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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест за изследване на детското творчество 

За констатиращия и за контролния експеримент се използват един и същи тип 

задачи с различни стимули, включени в тях. Задачите са обвързани сюжетно с общ 

герой. Последователността на дейностите е идентична в двата варианта на теста 

(започва се със задачата за асоциации, следва задача за дорисуване и т.н.). 

Вариант от констатиращ експеримент 

Необходими материали: 

• Изрязана от картон фигура на дете; 

• Картони (№1 и №2), изобразяващи приключенията на детето от историята; 

• Картон №3 (индивидуален) – лист, на който е залепена червена фигура със 

сърцевидна форма; 

• Картон №4 (индивидуален) – лист, на който са очертани 10 еднакви кръга; 

• Картон №5 (индивидуален) – лист, на който са очертани графични елементи; 

• Плюшена играчка-слонче; 

• Черен молив. 

Процедура: Изследването се провежда индивидуално и в устна форма. Задачите 

не съдържат готови отговори и решения за избор от децата. Експериментаторът дава 

инструкции за всяка задача и записва отговорите на детето в протокол. Изследваното 

лице се въвежда в теста по следната инструкция: 

Как се казваш? На колко си години? Обичаш ли приключенията? Днес можеш 

да участваш в едно забавно приключение. Виж това момченце на картинката 

(показва се фигурата). То се казва Боби. На него винаги му се случват много 

интересни неща. Искаш ли и ти да участваш в неговата приказка? Тогава слушай 

внимателно историята и му помагай да се справи с приключенията, които го 

очакват. 
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1.Задача.Асоцииране. 

Описание на стимула: (На масата се поставя картон №1.) За да започне 

денят добре, Боби първо трябва хубаво да се наспи. Той сънувал слънце. Измисли още 

неща, за които се сещаш като чуеш думата “ слънце”, които Боби да сънува, за да 

стане сънят му по-дълъг и да може хубаво да си почине. 

Инструкция: Кажи ми всичко, което ти идва наум като чуеш думата “слънце”. 

2.Задача. Съставяне на картина по зададена форма. 

Описание на стимула: Боби се събудил и веднага си спомнил, че най-добрият 

му приятел има рожден ден. Решил да му изпрати по пощата много специална 

честитка (на детето се дава картон №3 и черен молив). 

Инструкция: На листа има форма от цветна хартия. Измисли рисунка, от която 

тази фигура е важна част. Нека рисунката бъде толкова интересна, че друг не би се 

сетил за нея. Това ще бъде подаръкът за рождения ден на приятеля на Боби. 

3.Задача. Перцептивно реорганизиране на визуални форми. 

Описание на стимула: Боби изпратил картичката на приятеля си и тръгнал 

за детската градина, която се намира в страната на вълшебниците. До там се 

стига по път, застлан с кръгли плочи. За да мине по него, Боби трябва да нарисува от 

всеки кръг различна, интересна рисунка (дава се картон №4 и черен молив). 

Инструкция: Добави още елементи – черти, точки или фигури вън и вътре  във 

всеки кръг така, че да се получи рисунка. Кръгът трябва да бъде важна част от 

рисунката (дава се пример). Помисли за неща, за които друг не би се сетил. Направи 

всичките рисунки различни. 

4.Задача.Предположения относно необичайна ситуация. 

Описание на стимула: След като минал по пътеката Боби се озовал в 

страната на вълшебствата и веднага се натъкнал на един магьосник. Той бил добър 

магьосник, но тъкмо сега му било много скучно и се чудел каква магия да направи, за 

да се позабавлява. Когато видял Боби магьосникът се оживил и възкликнал: ” Сетих 

се! Ще направя това дете високо колкото къща и добре ще се позабавлявам да го 

гледам какво ще прави тогава!” Боби обаче никак не искал да го омагьосват и се 
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помолил на вълшебника да не  прави това. Магьосникът казал: “ Не зная,... трябва да 

помисля... Добре, съгласен съм, но само ако ми кажеш всичко, което би могъл да 

правиш, ако си толкова висок, защото ми стана много интересно. Ако не ми 

разкажеш, тогава все пак ще направя магия за да разбера. 

Инструкция: Какво би могъл да прави Боби, ако е висок колкото къща? 

Измисли колкото се може повече неща, за да не се налага вълшебникът да го 

омагьосва. 

5.Задача. Усъвършенстване на играчка. 

Описание на стимула: Магьосникът много харесал отговорите на Боби и му 

показал пътя по-нататък. Както си вървяло изведнъж момчето се озовало пред едно 

бебе-змей. То било много сърдито и затова бълвало огън и жупел и изгаряло всичко 

наоколо. Пътят минавал покрай змейчето и за да премине по-нататък, Боби 

трябвало да го накара се успокои. Попитал го защо е толкова ядосано. Змейчето 

отговорило: “ Майка ми отлетя по работа и ме остави сам с една играчка. Тази 

играчка отдавна ми е омръзнала. Искам някой да ми прави компания или да ми даде 

друга играчка, по-интересна.” Боби нямал време да остане да си играе със змейчето, 

но видял играчката захвърлена край пътя и решил да я промени, така, че играта с нея 

да стане по-забавна (на детето се дава плюшената играчка). 

