване на диадеми; 

• оцветяване на подготвени от педагога елементи (от картон) на къща – стена, 

прозорче, комин, ключ. 

5. Инсценировки 

В ситуации по „Български език и литература” се поставят задачи, отнасящи се до 

драматизацията. Обръща се внимание на изразителния говор, паузи, логически 

ударения. Прави се упражнение на реплики и диалози. Драматизират се отделни 

епизоди. Децата се насочват към оценка и самооценка на собственото изпълнение.  

6. Слушане на аудиозапис 

В свободни режимни моменти по желание на децата се слуша приказката на 

аудиозапис. Той започва с песничка, която става любима за децата. 

Ход на ситуацията: 

— Мили деца, знам, че много обичате приказки. Там стават вълшебства и 

доброто побеждава. А в омагьосаната гора винаги има нещо, което не е наред. 

Например ето в тази приказка. Слушайте внимателно, за да откриете кое се е объркало. 

„Имало едно време три прасенца, които си нямали храна. Един ден Червената 

шапчица отишла в гората да им занесе топла питка с масълце и мед. Там тя 

срещнала Мечо Пух, който много искал да си хапне от медеца. Червената шапчица 

му дала да си близне и за прасенцата останали само питката и масълцето. 

Момиченцето продължило по пътя си и срещнало Косето Босето. Попитало го дали 

ще й даде яйчица за трите прасенца. Косето казало, че няма и че Малечко Палечко 

му е взел всичките яйчица. Отишла Червената шапчица при трите прасенца да им 

занесе питка с масълце, но те не били гладни, защото вече си уловили рибка. 

Червената шапчица извадила питката от чувала и тя се търкулнала по баира. Така 

всички заживели щастливо.“ 

(Следва емоционална пауза.) 

— Кои приказки са се объркали в омагьосаната гора? 

— Хайде днес заедно с вълшебството на театъра да поправим приказката за 

трите прасенца. А щом ще правим театър трябва да имаме режисьор, който да 

ръководи подготовката на спектакъла и да помага на артистите. Кой според вас би се 

справил с тази отговорна задача? (Децата правят мотивирани предложения – 

приказката му е любима, познава я добре, бил е „режисьор“ и преди, участвал е като 

актьор.) 

— Чудесно, днес режисьор ще бъде Калина. Заповядай при режисьорската маса. 

Тук ще намериш вълшебните карти. На тях са изобразени героите в приказката. Който 
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получи карта, той ще изпълнява ролята на героя. Преди да ги раздадеш обаче, трябва 

хубаво да помислиш и да кажеш, може ли детето да се справи с ролята. 

(Следва разпределението на ролите. Желаещите за съответната роля се 

изправят, а режисьорът връчва картата и мотивира избора си – има ясен и висок глас, 

работлив, грижовен и ще се грижи за братчетата си, весел и игрив, играл е вълк в друга 

приказка и пр.) 

— Ето, че вече знаем кои ще бъдат артистите. Ще трябва така да изиграете 

ролите си, че всички да разберем колко уплашени били прасенцата, колко умно и 

храбро било третото прасенце и колко гладен и страшен бил вълкът. 

— На режисьорската маса има вълшебна кутия с костюми, шапки, диадеми. 

Калина ще ви помогне. Тя знае приказката много добре и ако имате въпроси, 

обръщайте се към нея. 

Трансформация на текста в реплики и действия
20

: 

Майката на прасенцата седи пред къщичка и плете. Трите прасенца хванати за 

ръце, подскачат весели и пеят: 

Ний сме три, три прасенца, 

със завити опашленца, 

братчета прасенца — грух, /2 

И нас наричат, нас наричат 

Пиф, Паф, Пуф/2 

Грух, грух,грух! 

Майката: — Мамини прасенца! Вие вече пораснахте и ще трябва да се 

разделим. Бъдете работливи и смели, грижете се един за друг. Направете си хубави и 

здрави къщички. Сбогом! (Милва прасенцата, маха им с кърпичка.) 

Прасенца: — Сбогом, мила мамо! (Подскачайки весело се отдалечават. Майката 

се прибира в къщичката, бърше сълзи с кърпичката.) 

Пуф: — Братчета, вижте каква красива полянка с цветя. Хайде да си направим 

тук здрава и хубава къщичка. Тя ще ни пази от студената зима и от врагове. 

Пиф: — Да си направим къщичка от слама. Ще я направим бързо и ще ни остане 

време за игра. 

Паф: — Не! По-добре ще е от пръчки. 

Пиф: — Не – от слама. 

Паф: — От пръчки! 

Пуф: — Не се карайте, аз мисля, че трябва да е от камък. Става най-бавно, но ще 

бъде много здрава! Но нека всеки направи такава, каквато иска. 

                                                           
20

 Адаптация на текста от книжката „Трите прасенца“, преразказана от Ангелина Жекова, издателство 

„Златното пате“. 
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Прасенцата се отдалечават едно от друго и започват да работят. Първото 

поставя две столчета и отгоре ги покрива с жълто парче плат. 

Пиф: — Колко е глупаво моето братче. Ще строи къщичка от тухли и камъни. И 

кога ще играе?(Отправя учуден жест, подскача весело около къщичката и влиза вътре.) 

Второто прасенце построява къщичка от четири столчета. Потрива доволно 

ръце, слага ги на кръста и с усмивка казва: 

Паф: — Готово! Тази къщичка ще ме пази в студ и пек! (Подскачайки се скрива 

вътре.) 

Третото прасенце построява къщичка върху параван. На принципа на 

фланелографа поставя стеничка, покривче, комин, прозорец. Ако параванът е с врата – 

може да отключва и заключва с картонено ключе. 

Пуф: — Сред цветята на полянка си направих здрава и хубава къщичка с 

коминче, прозорче и врата. Ако братчетата ми ми помагаха, щях да я построя по-бързо. 

Изморих се! (Протяга се, избърсва чело с ръка.) Ще вляза да си почина и да стопля 

малко вода на огнището, за да се окъпя. 

Вълкът: — А –ууу! (Ръмжи, появява се в приведена стойка, оглежда се, души.) 

Колко съм гладен! (Потрива корем.) А тук ми мирише на прасенца. 

Чука на вратата (на столчето) на Пиф. 

Пиф: — Кой чука?(С тънък и треперещ глас.) 

Вълкът: — Аз съм Кумчо Вълчо. 

Пиф: — Какво искаш? 

Вълкът: — Да те изям! (Отново потрива корем.) 

Пиф: — Няма да отворя! 

Вълкът: — Тогава ще издухам къщичката ти! (Застава разкрачен, поставя длани 

до уста и започва да духа. След това издърпва плата от столчетата и го хвърля настрани. 

Прасенцето със ситни стъпки избягва до къщичката на братчето си и казва задъхано.) 

Пиф: — Скрий ме, братче  прасенце. Вълчо ме гони. Той издуха къщичката ми. 

Двете прасенца клякат и се скриват. 

Вълкът (гневно, страшно, леко приведен с ръце на кръста, заканително): 

Отваряйте, глупави прасенца! Иначе ще издухам и тази къщичка! 

Паф: — Няма да можеш. Тази къщичка е от пръчки! (Изправя се и пак кляка.) 

Вълкът: — Няма ли? Сега ще видите! (Започва да духа, събаря едно по едно 

столчетата. Прасенцата със ситни стъпки отиват при Пуф. Той се показва през 

прозорчето.) 

Пиф и Паф (изплашено): — Помощ ,братко Пуф! Вълчо ни гони, иска да ни 

изяде! 

Пуф отваря вратата и ги скрива. 

Вълкът застава пред къщичката. 
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Вълкът: — Отваряйте, прасенца, защото вече съм мноооого гладен! (Показва с 

разтворени ръце.) 

Пуф: — Няма да ти отворим! (Показва се през прозорчето или се провиква.) 

Вълкът: — Дръжте се тогава!(Започва да духа. Спира, почесва се по главата и 

отново духа.) 

Вълкът: — Хм! Не става! Тогава ще вляза през комина! (Заобикаля къщата, 

излиза през вратата с хваната опашка и с ръка на чело, започва да вика и обикаля 

полянката.) 

Вълкът: — Оле-е-е-е! 

Прасенцата излизат хванати за ръка от къщичката. Започват да се прегръщат. 

Преценка: — Аплодисменти за артистите! Браво! (Преценката се насочва по 

посока на задачите – словесна и пластична образност, мимика и жестове. Задават се 

въпроси към децата и се изисква мотивиран отговор – кой артист им е харесал и защо, 

успял ли е да предаде чувството и как.) 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 

 

Задача: Разработете план-конспект на договарянето по 

избрано от вас литературно произведение. 



Технология за развитие на строително-

конструктивната игра 
 

Съдържателни акценти: 

1. Особености на строително-конструктивните игри при липса на педагогическо 

ръководство 

2. Обогатяване на познавателния опит 

3. Внасяне на игрови материали 

4. Обучаващи игри 

5. Договаряне при самостоятелните детски игри 

 

 

1. Особености на строително-конструктивните игри при 

липса на педагогическо ръководство 

Развитието на строително-конструктивната игра до голяма степен се 

определя от правилното й педагогическо ръководство. При липсата на 

обучаващи въздействия дейността на децата се отличава с определени 

особености. Тяхното познаване от страна на педагозите е важно, за да не 

ги приемат като необходим и закономерен етап в разгръщането на играта. 

Те следва да се интерпретират като индикатори, че с децата не се работи 

системно. 

 

 

Цели на упражнението: 

• да се развият уменията за анализ на примери от дейността с конструктивен 

материал като основа за оценка равнището на детския игров опит; 

• да се придобият умения за разработване на план-конспекти за развитие на 

строително-конструктивната игра.  
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1. Момченце се стреми да грабне колкото се може повече детайли, а след това, 

без да обръща внимание на цвета и формата им, внимателно ги поставя един до друг. 

На въпроса какво строи, детето отвръща с учуден поглед, събира всичко накуп и 

притиска материалите към себе си. 

Дете трупа фигурки една върху друга в безпорядък. Тези строежи често се 

развалят и това го довежда до възторг; то повтаря същото отново и отново. 

2. Момче завършва строежа на параход, но в ръцете му остават малки 

цилиндри. Детето загрижено оглежда конструкцията, като че ли търси нещо в нея. На 

въпроса дали строежът е готов, момчето не бърза да отговори, а продължава да 

оглежда парахода. Накрая то намира свободно място при основата на флага, поставя 

цилиндъра, който му е останал, и казва: „Ето тук ще украся още”. 

На Саша също му остават малко цилиндри. Той преценява къде би могъл да ги 

сложи и ги поставя върху комина на парахода. Валери е възмутен: „Какво е това – 

украшение върху комин!” Тогава Саша сваля цилиндрите. Опитва да ги постави между 

комините, на носа, но фигурките не могат да стоят устойчиво. На въпроса какво прави, 

детето отговаря: „Ами останаха. Трябва някъде да ги поставя”. 

3. Отначало децата наричат строежа „пиано”; след това отгоре му поставят 

триъгълна призма и съоръжението добива нов смисъл – става къща. 

Друг строеж е замислен като креватче за зайчето, после детето поставя от 

едната му страна няколко кубчета и вместо „креватче” се получава „пиано”. След 

няколко секунди върху клавишите се стоварва зайчето, после куклите, кученцето и 

същата постройка се превръща в канапе. 

4. Освен със строителни материали детето разполага и с образни играчки. То 

поставя кукличка върху тухличките и съобщава „Куклата спи”. По-нататъшното 

манипулиране с играчките продължава в същия дух. 

5. Момченце поставя матрьошка на масата и започва да я загражда от всички 

страни, след това я изважда от строежа и радостно казва: „Гледай, тя излезе от 

къщичката”. 

Рита обгражда стояща кукла с тухлички и заявава, че строи „къщичка”. По същия 

начин Люси строи „къщичка за кученцето и куклата”. 

6. Момче построява къща. След това взема едно зайче и започва да разглобява 

предната част на строежа. Опитва да вмъкне играчката в получения отвор, но тя не 

може да влезе. „Трябва да взема нещо по-малко” – решава детето. Котката се оказва 

по-малка от зайчето. Но и тя не се побира. Тогава момчето закрива отвора, а котката и 

заека занася в къта за играчките. 

Задача: Анализирайте примерите
1
 за игри с конструктивен 

материал на деца, с които не се провеждат системни занимания. 

Въз основа на всяка група примери формулирайте особеностите на 

конструктивната игра при липсата на педагогическо ръководство. 
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Момче прави „каса”, а след това взема малка кукла и се опитва да я постави 

вътре в строежа: „Вижте, тя ще бъде касиерка” – съобщава то на децата с радост. Но 

куклата не се побира в касата. „Нека си полежи” – решава момчето. 

Децата построяват параход и се настаняват в него, но не стига място за всички. 

Сергей дава команда: „Ставайте всички. Трябва да почнем отново!” Децата стават и 

започват веднага да преместват гредичките, от които е направен бордът. Така те 

увеличават целия строеж, но параходът пак не ги побира и децата отново започват да 

го преустройват. 

7. Дете дълго наблюдава как другарчето му строи, без самото то да посегне към 

конструктивните материали. 

8. Децата се стремят да разрушат строежа с едно движение, така че цялата 

постройка да се събори с шум и трясък. Интерес към това се наблюдава не само когато 

трябва да се прибере материалът на мястото му, но и в процеса на самото строене. И 

колкото по-голям е шумът при разрушаването, толкова по-голямо удоволствие 

предизвиква това у децата. 

9. Коля се обръща към Гриша с предложение да построят заедно един гараж. 

Гриша приема охотно предложението и се присъединява към Коля. Строежът скоро е 

готов. На пръв поглед това като че ли е една постройка, но в действителност Коля 

построява гараж за своите автомобили, а Гриша – за своите, само че те са един до друг. 

Децата не обмислят как ще работят: всеки поставя своите фигури, ръководейки се само 

от собствения си план; никой от играещите не възразява против действията на 

другарчето си; даже и когато възникват конфликти, това става главно, ако някому не 

стига материал или играчка. 

10. Вова почти винаги е зает със строеж на самолет. Най-често той строи и играе 

сам, а понякога с Валери. Конструкцията на самолета винаги е една и съща. Играта се 

състои в това, че Вова тръгва на полет, оглежда внимателно своя самолет и отговаря на 

телефонно звънене, което имитира сам. 

Отначало например детето строи „просто къща”, често без прозорци и врати; 

след това се появяват прозорците, вратите. Първоначално това може да бъде малка 

къщичка за куклата, след това по-голяма – за няколко кукли. „Просто къщата” 

впоследствие се заменя със зданието на детската градина, на училището, на театъра. 

Или пък първият строеж на самолет е направен от 4-5 детайла и изглежда съвсем 

примитивен. След това се появява „двукрилият самолет” с един и впоследствие с два и 

четири мотора. 

11. След обедния сън Игор и Валери се отправят към строителния кът, където 

още от сутринта са започнали строеж на „висока къща”. Игор е познат в групата като 

най-добър строител. Къщата е построена главно от него, макар че и Валери активно 

участва в създаването й. Самият процес на строенето изглежда така: Валери започва да 

пристроява нещо към къщата отдясно, Игор мълчаливо премества всичко това напред. 

Валери: „Това трябва да бъде около къщата” – и отново връща всичко към предишното 

място. Игор: „Нима вратата стои тук?”, Валери е смутен: „Ах, ти!” Премества всичко 

напред, където го поставя Игор. (Оказва се, че Игор е правил врата, а Валери довършва 

къщата.) След това Игор поставя пред къщата четири цилиндъра – Валери ги премества 

и ги доближава до постройката. Игор се връща с гредичка и придвижва цилиндрите на 
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мястото им. Валери прави опит да ги подреди посвоему, но Игор успява да постави 

отгоре гредичката. Тогава Валери променя намерението си – взема дъга и я поставя до 

вратата пред къщата. Валери: „Не така”. Иска да я махне, но Игор не му позволява. 

След това Игор маха два малки цилиндъра от покрива на къщата, поставени от Валери. 

Валери: „Защо?”. Той ги е поставил по-рано и е казал: „Това са комини”. И сега отново 

взема цилиндъра, поставя го върху къщата: „От комините излиза дим. Там палят”. Игор 

вече се е заел с украсяването на вратата, взема един цилиндър и го поставя до вратата. 

Валери е в недоумение: „А това какво е?”, но след това, очевидно разбирайки какво 

прави Игор, престава да възразява. 

12. Голямо безпокойство причинява на децата обстоятелството, че строежите се 

разрушават лесно още преди да са завършени. „Ах, ще падне!”, „Ей сега всичко ще се 

разхвърчи!”, „Люлее се”, „Сега ще падне” – предупреждават се взаимно играещите. 

Готвейки се да строят гара, децата започват с локомотива и релсите, а за 

постройката на самата гара вече не им достига мястото. Друг път започват да строят 

детска градина до самия край на масата, което създава големи неудобства за 

провеждане на играта. 

13. Всички детайли по правило децата наричат „кубчета”. Обръщайки се едно 

към друго за материали, те постоянно употребяват показателните местоимения „този”, 

„онзи” или, показвайки детайлите, искат: „Дай ми такива – от дългите”. Децата си 

казват: „Постави там”; „Сега тук”. 

Така изглежда строителната дейност у повечето деца, ако 

възпитателят си поставя ограничени цели и не ръководи системно 

строителството (З. Лищван, 1963). 

 

2. Обогатяване на познавателния опит 

В план-конспектите за обогатяване на познавателния опит като 

основа за развитие на строително-конструктивната игра следва да се 

проектират начини за насочване на детското внимание към: 

• външния вид на постройките като цяло (сгради, превозни средства, 

мебели), съставните им части, тяхната форма и пропорционално 

съотношение; 

• предназначението на строежите, създадени от човека; 

• естетическото оформление на конструкциите; 

• взаимовръзката между външния вид и функционалното 

предназначение на строежите; 
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• приликите и разликите между сходни обекти, произтичащи от 

техните функции (семейни къщи и сгради с художествено предназначение; 

видове транспортни средства; мебели); 

• труда на строителите и строителните техники. 

Реализирането на посочените задачи се осъществява по време на: 

• обучаващи ситуации по „Социален свят”, в които децата се 

запознават с различни обекти, създадени от човека, и тяхното 

предназначение; 

• целеви разходки и екскурзии за наблюдение на строителни 

съоръжени и постройки, за запознаване с труда на строителите; 

• обучаващи ситуации по „Конструктивно- технически и битови 

дейности”, където се използват разнообразни материали и се овладяват 

адекватни на тях способи за конструиране; разглеждат се снимки, картини, 

скици, на които са представени различни съоръжения; 

• обучаващи ситуации по „Математика”, насочени към формиране 

на пространствените представи на децата и моделиране с геометрични 

фигури. 

Планирането на всяка от посочените организационни форми се 

отразява в план-конспекти за обогатяване на познавателния опит. 

Разработката трябва да съдържа: тема; възрастова група; форма 

(отбелязва се дали е обучаваща ситуация по дадено образователно 

направление, целева разходка или екскурзия); цел (във връзка с 

развитието на строително-конструктивната игра); необходими материали; 

ход на ситуацията (психологическа нагласа, съдържателни акценти на 

беседата, дейности). 
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Пример: 

Тема: „В зоопарка“ 

Възрастова група: ІV 

Форма: Обучаваща ситуация по „Социален свят“. 

Цели: осмисляне ролята на човека за опазване на животинския свят; 

запознаване с къщите на животните – външен вид, особености, предназначение. 

Необходими материали: картинки с изображения – зайче, очи, огън, петел, 

агънце, риба; букви – З, О, О, П, А, Р, К; снимки на: вход на зоологическа градина, алеи 

в зоопарка; снимка или схематичен модел на клетка; изображения на клетка на жираф, 

клетка на патица, двуетажна сграда; кибритени клечки; пластелин; пластмасов 

конструктор №7,8. 

Ход на ситуацията: 

— Деца, за да откриете каква е днешната изненада, ще изиграем играта 

„Прочети по картинките“. Под всяка картинка ще поставим буквата, с която започва 

думичката, нарисувана на картинката. 

В един ред са подредени картинки на зайче, очи, огън, петел, агънце, риба, куче. 

На втори ред под картинките съответно се поставят буквите З О О П А Р К. 

— Какво се получи? Хайде да прочетем заедно. 

— Ние сме вече големи, говорили сме си много за животните от топлите страни, 

познаваме ги, знаем как изглеждат и с какво се хранят. 

— Днес ще си поговорим за къщите на животните в зоопарка – какви са те, колко 

части имат, как са построени, за да се чувстват обитателите им удобно.  

— Хайде да тръгваме към зоологическата градина. 

— За да ни пуснат вътре обаче какво трябва да си купим? (Показва се снимка на 

вход на зоологическа градина.) 

— Къде се намира обикновено постройката на касата? (На входа, в началото на 

зоопарка, до оградата.) 

— Какво представлява тя? (Децата описват - малка къщичка, на един етаж, с 

голям прозорец отпред.) 

— И така нашата разходка започва! (Показваме снимка от вътрешността на 

зоопарка – алеи, клетки.) 

— Защо хората построяват зоологически градини? 

— В какво живеят животните тук? (Клетки.) 

— Могат ли всички животни да живеят в една клетка? (Показваме снимка или 

схематичен модел на клетка.) 