Инструкция: Измисли по какъв интересен и необичаен начин може да се 

промени играчката, така че  играта с нея да стане по-забавна. 

След приключване на работа, на детето се казва, че се справило отлично и Боби 

би искал да продължат заедно приключенията. Какво ще се случи по-нататък, детето 

ще разбере следващия път (когато се провежда втората сесия от тестирането). 

Втората сесия се провежда на следващия ден. Преди да се започне със задачите, 

детето се въвежда в ситуацията като се обсъжда какво се е случило в историята до 

момента, докъде е стигнал Боби и къде трябва да отиде. 

6.Задача. Намиране многостранна употреба на познат предмет. 

Описание на стимула: Змейчето много се зарадвало на новата си играчка, 

спряло да издиша огън и Боби могъл да продължи по-нататък. Вървял, вървял, но 
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внезапно пътят свършил на една полянка и той не знаел накъде да продължи. На 

полянката имало едно джудже, което се въртяло около някаква книга и имало много 

угрижен вид. Боби решил да го попита за пътя към детската градина. Джуджето 

първо не искало да му отговори, защото си имало свои грижи. После размислило и 

казало:” Знаеш ли, ще ти помогна, ако и ти ми помогнеш. Племенникът ми има 

рожден ден. Купих му чудесен подарък – книга. Но се страхувам, че подаръкът няма 

да му хареса, защото той обича само предмети, които могат да се използват за 

много различни неща. Искам да му кажа, че книгата е много хубаво нещо и освен 

това може да си служи с нея по най-различни начини. Само, че в момента не се 

сещам за какви. Ако измислиш нещо кажи и тогава аз ще ти покажа пътя.” Боби 

нямало какво друго да направи, освен да се съгласи. 

Инструкция: Предложи колкото можеш повече начини за използване на една 

книга. Можеш мислено да си представиш, че я разглобяваш или преправяш. 

7.Задача.Измисляне на история по дивергентен стимул. 

Описание на стимула: Джуджето останало доволно от отговорите на Боби. 

Преди да го отпрати, то го почерпило с мляко и сладкиши. След това посочило с ръка 

и му казало: “ Мини зад онези дървета и ще видиш детската градина”. Боби отишъл 

тъкмо навреме, когато госпожата викала последните деца. Момчето влязло с тях в 

занималнята и занятията започнали. Те били много интересни и съвсем различни от 

нещата, които се правят в обикновените детски градини. Първото занятие било по 

измисляне на необичайни истории. Ще помогнеш ли на Боби да измисли една 

необикновена история? 

Инструкция: Измисли и разкажи една интересна история, която се казва 

“Летящата Маймунка”. 

8.Задача. Реорганизиране на звук. 

Описание на стимула: Във второто занятие госпожата пускала на децата 

различни шумове, а те трябвало да кажат какво би могло да ги издава. 

Инструкция: Затвори очи и чуй един шум (почукване). Изброй колкото можеш 

повече причини за него. 
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9.Съставяне на картина по даден елемент. 

Описание на стимула: В последното занятие госпожата дала на децата да 

довършват картини. Те били започнати от някакъв немърлив художник, който го 

мързяло да работи и затова ги оставил незавършени. Хайде порисувай заедно с 

децата. Опитай се да направиш интересни картини за детската градина на 

вълшебниците (дава се картон №5 и черен молив). 

Инструкция: Добави на листа още линии, точки, фигури така, че да се получат 

завършени картини. 

В края на деня учителката подарила на всяко дете подарък, защото останала 

много доволна от свършената работа. Разбира се, в детската градина на 

вълшебниците, подаръците са необикновени. Знаеш ли какво получил Боби? Карта за 

скрито съкровище. Някой ден, той може да тръгне да го търси. 

В края на теста се благодари на детето, че е помогнало на героя, казва му се, че 

се е справило чудесно и сигурно Боби пак ще го посети. 

Интерпретация на резултатите: Оценката на отговорите се извършва по 

дадените по-долу показатели. 

За творческа личност: 

1.Плавност. Отчита се броят на отговорите. За всяко предложение се дава по 

една точка. Този показател дава информация за способността да се дават много идеи. 

2.Гъвкавост. Отчита се броят на разнотипните (категориите) отговори. За всяка 

група предложения се дава по една точка. Този показател дава информация за 

промените в насоката на мисленето. 

3.Оригиналност. Отчита се статистическата рядкост на смислените отговори 

(които детето може да обясни, аргументира). Показателят дава информация за 

степента, в която предложенията представляват умствен скок, отклонение от 

очевидното, общоприетото или ново построение. За всяко оригинално предложение се 

дава по една точка. 
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4.Подробност. Отчитат се детайлите или спецификациите, включени в 

отговора. Показателят дава информация за способността да се доразвиват и обогатяват 

идеите. За всеки детайл се дава по една точка. 