— Погледнете тази клетка. Какви части има тя? (Закрита и открита, къща и двор.) 

— Защо е необходимо да има две части? 

-На колко етажа е клетката? 
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— Каква форма има закритата част? 

— А откритата? 

— Коя част според вас трябва да е по-голяма, по-широка? 

— С какво е оградено дворчето? 

— Може ли в тази клетка да живее жирафът? (Не, тя е ниска.) 

— Защо? 

— Да, различните животни живеят в различни клетки. 

— Погледнете тези две клетки. (Клетка на жираф и клетка на патици.) 

— По какво се различават? (Големина, височина, размер на вратите към 

закритата част, наличие на вода за плуване на патиците,с покрив и без покрив.) 

— По какво си приличат? (Имат закрита и открита част, оградени са с мрежа.) 

— Клетките са построени така, че животни да се чувстват като у дома си – да им 

е удобно и спокойно. За някои обитатели на зоопарка са построени високи, широки, 

просторни клетки, за други пък са направени малки езерца, в които да плуват на воля 

или да се къпят. 

Показват се снимка или схематичен модел на сграда в зоопарка – двуетажна, с 

покрив, с прозорци. 

— Каква е според вас ето тази сграда в зоопарка? (Медицински център.) 

— Защо е необходима тя за всеки зоопарк? 

— Каква е формата на сградата? 

— На колко етажа е? 

— Какви части има? (Стени, покрив, прозорци, широки врати.) 

— Нашата разходка е към своя край. Огледахме хубаво къщите, техните части и 

големина. Можем да се връщаме в детската градина и да покажем какво сме научили. 

Бяхте много внимателни и наблюдателни. И преди да сме си тръгнали хайде да 

изиграем играта „Кенгуру“. 

Подвижна игра „Кенгуру“
21

. Децата се разделят на две групи и се строяват в 

редици от двете страни на занималнята. Те са „кенгури“. Избира се едно дете за „лъв“, 

което застава встрани от редиците. При сигнал кенгурата излизат от къщичките си, 

подскачат с два крака напред с придвижване. При сигнал „Лъв!“, кенгурата се прибират 

в къщичките си, а лъвът ги гони. (Играта се изиграва 1-2 пъти.) 

Групова работа 

— Ето ни отново в детската градина. Време е да покажем колко много знаем за 

постройките в зоологическата градина. Сега с вас ще се разделим на три групи:  

                                                           
21

 Книга за учителя на трета група в детската градина [част първа]. – под ред. Е. Петрова – София: 

Народна просвета, 1984. 
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Децата се разпределят на групи по масичките за самостоятелна работа. Всяка 

група изпълнява различни задачи. Разпределението става по интереси. (Всяко дете 

отива там, където иска.) 

Математика 

— Първата група ще бъдат архитекти и ще седнат на тази масичка. Като 

подреждат кибритените клечки, ще трябва да проектират къщи за животните от 

зоопарка. Помислете добре за кое животно е къщата и каква трябва да е тя, за да се 

чувство то спокойно. 

Изкуство 

— Тук ще седнат лекарите – ветеринари; те трябва да направят от пластелин по 

едно здраво животно, което ще отиде да живее в своята клетка. 

Конструктивно – техническа дейност 

— А за вас остава най-отговорната задача – да построите макет на зоопарка с 

пластмасовия строител върху масичката. 

• Кого предлагате да бъде отговорник на строежа? Защо? (Познава елементите, 

строи хубави къщи.) 

• Какви елементи ще ползвате за къщите?(Тухли, прозорци, покрив, оградки.) 

• Всички строители да си помислят за кое животно ще строят къща и каква 

трябва да бъде тя. Ако някои се затрудняват за модела, може да отидат при 

архитектите и да видят какво са измислили те. 

• Отговорникът ще отговаря на вашите въпроси, ще ви помага и накрая заедно 

ще подредите сградите в зоопарка. 

Преценка: по отношение на задачите по групи. Дава се перспектива - 

изграждане на зоопарк на пода в рамките на сюжетно-ролевите игри. 

След ситуацията децата се оставят да обиграят построения макет. 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 

 

3. Внасяне на игрови материали 

Внасянето на нови материали може да обслужва следните цели: 1) 

формиране на интерес към строително-конструктивната игра; 2) 

овладяването на нови начини на строене. 

В ситуациите за формиране на интерес към строително-

конструктивната игра педагогът изгражда строеж с новия конструктор пред 

децата, за да вникнат те в неговото предназначение, да се убедят колко 

интересно може да се играе. След като моделът е готов, се дава 
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възможност на малките да го обиграят и по желание да добавят нещо към 

него. 

Ситуациите за внасяне на игров материал с цел овладяване на нови 

начини на строене могат да проектират запознаването с конструктор, 

съдържащ познати като форма детайли, но с размер, различен от този, с 

който децата са боравили. Възможно е също така възпитателят да въведе 

отделен нов елемент към набор, с който групата работи понастоящем. И в 

двата случая сложността на конструктивната задача се определя в 

зависимост от опита на малките: възможно е педагогът да изгради 

постройка пред групата, да покаже образец или отделни похвати на 

строене. След това децата започват работа по поставената от възрастния 

тема. 

План-конспектът за внасяне на игрови материали трябва да включва: 

тема; възрастова група; цел (във връзка с развитието на строително-

конструктивната игра); необходими материали; ход на ситуацията 

(психологическа нагласа, съдържателни акценти на беседата, дейности). 

Пример: 

Тема: „Метален конструктор“ 

Възрастова група: ІІІ 

Цел: запознаване с метален конструктор – съдържание, начин на употреба, 

правила за безопасност; извършване на манипулативни действия и елементарни 

операции. 

Необходими материали: метален конструктор със съдържание: плочки – 

правоъгълна, квадратна, кръгла; къси и дълги пръчици; ленти – с 15, 10 и 5 отвора; къси 

и дълги подпорни ленти; планки – с 5 и с 3 отвора; болтове и гайки; отвертка, гаячен 

ключ. 
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Ход на ситуацията: 

Вече ще ги пазим здрави! 

Ох, във детската градина 

палавници са мнозина! 

Самолетът е без перка –  

вчера откачи я Верка. 

 

Леката кола остана 

рано – рано отзарана 

без кормило и без фар. 

Развали я Светозар. 

 

Къщата е без комин, 

счупен – камионът син. 

Ясно, майстор трябва тука, 

да ги стегне и зачука. 

 

— Майстор ли? Такъв ще има 

не един, а даже трима: 

Ваньо, Николай и аз! –  

се провикна Атанас. 

 

И работните момчета 

взеха чукчета, рендета, 

всеки бърза – чука, трака, 

работата не протака. 

— Тази откачена перка 

ще пристегнем със отвертка. 

А за леката кола 

трябва ни една пила. 

 

Ей, за къщата – коминче. 

Ей, за колелцата винтче. 

После срязваме с триона 

нова ос за камиона, 

после с чука – трака – трак, 

той за път готов е пак! 

 

Тъй във нашата градина 

работливата дружина 

днес играчките поправи –  

да са хубави и здрави! 

 

Леда Милева 

 

— Какво се случило с играчките в детската градина? 

— Кой ги е поправил? (децата от съседната детска градина.) 

— С какви инструменти са работили? 

— Да, като истински майстори, децата са си послужили с чук, отвертка, трион, 

гаячен ключ. Те са много добри и ми услужиха с техните инструменти, за да ви ги 

покажа и на вас, да ги разгледаме и да видим какво още може да се прави с тях. 

— Хайде да отворим кутията и да погледнем. Тук има много елементи. Сега ще 

раздам на всички по един. 

— Огледайте ги добре. От какво са направени елементите? (От метал.) 

— Каква форма имат те? (Посочва се дете и то отговаря каква форма има 

неговият елемент – продълговата, кръгла, правоъгълна.) 
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— Тези продълговати елементи се наричат ленти. (Терминът се повтаря.) 

— Всички ленти еднакви ли са? (Има по-къси и по-дълги.) 

— А, тези елементи, които са по – широки и имат друга форма, се наричат 

плочки. 

— Какво още ви прави впечатление по елементите? (Имат дупки, отвори.) 

— Тези дупки помагат да се съединяват елементите един с друг. 

— С какво съединяваме елементите? 

— Тази малка „гъбка“се нарича болт. И за да не се загубва болтчето, винаги с 

него за другарче върви гайката. А гайката е това малко кръгче. (Показва се как гайката 

се завива върху болтчето с ръка.) 

— Тук в кутията какви инструменти има?(Отвертка и ключ.) 

— С отверката се стягат болтове, а с ключа – гайките. Затова се нарича – гаячен. 

— Сега ще ви покажа как ще съединя две ленти и ще направя перка на самолет 

например. Вземам две ленти, поставям ги една върху друга, като внимавам отворите 

да съвпаднат. После пъхам болтчето и от другата страна завивам гайката с ръка, докато 

се стегне. И за да не се размърда от вятъра перката, ще взема гаячния ключ, ще го 

поставя върху гайката и ще завъртя пак, за да стане здраво. 

— С инструментите трябва да се работи много внимателно. Те могат да бъдат 

опасни, когато не се спазват правила. Отверката никога не се насочва към другарче. 

Когато завиваме и работим с едната ръка, трябва да пазим другата. 

— С този метален конструктор децата от другата детска градина са изработили 

масичка, пързалка, люлка. (Показват се готови.) Освен това в кутията има и книжка със 

снимки на предмети, които могат да се направят с него. 

— Оставям всички неща на масичките, разгледайте ги, опитайте се да завиете 

гайката върху болтчето или и вие да си направите перка на самолет. 

Перспектива: в следващите дни децата ще направят маси за куклите, пързалка 

за строежа на детската градина. 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 

 

 

4. Обучаващи игри 

Посредством система от обучаващи игри децата овладяват 

постепенно усложняващи се способи за работа с конструктивния материал. 

Задача: Като използвате конструктор, подходящ за 

предучилищна възраст, разработете план-схема за формиране на 

интерес към строително-конструктивната игра. 
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Структурата на тези ситуации включва: психологическа нагласа и 

мотивиране на строежа; поставяне на темата от педагога, показ на образец 

и/или начини на строене, игров процес, преценка. 

В зависимост от възрастта на децата и техния конструктивен опит 

педагогът може да изгради постройката пред тях (в малките групи), да 

покаже образец, който се анализира заедно с групата, да уточни 

представите за конструкцията, като използва илюстративен материал (в 

големите групи) или да постави само темата, като поиска от децата да 

обяснят какви материали ще им бъдат нужни и в каква последователност 

следва да се работи. 

План-конспектът на обучаваща игра трябва да включва: тема; 

възрастова група; цел (във връзка с развитието на строително-

конструктивната игра); необходими материали; ход на ситуацията 

(психологическа нагласа, съдържателни акценти на беседата, дейности). 

Пример: 

Тема: „Ограда“ 

Възрастова група: І 

Цел: разширяване на уменията за изграждане на познат обект чрез редуване и 

подреждане на конструктивни елементи. 

Необходими материали: пластмасов конструктор,съдържащ квадратни плочки 

тип „пъзел“ за вгнездяване, в различни цветове. 

Ход на ситуацията:  

Песен: 

Кокошка при хамбара, ко – ко –ко 

зове, крещи, повтаря, ко – ко – ко 

къде сте ми дечица, ко – ко –ко 

намерих ви храница ко – ко –ко! 

Тук сме мамо, тук сме, пи – пи – пи, 

изровил някой яма, пи – пи – пи, 

и всички, всички, всички, пи – пи – пи, 

пропаднахме горкички, пи – пи – пи! 

 

— Какво се случило с малките пиленца? 

— Как ги търсела майка им? 

— Къде живеят кокошката и пиленцата? 

— Да, те живеят на село при баба и дядо, на двора. Но за да се разхождат 

спокойно, да не се загубват и майка им да бъде спокойна, този двор трябва да има 

ограда. 
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— Хайде днес да бъдем строители и с нашите конструктори да направим дворче 

с ограда за нашите гумени играчки, за да не се загубят и те. 

— Ето вижте каква оградка им се иска да имат и те! 

Показва се схематичен модел на ограда – апликирана върху картон цветна 

ограда в два цвята – червено и жълто. Правим анализ на образеца. 

— От какво е направена оградката? 

— Как са подредени плочките?(Едно до друго, едно в друго.) 

— Какви цветове има? 

— Как се редуват цветовете? 

— Сега ще ви покажа как да построите оградката за нашите животни. Вземам 

една червена плочка, до нея една жълта плочка, хубаво притискам да се съединят. 

После вземам пак червена плочка и пак ги съединявам. Сега каква да взема?... И ето , 

че моята оградка е готова. Тя е права, цветна и здрава. 

— Който иска, може да редува и други цветове. (Показваме схематичен модел с 

редуване на син и зелен цвят.) 

— Когато построите оградките, ще ги съединим и ще получим едно голямо 

дворче с ограда. На масичките има животни, кубчета и покривчета - призми. Може да 

им направим къщички. Ще приберем животните в дворчето, за да са спокойни и да не 

се страхуват. 

— Весела игра! 

След самостоятелната работа правим преценка по масичките. Оставяме децата 

да играят и по възможност запазваме конструкциите. 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 

 

 

5. Договаряне при самостоятелните детски игри 

Ходът на свободните, самостоятелни, организирани от децата игри 

не се поддава на предвиждане, защото те са импровизирани. Възможно е 

обаче строително-конструктивната игра да започне по предложение на 

педагога. В този случай неговата предварителна подготовка се отразява в 

план-конспект на договарянето. Насочването към игра става по 

разнообразни начини: възпитателят може да прочете откъс от приказка, 

Задача: Като използвате конструктор, подходящ за 

предучилищна възраст, планирайте десет последователно 

усложняващи се строежа, които децата следва да овладеят в 

рамките на едно полугодие. 
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която децата познават, и да предложи да построят къща за персонажите; 

да посъветва групата да направи конструкция, обслужваща тематиката на 

сюжетно-ролевата игра; да покаже картина, снимка, чертеж и да насърчи 

претворяването на изобразените обекти със строителни материали; да 

изгради част от постройка, която децата да завършат и т.н. След 

мотивиране на строежа, следва да се проведе беседа. Чрез нея се 

актуализират знанията на децата за обекта, който ще се строи, обсъждат се 

необходимите материали и последователността на работа. По-нататък се 

разпределят задълженията и играта започва. В игровия процес педагогът 

следи дейността на децата и при необходимост помага или задава 

насочващи въпроси. След като конструкцията е готова, се прави преценка. 

Разработката трябва да включва: тема; възрастова група; цел (в 

какъв аспект следва да се обогати игровата дейност); необходими 

материали; предварителна подготовка (какви дейности са осъществени 

във връзка с обогатяване на познавателния и игров опит на децата по 

дадената тема, например: целеви разходки, обучаващи ситуации; 

разглеждане на картини; песни; художествена литература; минали игри и 

т.н.); ход на ситуацията (описва се беседата преди играта: насочване към 

темата; провокиране на интерес; актуализиране на детския опит; подбор 

на материалите; проектиране на бъдещата дейност; разпределяне на 

задълженията). 

Пример: 

Тема: „Мост“ 

Възрастова група: 

Цели: пресъздаване на материални обекти от действителността; подбор на 

предмети за игра, съобразно избраните роли. 

Необходими материали: дървен строител за пода, съдържащ: тухли; гредички – 

дълги и къси; цилиндри – къси; плочки – къси и дълги, тесни и широки; арки; 

наклонени призми – малки и голeми; малки квадратни и правоъгълни тухлички; нужни 

са още син воал, квадратни цветни листи, изработени в ситуации по конструктивна 

дейност, елементи за украса – лампи. 

Предварителна подготовка: 1) Проведени са обучаващи ситуации:  по 

„Социален свят“ – „Моят роден град“, „Средства за комуникация“; по „Конструктивно – 

технически дейности“ – „Лампа“, „Кораб (лодка)“ – оригами; 2) В строително – 

конструктивните игри децата са строили мост на един етаж и надлез; 3) Реализирани са 
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обучаващи и игрово – познавателни ситуации по „Математика”, насочени към 

формиране на пространствени представи. 

Ход на ситуацията: 

— Деца, днес имахме толкова много работа, че не ни остана време да проверим 

електронната си поща. Дали някой не ни е писал? 

— Да, имаме писмо от децата от детска градина „Слънце“ от град София. Да 

видим какво ни пишат: 

„Здравейте, мили деца, от група „Русалка“. Ние живеем в град София, 

столицата на нашата красива страна България. През тази година научихме много 

за България – за нейните планини и реки и за градовете й. Разбрахме, че вашият 

град  Русе е много красив. Имате красиви забележителни сгради и голяма река, по 

която плуват кораби. За съжаление гр. София е много далеч от Русе, а бихме искали 

да се порадваме на вашия град.“ 

— Как да помогнем на нашите приятели? (Обсъждат се предложения, докато се 

стигне до извода да им изпратим снимки.) 

— Ето, аз имам едни снимки. Да ги разгледаме и да видим дали всички 

забележителности на наше град са тук. (Децата разглеждат снимки на 

забележителности на града, назовават ги. Откриват, че липсва снимка на Дунав мост.) 

— Предлагам ви днес да построим нашия Дунав мост с помощта на строителния 

материал, да го снимаме и да го прибавим към албума със снимки, който ще изпратим 

на децата от град София. 

— Какво ще ни бъде необходимо за строежа?(Строителен материал, план – 

схема на строежа.) 

Показваме схематичен модел на мост, гледан отгоре, и друг – гледан отстрани. 

Анализираме моделите: мостът е на два етажа; първо се строи долният етаж; между 

етажите има колони, на няколко места в реката също има колони, които правят моста 

по-стабилен; и двата етажа са широки, встрани имат предпазна ограда; до нея има 

разположени на разстояние лампи, които осветяват моста през нощта. 

— Какви елементи от строителния материал бихме използвали? 

Обсъждат се строителните елементи за всеки детайл на моста: 

• за основите – големи, широки  тухли, триъгълна призма; 

• за уличното платно и влаковия път – дълги и широки плочки; 

• за ограда – къси гредички; 

• между двата етажа – цилиндри; 

• за украса – арки, лампи. 

— Откъде ще започнем да строим моста? (Първо се полагат основите.) Те трябва 

да бъдат стабилно поставени, защото от тях зависи здравината на моста. 

— Какво следва след това? (Поставянето на наклона, първия етаж, колоните 

между първия и втория етаж, втори етаж, наклон до втори етаж.) 
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— И когато построим моста какво още трябва да направим, за да е красив и в 

същото време безопасен? (лампи, арки, парапет) 

— Вече знаете, че най-добре се работи в екип, когато си разпределим задачите 

и си помагаме. Изпълняваме точно това, което ни каже техническият  ръководител. 

Кого предлагате днес да бъде ръководител на строежа? Защо? (Добър е, помага на 

строежа, знае как се подреждат елементите.) 

— В склада за строителни материали също ще е необходим работник, който ще 

раздава материалите. Кого ще изберем днес? Защо? (Познава материалите, умее да ги 

подрежда.) 

— Кои желаят днес да са строителите, които ще построят здрав и красив Дунав 

мост за нашите приятели от София? 

— Вие трябва да слушате техническия ръководител, да подреждате тухлите 

точно една върху друга, да поставяте колоните на еднакво разстояние, да работите 

спокойно, без да разпилявате материала. 

— За тези, които няма да строят, предлагам да изработят от хартия лодки и 

корабчета. Ще ги пуснем в нашата река от воал, която ще тече под готовия мост. Така 

снимката, която ще направим, ще стане съвсем истинска. 

— Помнете, че трябва да си помагаме и да ползваме „вълшебните“ думички! 

— Строителни бригади на работа! Весели игри! 

Преценка: Правят се снимки, като едновременно се отбелязват положителните 

страни в работата по отношение на задачите и изискванията към строежа. Деликатно 

се споменава, ако има негативни прояви във взаимоотношенията или нередности в 

строежа. Дава се перспектива: можем да построим алеи от двете страни на реката, по 

които да се разхождат семействата. След преценката на децата се дава възможност да 

поиграят с дребни колички, влакче. По възможност конструкцията се запазва. 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 

 

 

Задача: Разработете план-конспект на договарянето за 

строително-конструктивна игра. 



Технология за развитие на  

автодидактичната игра 
 

Съдържателни акценти: 

1. Обогатяване на познавателния опит 

2. Внасяне на игрови материали 

3. Обучаващи игри 

4. Договаряне при самостоятелните детски игри 

 

 

1. Обогатяване на познавателния опит 

В план-конспектите за обогатяване на познавателния опит като 

основа за развитие на автодидактичната игра следва да се проектират 

начини за: 

• формиране на сензорни еталони за форма, цвят, големина; 

• формиране на умения за групиране; 

• развитие на мисловните операции сравнение, анализ, синтез, 

класификация, обобщение; 

• развитие на речта; 

• развитие на символната функция; 

• формиране на умения за ориентиране в двумерното пространство; 

• формиране на умения за броене и установяване на взаимно 

еднозначно съответствие. 

Цели на упражнението: 

• да се придобият умения за разработване на план-конспекти за развитие на 

автодидактичната игра. 
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Реализирането на посочените задачи се осъществява по време на: 

• обучаващите ситуации по всички образователни направления; 

• планираните игрови ситуации, организирани от педагога. 

Планирането на всяка от посочените организационни форми се 

отразява в план-конспекти за обогатяване на познавателния опит. 

Разработката трябва да съдържа: тема; възрастова група; форма 

(отбелязва се дали е обучаваща ситуация по дадено образователно 

направление, или игрова ситуация); цел (във връзка с развитието на 

автодидактичната игра); необходими материали; ход на ситуацията 

(психологическа нагласа, съдържателни акценти на беседата, дейности). 

Пример: 

Тема: „Вън — вътре“ 

Възрастова група: ІІ 

Форма: Обучаваща ситуация по образователно направление „Математика“. 

Цели: Разпознаване на топологични отношения; ориентиране в двумерното 

пространство; развитие на вниманието и паметта. 

Необходими материали: мишленце – играчка; нарисувана голяма ръкавица; 

играчки – зайче, лисица, вълк, мечка; парче плат; картинка за оцветяване (два слона – 

един пред и един зад палмово дърво). 

Ход на ситуацията: 

— Всички деца най-много обичат да играят. Сега навън е зима.  

— Къде играят децата през зимата? (Вътре.) 

— А когато е топло? (Навън.) 

— Днес на гости ни е дошло едно малко мишленце.(Показва се играчка.) На него 

му е скучно и е решило да поиграе с нас. Хайде да изиграем играта за котката и 

мишката. 

Правила: Децата са в кръг, заловени за ръце. Избират се дете „мишка”, което 

застава вътре в кръга, и дете – „котка”, което застава извън кръга. Децата се движат и 

пеят: 

"В къщи има мишленце 

то си гризе сиренце /2/"  

При думите : 

"А отвънка котката 

спуща се на мишката. 
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Бягай, бягай, мишленце, 

ще те хване котката /2/. 

"Котката" и "мишката " се гонят. Децата помагат на мишката да влиза и излиза в 

кръга, а пречат на котката. Играта завършва, когато "котката" хване "мишката". 

(Играта се изиграва 2-3 пъти.) 

— Тези котки бяха много хитри и успяваха бързо да си хванат мишленцето, 

което влизаше вътре, излизаше навън, но все не успяваше да избяга. 

— Ох, колко много се изморихме. Хайде да седнем на килимчето заедно с 

нашата гостенка. Освен игрите, тя много обича и приказките. Сещате ли се приказка, в 

която мишката е герой? 

— Да, приказката „Дядовата ръкавичка“. 

На земята се поставя нарисувана ръкавица. Отвън се подреждат играчки на 

останалите герои от приказката. 

— Хайде да поставим мишленцето вътре в ръкавичката. 

— Кой още иска да влезе в ръкавичката? 

— Те къде са сега? 

Няколко деца поставят животните вътре и изговарят термина. 

— Къде постави зайчето? Близко ли е до мишката? 

— И така всички вече са вътре в ръкавичката, на топличко и мекичко. И за да не 

им е скучно, измислили една игра. Тя се казвала „Какво се промени“. Сега ще си я 

изиграем и ние. 

— Трябва хубаво да запомним къде се намират животните. После ще затворим 

очи и като ги отворим, трябва да открием какво се е променило в ръкавичката. 

Децата затварят очи с ръце. Учителят покрива с парче плат ръкавицата и 

променя мястото на героите. Отначало промяната е една – изважда герой отвън. 

Последователно промените се усложняват – поставя се герой до ръкавичката, надалеч, 

над, под нея. Извършват се и промени вътре в ръкавичката. От децата се изисква да 

отговарят с точна терминология. 

— Браво! Бяхте много наблюдателни и открихте всички промени вътре и извън 

ръкавичката. Затова мишленцето е донесло за всички по една изненада. Тя ви е 

донесла по една рисунка, но има едно условие. За да ви ги подари, трябва правилно да 

оцветите само слончето, което се намира пред палмата. 

— А сега да кажем „Довиждане“ на мишленцето. То е много доволно и 

щастливо, че си поигра с вас. Бяхте внимателни и спазвахте правилата, които ви 

поставяхме. Обещава да научи още нови и интересни игри и отново да ни дойде на 

гости. 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 
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2. Внасяне на игрови материали 

Внасянето на нови материали се прави с оглед обогатяване на 

детския игров опит. Педагогът следва предварително да проучи правилата 

на играта, да я изиграе, за да прецени какво ще бъде необходимо да 

покаже на децата и какво може само да обясни. Необходимо е 

предварително активизиране на онези знания, умения и действия у 

децата, които ще са необходими за разбиране на новите действия и 

правила. Съобразно възрастта на децата и сложността на играта след 

психологическата нагласа и показа на игровия материал може да се 

организира пробно изиграване или пък да се зададат няколко уточняващи 

въпроса с цел да се установи дали малките са вникнали в съдържанието и 

правилата. Ако играта е с повече правила, се разработват няколко 

варианта, като в първия действията са олекотени, а в следващите поетапно 

се въвеждат останалите правила. 

План-конспектът за внасяне на игрови материали трябва да включва: 

тема; възрастова група; цел (във връзка с развитието на строително-

конструктивната игра); необходими материали; ход на ситуацията 

(психологическа нагласа, съдържателни акценти на беседата, дейности). 

Пример: 

Тема: „Пъстроцветна верижка“
23

 

Възрастова група: ІV 

Цел: Обобщаване на представите за игри от типа домино; саморегулиране на 

игровото поведение при спазване на игровите правила; развитие на уменията за 

вариране правилата на играта. 

Необходими материали: 56 карти от типа домино, разделени на две части: на 

едната има числова фигура, а на другата - картинка на човек, животно, растение или 

предмет. 

Ход на ситуацията: 

Звучи „Песен за рождения ден“. 

— Тази песен, деца, много ми напомня за един Рожден ден, на който бях 

поканена скоро. Той беше на моята приятелка Вики. Вики е вече на 7 години и на есен 

                                                           
23

 Играта е разработена по идея на програмна система „Здравей, училище“, на издателство „Булвест“:  

Иванова Г. (2008). Весела пътека към игрите. – София: Булвест 2000. 
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ще бъде ученичка. Приятелите ѝ й подариха много интересни и „умни“ игри. Досещате 

ли се защо казах „умни“ игри? 

— Да, това са игри, в които има цифри, думи, зарче, пионки. Тези игри се играят 

от големи, умни, наблюдателни и внимателни деца.  

— На какво могат да ни научат тези игри? (Да броим, да събираме, да знаем за 

хората и природата, да не се сърдим, да спазваме правилата.) 

— Разбира се! Всяка игра е забавна и ни подарява много радост и усмивки. Сега 

ще извадя от чантата си и ще ви покажа коя игра на Вики ми хареса най-много. 

Показва се картинно домино във вид на 56 карти. 

— На коя друга игра ви прилича? (На домино.) 

— Да, тази игра се нарича „Пъстроцветна верижка“. Това са картинки на хора, 

птици и животни, а до тях са подредени точки. Като пъстроцветна верижка се 

подреждат точки и картинки и всяка знае своето място. А ето и правилото: 

Подреждаме една картинка. Под нея трябва да сложим такава картинка, която да има 

толкова звука, колкото са точките на първата картинка. (Демонстрация на І вариант на 

играта.) 

— Хайде да опитаме. Пред всеки от вас има такава игра. Опитайте да подредите 

картинките една под друга като спазвате правилото. (Индивидуална игра). 

— Браво, всеки от вас успя да подреди своята пъстроцветна верижка. И на 

рождения ден на Вики децата се справиха без грешка. Но после решиха да играят за-

едно. Избраха си по един „водач“. Всички карти бяха при него като на „пазар“. Той 

раздаде на всеки от масичката по една карта. След това обръщаше по една карта от 

пазара и я подаваше на този играч, който първи каже, че има нужда от нея, за да 

подреди своята пъстроцветна верижка. Този, който подреди най-дълга верижка е 

победител. Правилото за подреждане на верижката вече го знаете. Остава да си 

изберете по един водач в играта и да започнете. 

ІІ вариант на играта – децата са разпределени на масички по 4-6. Разполагат с 

един комплект от играта – 56 карти. Избира се едно дете, което ще ръководи 

раздаването на картинките, до изчерпване на „пазара“. 

— Ето ги и победителите! Вие бяхте много внимателни и бързо откривахте броя 

на звуковете. А дали сте готови за училище, ще разберем, като изиграем играта още 

веднъж, но като я направим още по-интересна. 

— Вие казахте в началото, че ви прилича на домино. Нека сега да я изиграем 

като домино. (ІІІ вариант.) „Водачът“ ще раздаде подред на всеки играч и на себе си по 

6 карти. Останалите ще остави по средата на масата на „пазар“. Първият играч ще 

постави една карта. Следващият по ред трябва да постави карта с картинка, която има 

толкова звука, колкото показват точките на първата картинка. Играта продължава 

следващия по ред. Ако някой от играчите няма подходяща карта, за да играе, той 

изтегля карта от „пазара“. Победител ще бъде този, който първи свърши картите си. 

— Весела игра! 

Преценка: Наистина сте готови за ученици. Спазвате точно правилата на играта, 

изчаквате си реда и точно откривате броя на звуковете.  
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Перспектива: Можем и сами да си направим картинки, които да добавим към 

другите. Така ще могат да играят повече играчи и ще бъде по-весело. 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 

 

 

3. Обучаващи игри 

В този вид план-конспекти се описват планираните и организирани 

от педагога игрови ситуации. Те включват няколко игри, като броят им 

зависи от възрастта на децата, сложността на играта и времетраенето на 

игровия цикъл. Обикновено всяка от тези ситуации затвърждава знанията, 

придобити по време на обучаващите ситуации по дадено образователно 

направление. Желателно е всички игри да бъдат подчинени на една 

основна тема. Психологическата нагласа може да бъде стихотворение, 

гатанка, песен, писмо, приказен персонаж и др. Ако е предвидено 

разучаването на нова игра, то се прави в началото. Когато са включени 

няколко различни варианта на една игра, те се степенуват по сложност, 

като се започва с по-лекия. Най-емоционалните и напрегнати игри се дават 

в средата или в края на ситуацията, като при необходимост се завършва с 

една успокояваща активност. 

План-конспектът на обучаваща игра трябва да включва: тема; 

възрастова група; цел (във връзка с развитието на автодидактичната 

игра); необходими материали; ход на ситуацията (психологическа 

нагласа, съдържателни акценти на беседата, дейности). 

Пример: 

Тема: „Професии“ 

Възрастова група: ІІ 

Цел: Спазване на несложни и малко на брой правила; последователно 

опериране с частите на играта по посока на решаване на игровата задача; създаване на 

условия за игрово взаимодействие с партньор. 

Необходими материали: картон с пунктирано изображение на превозно 

средство; зарче – кубче; картинки с изображения на мед. сестра, учителка, готвач, 

Задача: Разработете игра по избрана от вас универсална 

схема в три последователно усложняващи се варианта. 



152          Ася Велева ◊ Ръководство за семинарни упражнения 

лекар, строител, градинар, пожарникар; лото „Професии“: 6 картона с по 6 

изображения на професии и 36 карти със същите изображения. 

Ход на ситуацията: 

Игра „Съедини точките“ 

— Деца, тук пред вас е нарисувана една скрита картинка. Ако съединим точките 

последователно една след друга, ще открием каква е тя. Кой иска да започне? 

(Последователно няколко деца съединяват точките. Получава се образ на 

автобус или камион.) 

— Как се казва човекът, който кара камиона? 

— Кой иска да стане шофьор? 

— Деца, като пораснете, едни от вас ще станат шофьори, други строители, трети 

художници, лекари, учители. Днес с вас отново ще си поиграем на професии.  

— Първата игра се казва „Какъв съм аз“. 

— Искам всеки да си помисли какъв иска да стане и как може без думи, а само с 

движения да ни покаже какво ще работи. От движенията ще разберем професията, 

която си е избрал. Ще излизате един по един пред групата и ще ни показвате какво 

желаете да работите, като пораснете. 

— И днес в игрите ще ни помогне зарчето-кубче. Ще го хвърлим и то ще ни 

покаже колко деца ще покажат своите професии. 

Играта започва след хвърлянето на кубчето. След всеки показ се дават насоки за 

повече и различни движения. Ако детето е показало характерни движения, останалите 

познават професията. Играта се играе според показанията на кубчето. Може да се 

хвърли още веднъж. 

— Вие сте умни и послушни сигурно ще станете такива, каквито искате. Но за 

всяка професия са необходими материали и инструменти, с които да си служи. Какви са 

те, ще разберем от следващата игра. Тя се казва „С какво си служа“. Аз ще показвам 

картинка на професия. Който иска да стане такъв, ще застава на килима. Ще направим 

кръгче. Аз ще подавам топката, а децата ще трябва да изброяват материали, 

инструменти, какво прави професията. 

Например: картинка на мед. сестра – термометър, спринцовка, кантар, сироп, 

бяла престилка. Показват се картинки на учителка, готвач, лекар, строител, градинар, 

пожарникар и др.  

— А сега ще изиграем една игра, която вече познавате, но този път ще я 

направим по-интересна. Това е играта „Лото – професии“. Тук на килима ще направим 

„пазар“ от картинките. А от двете страни ще играят два отбора с по двама играча. 

Нека……..да си избере партньор. И …….да си избере едно другарче. Ето ви по един 

картон. Ще трябва да подредите всички картинки от картона и когато сте готови, да се 

изправите и да вдигнете ръце горе. Готови: старт! 

(Играта се играе 4- 5 пъти.) 
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— Браво! Справихте се чудесно, защото спазвахте правилата на игрите. 

Помагахте си, подреждахте заедно и затова отборите печелеха. Състезанието ви 

хареса, нали? Следващия път ще си изберем отбори с повече участници. 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 

 

 

4. Договаряне при самостоятелните детски игри 

Самостоятелните детски игри не се поддават на планиране, защото 

те възникват по инициатива на децата. Във времето за дейност по избор 

някои от тях се насочват към къта с предметни и настолни игри. Възможно 

е педагогът да насочи групата към изиграване на познати игри, което се 

отразява в план-конспект. Възпитателят организира пространството в 

занималнята така, че да се оформят групички, във всяка от които се играе 

различна игра. Всяко дете само си избира в коя групировка да се включи. 

Разработката трябва да включва: тема; възрастова група; цел (в 

какъв аспект следва да се обогати игровата дейност); необходими 

материали; предварителна подготовка (какви дейности са осъществени 

във връзка с обогатяване на познавателния и игров опит на децата); ход на 

ситуацията (описва се беседата преди играта: насочване към темата; 

провокиране на интерес; актуализиране на детския опит; разпределяне по 

групи). 

Пример: 

Тема: „Най-добър в игрите“
24

 

Възрастова група: ІІІ 

Цел: Саморегулиране на игрово поведение при спазване на игровите правила. 

Необходими материали: 20 карти с животни; лото „Магазин“; „Мозайка“ – 

геометрични фигури с различен цвят и големина – по 10 бр. за дете; игра „Не се сърди 

човече!“ – игрално поле, пионки, зарче. 

                                                           
24

 Използвана литература: 

Илиева, А., Димитров, Д. (1982). Автодидактични игри за детската градина. - Благо-евград, Унив. изд. 

„Неофит Рилски”. 

Програмна система „Здравей, училище“. (2010). – София: Булвест 2000. 

Задача: Разработете план-конспект на обучаваща игрова 

ситуация по образователно направление математика (тема и 

възраст – по избор). 
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Предварителна подготовка: Игрите са добре познати на децата. Упражнявани 

са правилата в сутрешен режим преди закуска, след 16ч., учителят е бил съиграч или 

медиатор. 

Ход на ситуацията: 

След планираните ситуации учителят организира обстановка за игра. На 

различни места на масички в занималнята поставя панерчета, кутии с игри: „Карти с 

животни“, „Магазин“ – лото, „Не се сърди човече!“, „Мозайка“ – с геометрични фигури. 

Звъни звънче. Това е сигнал, с който всеки ден започват игрите на децата. 

— Деца, ето че дойде най-желаният от вас час – часът на игрите. Всички деца по 

света обичат игрите. И макар че са различни, говорят на различни езици, живеят в 

различни страни, разбират езика на игрите и усмивките. Най-умните, внимателните, 

наблюдателните обикновено печелят. А всеки победител заслужава медал. Днес съм 

ви донесла ето тези медали, на които пише: „Ура! Ура! Днес ми провървя!“. Ще ги 

поставим на най-добрите в днешните игри. 

— На различни масички ви очакват любими игри. Успяхте ли да видите, кои са 

те? 

— Да, картите с животни. Знам, че много я обичате. А какви бяха правилата на 

тази игра? 

Дете описва правилата. Картите са разбъркани и обърнати върху масата. Всеки 

играч, когато е на ред, открива едновременно с двете си ръце случайно избрани карти. 

Ако обърнатите карти образуват двойка, сходна по вид, но с различна големина на 

обектите, ги прибира до себе си, ако не, ги връща на същите места. Играта продължава 

докато свършат картите върху масата. Печели този, който е събрал най-много двойки 

карти. 

— Наистина, това са правилата на играта. Трябва да се изчаквате и да спазвате 

реда си, за да бъде играта честна. 

— Коя друга игра видяхте? 

— Лото „Магазин“. Как трябва да подредим стоките, за да може всеки купувач 

бързо и лесно да намери това, което търси? Кой ще каже какви са правилата на играта? 

Дете описва правилата. Всеки участник изтегля по един голям картон, който 

определя щанда, с който ще играе. Малките картончета се разпръсват в средата на 

масата. Участниците по ред изтеглят картонче и запълват върху големия картон. Който 

успее пръв, е победител. 

— Как може да определим кой първи ще започне играта? (С броилка, по 

договаряне.) 

— Кой е победител? (Който първи запълни големия картон.) 

— Другата интересна игра е „Мозайка“-та с геометрични фигури. Какви бяха 

нейните правила? 

Децата описват правилата: с геометрични фигури трябва да се моделира обект. 

Победител е този, който използва повече геометрични фигури. 
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— И днес ви очаква най-забавната игра „ Не се сърди човече!“. Какво беше 

необходимо, за да влезеш в играта? (Започва този, който хвърли на зарчето шестица.) 

— Как се придвижва пионката? (Според показанията на зарчето.) 

— Ако в хода на играта играчът хвърли отново шестица? (Хвърля още веднъж 

зарчето.) 

— Кой е победител? (Този, който пръв премине през игралното поле и достигне 

центъра.) 

— Трябва да отброявате точно стъпките, за да бъде играта честна. 

— Това са вашите любими игри. Всички ги играете с голямо удоволствие. Но за 

да бъде още по-честно и да няма сърдити, предлагам да се разпределим с броилката 

„Цар, царица, принц, принцеса“. 

— „Царете“ ще играят мъдрата игра „Не се сърди човече“. „Цариците“ ще 

подреждат геометрични фигури, все едно са части от счупени огледа. „Принцесите“ ще 

се занимават в магазина. А „Принцовете“ ще играят на карти. 

Децата се преброяват с броилката. Заемат местата си по масичките. Преди 

започване на игрите, ако е необходимо, се договарят за реда, по който ще играят. На 

всяка маса има по един медал за победителя. След приключване на играта той се 

поставя на победителя. Ако има интерес, игрите могат да се проиграят със сменени 

пионки, ред или допълнителни правила, които децата измислят в хода на играта. 

Автор: Албена Боянова, детски педагог в ЦДГ „Детелина”, град Русе 
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Задача: Припомнете си равнищата в развитието на сюжетно-

ролевата игра, представени в таблицата по-долу. 

Цели на упражнението: 

• да се развият уменията за оценка равнището на игровата дейност на децата; 

• да се придобият умения за разработване на система от критерии за 

диагностика разновидностите на играта; 

• да се формират първоначални умения за планиране на интегративни връзки 

между играта и другите образователни направления. 
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Таблица 1. Етапи в развитието на игровата дейност
25

. 

Равнище на игра Игрови 

действия 

Игрова роля Логика на играта Игрови правила 

І фаза 

Съотнасяне 

на 

предметни

те и 

реалните 

действия 

1-во 

равнище 

Еднообразни 

действия с 

предмети, 

насочени към 

партньора 

Ролята присъства 

номинално. Тя 

зависи от 

действията и не 

влияе върху тях. 

Ролята не отразява 

отношения. 

Игровите операции се 

сменят една друга без 

логическо 

взаимодействие. 

Правила фактически 

отсъстват, логиката на 

действията лесно се 

нарушава без протести 

от страна на децата. 

2-ро 

равнище 

Разнообразни 

действия с 

предмети, 

съответстващи 

на реалната 

действителност. 

Ролите се назовават 

от децата и са 

свързани с 

изпълняваните 

ролеви действия. 

Отбелязва се 

разделение на 

ролевите функции. 

Игровите операции се 

сменят една друга в 

съответствие с реалната 

последователност, 

наблюдавана от детето в 

живота. 

Правилото още не е 

явно, но 

импулсивността се 

снижава. 

Нарушаването на 

последователността на 

действията не се 

приема фактически, но 

не се протестира. 

ІІ фаза 

Съотнасяне 

на 

социалните 

отношения 

в играта с 

реалните 

отношения 

между 

хората 

3-то 

равнище 

Поява на 

специални 

действия, 

предаващи 

характера на 

отношенията 

към партньора 

Ролята е ясно 

очертана и 

обособена, 

определя цялото 

съдържание на 

играта, направлява 

поведението. 

Появява се 

специфична ролева 

реч. 

Логиката на игра се 

определя от приетата 

роля, последователна и 

разгърната. 

Правилата на 

поведение се 

отчленяват, стават 

задължителни. Срещу 

нарушението на 

логиката се 

протестира, но без 

аргументация. 

4-то 

равнище 

Преобладаване 

на действия, 

свързани с 

отношенията 

към другите 

хора. 

Ролята е очевидна 

и е взаимосвързана 

с ролите на 

партньорите. Речта 

носи изразен 

ролеви характер. 

Разгръща се картина на 

взаимоотношения между 

игровите персонажи. 

Действията се разгръщат 

в точна 

последователност, строго 

пресъздаваща реалната 

логика. 

Правилата са 

рационални. Срещу 

нарушението на 

логиката на действията 

и правилата се 

протестира, отказът се 

мотивира. 

                                                           
25

 Таблицата е съставена от Т. Авдулова (2009). В нея авторката обобщава установените от Д. Елконин 

етапи в развитието на сюжетно-ролевата игра. 
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Протокол №1.
 26

 Игра на семейство.
 
Експериментаторът отива при 

децата. Льова (3г. 5 мес.): Вие дойдохте при нас. Аз имам две деца. Ще ги 

храним. Експериментатор: А ти кой си? Льова: Бащата. Експериментатор: 

Може ли Зоя да бъда майката? Льова (радостно): Може, може. Зоя (3г. 6 

мес.) охотно влиза в играта. Експериментатор: О, колко съм гладна. Зоя: 

Сега ще те нахраня. Експериментатор: С какво? Зоя: Със супа. Льова: И 

котлети. Зоя: Да, и котлети. А след това пирожки. Експериментатор: Аз 

искам пирожките сега. Льова: Сега ще дам. Зоя: Не, аз ще дам. 

Експериментатор: О, как искам да ям. Зоя: Ето ти пирожки. (Подава 

кубчета.) Експериментатор (дава си вид, че яде, после моли): А сега 

котлет. Зоя носи кубчета, дава на Льова и на неговите кукли. Всички 

имитират ядене. Експериментатор: А каква супа имате? Зоя: Вкусна. (Носи 

супа, прави движение все едно налива.) Льова храни своите деца със супа. 

Експериментатор: Аз вече се нахраних с пирожките. Зоя прибира. 

Протокол №5. Игра на детска градина. Експериментаторът предлага 

на Валя (3г. 8 мес.) и Тамара (4 г.) да играят на „детска градина”. Тамара: 

Аз ще бъда Мария Сергеевна. Валя: А аз ще храня децата. (Взема в ръце 

две кукли и дава едната на експериментатора.) Аз дадох и на вас. 

Експериментатор: Трябва ми още едно дете. Валя носи мишка. Тамара: 

Седнете на масата, ще ви дам да ги храните. Експериментатор: О, колко 

съм гладна. Тамара: Сега нося. Експериментатор: Какво ще ни дадете? 

Тамара: Зелева супа и макарони. Експериментатор (Към Валя. Тамара е 

отишла в другия край на стаята): А моето момченце иска първо да изяде 

макароните. Валя: Сега ще му дам. (Носи цветни колелца.) На, яж 

кравайче. Ето и макарони. (Дава чинийка с кръгчета от пирамидка.) 

Вкусни ли са? Да? Експериментатор: Да. Тамара носи супа. Поставя всички 

чинийки-кръгчета и казва: Яжте. Експериментатор: А моето момченце 

вече яде макарони. Тамара (сърдито): Кой му даде? Ето супа, след това 

ще донеса макарони. (Взема чинийката.) Експериментатор: Ти защо 

                                                           
26

 Примерите са приведени от Т. Авдулова (2009), която се опира на протоколите от изследванията на Д. 

Елконин. 

Задача: По-долу са дадени описания на детски игри. За всяка 

от тях определете кое равнище на развитие отразява. 
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прибра? Тамара: Така не се храни. (Отива настрана. Носи макарони – по 

две тухлички на кръгчета-чинийки.) А сега ще направя сладолед. 

Експериментатор: Аз искам сладоледа сега. Валя (повдига чинийката): Ето 

сладолед. Тамара: Това не е никакъв сладолед, това са макарони. Изяж 

ги, тогава ще ти дам. Експериментаторът си дава вид, че яде. Тамара: Ще 

отида да донеса. (Отива настрана и носи колелца и кубчета.) Ето 

кравайчета, а ето и пирожки, и бонбони. 

Протокол № 12. Игра на доктор. Катя (6 г.) е доктор, тя заема 

мястото зад масата, приготвя парченца памук, 2 молива в чашка – 

термометри, и цилиндър-спринцовка. Катя: Може да влизате. Децата 

идват и сядат. Галя: Болят ме главата и гърлото. Катя: Покажете 

гърлото. Кажете: „А-а-а-а-а”. (Гледа гърлото.) Скарлатина. Имате 

скарлатина. Сега бърза помощ ще ви откара в болницата. Катя си дава 

вид, че говори по телефона: Да, момиченце се е разболяло. Да, елате, 

„Бърза помощ”. Експериментатор: А може и тук да остане, да легне на 

леглото. Ще полежи няколко дни и готово. Катя (иронично): Няколко дни, 

това е дълго време. Трябва да лежи в болница. Когато имаш 

скарлатина, трябва в болница. (Показва ъгъла на стаята.) Нека там да 

бъде болницата. (Води Галя, поставя столове един до друг и я слага да 

легне. Връща се и сяда на мястото си.) Вова: Докторе, вие не си измихте 

ръцете!. Катя: О, забравих. Мие си ръцете науж. Вова: Казаха ми да дойда 

тук, какво, ваксини ли ще правите? Катя: Да, сега ще направя на всички. 

(Сяда на стола, взема памук и нарежда да се вдигне ръкавът.) Вова: Моля. 

Катя изтрива ръката с памука, поставя цилиндъра и казва: Виждате ли, 

хубаво влезе. Боли ли? Вова (усмихва се, мръщи се): Боли, боли. Идва Ким. 

Катя: Вдигнете ръкава и подайте ръката. (Взема памук.) 

Експериментаторът: Искаш ли да донеса истински спирт, за да изтриеш 

ръката? Имам едно шишенце. Катя (оживено): Да, да. Експериментатор: 

Ти му сложи ваксината, а аз в това време ще донеса спирта, тогава ще 

изтриеш. Катя клати глава, взема конусът и го поставя на ръката. 

Експериментаторът й дава шишенце. Катя взема памуче и иска да изтрие 

ръката на Ким. Вова протестира: Така не се прави. Ще развалиш цялата 

ваксина. Така ще стане замърсяване. Не бива така. Катя (сериозно): 

Забравих. Е вървете. Всички. Идва Митя: Пак ме боли ухото. Катя му 

превързва ухото. 
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Протокол № 18. Игра на доктор. Ваня (6 г. 6 мес.) е лекар, той 

облича халат и спокойно сяда на столчето: Кой е дошъл при доктора? Не 

шумете! Не мога да преслушвам. На столчета в очакване седят Ида, Валя 

и Вова. Вова: Докторе, трябва да ми направите ваксина против 

дифтерит. Ваня: Пригответе ръката. Вдигнете ръкава. (Взема 

парченце памук, потапя го в чашка с вода.) Първо ще изтрия, после – 

ваксината. (Изтрива ръката на Вова.) Вова се мръщи: Ох, боли. Ваня: Това 

не боли. (Взема конус, леко го поставя на ръката и натиска.) Ето готово, 

всичко влезе. Сега ще изтриеш със сух памук, за да не потече. Вова: Не 

потече. Ваня: Тогава не е нужно. Идва Валя: Докторе, болят ме главата 

и гърлото. Сигурно съм се разболяла от грип. Ваня: Поставете 

термометъра. (Дава молив.) Валя го поставя под мишницата. Идва Митя: 

Викате ли ме? Ваня (с усмивка): Да, трябва Ви ваксина, за да отидете на 

вила. Вдигнете ръкава. Митя: Имам всички ваксини. Ваня (сериозно): Не 

всички. Митя вдига ръкав. Ваня взема памук, за да изтрие. 

Експериментатор: Докато правиш ваксината, аз ще ти донеса спирт, ти 

после ще изтриеш. Ваня: Трябва да почакате, сега ще донесат спирт. 

Експериментатор: Той бърза, първо сложете ваксината, а после ще 

изтриете. Ваня (усмихвайки се): Тогава сега ще го натрия с този, а 

после Вася с истинския спирт. (Изтрива ръката на Митя с вода и слага 

ваксина. Вася, на когото прави ваксина по-късно, натрива вече със спирт.) 

След играта експериментаторът пита Ваня: Защо не искаше да направиш 

така – първо да поставиш ваксината, а после да изтриеш мястото със 

спирт? Ваня (тихо, със смутен вид): Така не се прави. Така не бива (Т. 

Авдулова, 2009). 

 

 

 

 

Задача: Припомнете си етапите в развитието на играта-

драматизация и на автодидактичната игра, както и зрелите им 

форми, до които следва да се достигне в предучилищна възраст. 
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Игра-драматизация 

Ранна предучилищна възраст 

Основните направления на развитие на играта-драматизация в този 

период са: постепенен преход от наблюдение на театрализирани 

постановки на възрастния към самостоятелна игрова дейност; от 

индивидуални игри към игри един до друг или в групи от 3-5 връстници; от 

имитация действията на фолклорни и литературни персонажи към 

съчетание на действие с предаване основните емоции на героя; усвояване 

на ролята като създаване на „типичен” образ. 

На тази възраст децата участват в игри-упражнения с подражателен 

характер; игри-имитации образите на добре познати приказни персонажи; 

игри-импровизации под музикален съпровод; игри-импровизации по 

текстове на кратки приказки, разкази, стихове, казвани от педагога; ролеви 

диалози на герои от приказка; инсценировки на фрагмент от приказка; 

игри-драматизации с няколко персонажа по народни приказки и авторски 

текстове. Развива се режисьорската игра-драматизация – настолен театър 

на базата на кратки литературни произведения. 

Средна предучилищна възраст 

Осъществява се постепенен преход на детето от игра „за себе си” 

към игра, ориентирана към зрителя; от дейност, в която главното е самият 

процес, към дейност, където са значими и процесът, и резултатът; от игра в 

малка група връстници, изпълняващи аналогични („паралелни”) роли, към 

игра в група от 5-7 участници, ролевите позиции на които са различни 

(равноправие, подчинение, управление); от пресъздаване на „типичен” 

към въплъщаване на цялостен образ, в който се съчетават емоциите, 

настроенията, състоянията на героя и тяхната смяна. 

Текстовете се отличават с по-сложно съдържание, с наличието на 

смислов и емоционален подтекст и оригинални езикови средства. Децата 

драматизират произведения, състоящи се от две-три части, приказки за 

животни и вълшебни приказки; изнасят спектакли. 

Освен с кукли за театър на маса децата играят с кукли-петрушки 

(първоначално без параван, а по-късно – с такъв). Развива се умението да 
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се управлява куклата: да се държи незабелязано за зрителите, правилно 

да се води, имитирайки ходене, бягане, скачане; да се пресъздават 

жестове и движения, символизиращи приветстване, сбогуване, съгласие, 

несъгласие. 

Децата умеят да определят мястото за игра, да подберат атрибути, 

вариативно да използват материалите и елементите на костюми, да се 

включват в процеса на изготвяне на недостигащите средства за игра. Те 

позитивно си взаимодействат с другите участници в драматизацията, като 

се договарят, установяват ролеви отношения, владеят елементарни 

способи за разрешаване на конфликтни ситуации в процеса на игра. 

Горна предучилищна възраст 

Основните направления в развитие на играта-драматизация се 

състоят в следното: постепенен преход на детето от игра по един 

литературен или фолклорен текст към игра контаминация, 

представляваща свободно построяване на сюжет, в който литературната 

основа се съчетава със свободна интерпретация или пък се съединяват 

няколко произведения; от игра, където се използват средства на 

изразителност за предаване особеностите на персонажа, към игра като 

средство за самоизразяване чрез образа на героя; от игра, в която център е 

„артистът”, към игра, в която е представен комплекс от позиции: „артист”, 

„режисьор”, „сценарист”, „сценичен работник”, „гримьор и др. 

Задълбочаването на опита за игра-драматизация се заключава в 

това, че децата стават по-активи и самостоятелни в избора на тема, 

творчески използват разнообразни кукли и атрибути и самостоятелно 

организират постановки на спектакли. Усложняват се текстовете за 

постановките. Те се отличават с по-дълбок нравствен смисъл и подтекст, в 

това число и хумористичен. Претворяват се народни приказки, басни за 

животни и авторови произведения. 

Децата умеят да въплъщават своите замисли не само със собствени 

сили, но и чрез организиране дейността на другите от групата. Способни са 

да подбират и използват творчески предмети-заместители, самостоятелно 

да изготвят атрибути и елементи на костюми, афиши, покани и т.н. Умеят 

не само да се договарят за игра и самостоятелно да я организират, но и да 
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проявят висока активност при анализа на резултатите от театрализираната 

постановка (О. Акулова, 2005). 

Зряла форма. Децата самостоятелно се организират за игра, като 

подготвят реквизит и декор съобразно замисъла; търсят съзнателно 

въздействие върху публиката чрез претворяване на положителни и 

отрицателни герои (познати или импровизирани) (Д. Димитров, 1989). 

Превъплъщаването в образите става чрез пластична и словесна образност, 

изработени в процеса на детската импровизация. 

Автодидактична игра 

Стадии на развитие на правилата в играта 

1. Индивидуален стадий, с главно съдържание моторни действия. 

Правилото е представено от ритуализирани схеми, а колективност 

отсъства (2-4 години). 

2. Егоцентричен стадий, на който децата играят едно до друго, но 

всеки действа за себе си, без да го е грижа за унификация на правилата; 

играещите са равнодушни към победата (4-7 години). 

3. Кооперация, стадий на сътрудничество, в основата на който стои 

взаимният контрол и съгласуване на правилата, макар че последните все 

още не са напълно определени. На този стадий се появява стремежът към 

победа (7-11 години). 

4. Колектив, стадий на кодификация на правилата, при който 

действията на играещите са точно регламентирани, кодексът на правилата 

има колективен характер и е задължителен за всички (11-15 години). 

Стадии на осъзнаването на правилата 

1. Подражание. Правилото още не е принудително или защото е 

чисто моторно, или защото се изпълнява безсъзнателно като резултат от 

отделен интересен пример, а не като следствие от неизбежната реалност 

(начало на егоцентричния стадий). 

2. Абсолют. Правилото се интерпретира като свещено и 

неприкосновено, същността му се счита за вечна, а произходът му се 
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свързва с възрастните: всяко предложено изменение детето приема като 

нарушение (кулминация на егоцентриза и първата половина на стадия на 

кооперация). 

3. Закон. Правилото се възприема като закон, основан на взаимно 

съгласие. Този закон е автономен и е възможен само на базата на общо 

уважение; позволено е той да се променя в условия на всеобщо 

признаване на измененията (Т. Авдулова, 2009). 

Зряла форма. Децата владеят схемата на автодидакичната игра; 

стремят се към победа, като спазват правилата, проявяват самоконтрол и 

взаимен контрол; използват нормативни способи за разгръщане на 

последователни игрови цикли и разрешаване на възникващите конфликти; 

използват реч от обяснителен тип, за да предадат съдържанието на играта 

на връстниците си; ползват самостоятелно познати игри и се 

самоорганизират за изпълнението им; умеят да измислят нови правила и 

игри в съвместната дейност; избират си партньор, който достойно да им 

опонира. 

Задача: Разработете протоколи за наблюдение на играта-

драматизация и на автодидактичната игра (възрастова група – по избор). 

Пример: Протокол за наблюдение на строително-конструктивната 

игра в ІV възрастова група.
27

 

                                                           
27

 Протоколът е апробиран в рамките на дипломен проект „Съвременни измерения на детската игра”, 

разработен от Ивелина Димитрова. 
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Детска градина:………………………………………………………. 

Група………………………………………Дата на наблюдението………………………………… 

Тематика 

Тема Наименование на строежа 

Отделни обекти 

 

 

Обобщени теми, включващи 

множество постройки 

 

 

Планиране/договаряне 

Показатели Наблюдавани прояви 

Определяне на тема 

 

 

Обосноваване 

необходимостта от строежа 

 

Подбор на материали 

 

 

Разпределяне на 

задълженията 

 

Определяне 

последователността на 

действията и операциите 

 

 

Материали 

Вид Брой и вид елементи Постройка 

Сглобяеми играчки   

Конструктори за нареждане 

елементите един до друг, 

един върху друг 

  

Конструктори тип „Лего” 

 

  

Конструктори за сглобяване 

чрез инструменти 

  

Подръчни материали   
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Изпълнение  

Показатели Наблюдавани прояви 

Действа без оглед на крайния резултат, 

като трупа всички налични материали 

 

Възпроизвежда познати модели, които 

са правени многократно в групата 

 

Подражава на друго дете  

Работи по схема  

Взема самостоятелни, нестандартни 

решения 

 

 

Съвместност 

Показатели  Наблюдавани прояви 

Играе самостоятелно  

Играят по две (и повече) деца, като всеки 

прави отделни обекти, които после се 

поставят един до друг 

 

Играе се по двама, като се прави един 

общ обект. Строи се без съгласуване с 

партньора 

 

Играят по две (и повече) деца, като всяко 

има собствена задача, за която отговаря 

и която е съгласувана с другите. 

 

 

Продукт 

Показатели  Описание 

Функционалност  

Пропорционалност  

Красота  

Оригиналност  

Използване на продукта в друга дейност  

Оценка и споделяне на постигнатото с 

другите 

 

 

Времетраене на играта:……………………………………………………………………………………….. 

Бележки:……………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Планиране на игровата дейност 

Развитието на игровата дейност зависи не само от времето за игра и 

възможностите за предаване на игров опит между играещите, но също 

така и от планирането на начини, които да способстват претворяването на 

познавателния опит и впечатленията на децата в играта. С оглед на това 

едно от направленията в планирането на игровата дейност е свързано с 

осигуряването на интегративни връзки между играта и останалите 

образователни направления: български език и художествена литература, 

математика, социален и природен свят, музика, изобразително изкуство, 

конструктивно-технически и битови дейности, физическа култура. 

 

 

Задача: По-долу са дадени извадки от седмичното 

разпределение на обучаващите ситуации по „Български език и 

литература”, „Математика” и „Социален свят” от програмната 

система „Ръка за ръка” за първа възрастова група. Попълнете 

графа „Интегративни връзки с играта”, като включите подходящи 

дейности, насочени към претворяване на детските впечатления в 

играта. В графа „Нерегламентирани ситуации” впишете 

съответстващи на дадената обучаваща ситуация игрови и 

игроподобни активности. За целта използвайте книгата за учителя 

и дидактичните книжки за децата от системата „Ръка за ръка”. 



 

Таблица 2. Примерна схема за седмично разпределение на обучаващите ситуации по български език 

(съответства на темите от книжката „Вълшебства от думи”) 

Тема Български език Литература 

Обучаващи ситуации Интегративни 

връзки с играта 

Нерегламентира

ни ситуации 

Обучаващи ситуации Интегративни връзки 

с играта 

Нерегламентирани 

ситуации 

Мечо учеха с 

търпение 

(с. 3) 

Създаване (разбиране и 

повтаряне) на кратко 

просто изречение. 

  Усвояване на изрази 

от говорния етикет по 

стихотворението 

„Възпитан Мечо” от С. 

Маршак 

  

Поздравявам 

с радост 

всички (с.4) 

Активно слушане на 

художествения текст. 

Възприемане на етикетни 

формули за поздравяване 

сутрин и вечер. 

 

  Възприемане на 

стихотворението 

„Поздравявам всички 

с радост” или 

стихотворението от 

книгата за учителя. 

  

Помагам на 

мама (с.5) 

Назоваване на ключови 

думи, подходящи по 

смисъл на определено 

изображение. Съставяне на 

кратко просто изречение от 

позицията на избран герой. 

  Активно слушане на 

стихотворението 

„Работно момиче” от 

В. Паспалеева 

  

 

 



 

Таблица 3. Примерна схема за седмично разпределение на обучаващите ситуации по „Математика” (съответства на 

темите от книжката „Колко и защо?”) 

№ Обучаващи ситуации Интегративни връзки с играта Нерегламентирани ситуации 

1. Ориентиране спрямо себе си. 

 

 

 

 

  

2. Ориентиране спрямо обекти и 

отделяне на различни страни в 

предметите – предна, задна, горна, 

долна. 

  

3. Едно и много 

 

 

 

  

4. Различни групи 

 

 

 

  

 

 



 

 

Таблица 4. Примерна схема за седмично разпределение на обучаващите ситуации по „Социален свят” 

(съответства на темите от книжката „Здравейте, приятели!”) 

№ Обучаващи ситуации Интегративни връзки с играта Нерегламентирани ситуации 

1. Обичам те (с. 3). Предметно 

моделиране – ограждане. 

 

  

2. Благодаря ти много (с. 4). Предметно 

моделиране – оцветяване. 

 

  

3. Обличам се добре (с. 5). Предметно 

моделиране – ограждане. 

 

  

4. Обобщителна тема по тематичния 

блок „Моят дом”. Работа с календар 

на празниците – организиране и 

провеждане на празнуване на имен и 

рожден ден на децата. 
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