5.Дообработване/включване. Отчита се интегрирането на зададения стимул при 

правенето на предложения. За всеки включен в отговора елемент се поставя по една 

точка. Показателят дава информация за приспособимостта към предварително 

зададеното и за умението да се дообработва даден материал. 

6.Разказ. Отчита се пълнотата при разгръщане на сюжет за съставяне на разказ 

по зададен стимул. За израз на една мисъл – една точка; при наличие на 3 и повече 

последователно изказани изречения – две точки; за завършен разказ, включващ 

начало, завръзка, развръзка и край – три точки. Показателят дава информация за 

степента, в която зададеното по условие става основа за изграждане на едно по-голямо 

структурно цяло. 

Задачи №1, №3, №4, №5, №6, №8 се оценяват по показатели №1-4. Задачи №2 и 

№9 се оценяват по показатели №3 и №5. Задача №7 се оценява по показатели №3, №5, 

№6. Сборът от точките по всеки показател за деветте задачи дава общия тестов бал. 

За творчески процес: 

1.Брой използвани похвати. Отчита се броят използвани похвати. За всеки 

различен похват се поставя по една точка. Показателят дава информация за степента, в 

която към една и съща задача се подхожда по различни начини. 

2.Вид на използваните похвати. Отчита се честотата, с която използваните от 

детето похвати се срещат при другите изследвани, а също и степента, в която даденият 

похват води до оригинални отговори. Показателят дава информация за 

предпочитанието към следване на обичайния ход на мислене или към търсене на 

нестандартен поглед върху задачата. 

При изследването на творческия процес не се формира бал за отделното дете. 

Оценката на експерименталните данни по показателите се осъществява за Е и К 

групите като цяло и се проследява разнообразието и вида на използваните похвати в 

техните граници. 
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Картон №1 
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Картон №2 
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Картон №4 Картон №5

Картон №3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Вариант на теста за изследване на детското творчество от 

контролния експеримент 

Необходими материали: 

• Изрязана от картон фигура на дете; 

• Картони (№1 и №2), изобразяващи приключенията на детето от 

историята; 

• Картон №3 (индивидуален) – лист бяла хартия, на който е залепена зелена 

фигура с листоподобна форма; 

• Картон №4 (индивидуален) – лист, на който са очертани 10 еднакви 

квадрата; 

• Картон №5 (индивидуален) – лист, на който са очертани графични 

елементи; 

• Играчка – дървено конче; 

• Черен молив. 

Процедура: Процедурата е аналогична на тази в първия вариант на теста. 

Въвеждането става по следния начин: 

(Показва се фигурата на детето.) Спомняш ли си как заедно с Боби 

участвахте в интересни приключения? Той много те хареса и би искал отново да 

пътешества с теб. Ти искаш ли пак да му помагаш и да се забавляваш с него? 

1.Задача.Асоцииране. 

Описание на стимула: Помниш ли какъв подарък получи Боби от учителката 

в детската градина на вълшебниците? Той получи карта на скрито съкровище и днес 

е решил да тръгне да го търси (на масата се поставя картон №1.) Само че, тази 

карта е написана на непознат език. Но освен надписите има и картинка. Боби се 

опитал по картинката да разгадае картата. Хайде да му помогнем. На картата е 

нарисуван един облак – помисли за всички неща, за които може да се сетиш от облак. 

Инструкция: Кажи ми всичко, което ти идва наум като чуеш “облак”. 
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2.Задача. Съставяне на картина по зададена форма. 

Описание на стимула: От твоите отговори Боби се досети, че съкровището 

е скрито в една омагьосана къща, която може да бъде намерена само през дъждовен, 

облачен... (включват се отговорите на детето) ден. През един такъв ден той 

тръгнал на път и открил къщата. Ето я. Къщата има много стаи. За да влезе в тях, 

Боби трябва да се справи с различни задачи. Ако успее да премине през всички стаи, 

накрая ще стигне до съкровището. В първата стая живее един дракон. Той ще пусне 

Боби само, ако момчето му нарисува хубава и интересна рисунка от тази форма (на 

детето се дава картон №3 и черен молив). 

Инструкция: На листа има форма от цветна хартия. Измисли рисунка, от която 

тази фигура е важна част. Нека рисунката бъде толкова интересна, че друг не би се 

сетил за нея. 

3.Задача. Перцептивно реорганизиране на визуални форми. 

Описание на стимула: Следващата стая е обитавана от десет еднакви 

омагьосани квадрата. Те решили, че искат да изглеждат по различен начин. Ще 

пуснат Боби, ако той нарисува от всеки квадрат различна рисунка, хубава и 

интересна (дава се картон №4 и черен молив). 

Инструкция: Добави още елементи – черти, точки или фигури вън и вътре във 

всеки квадрат така, че да се получи рисунка. Квадратът трябва да бъде важна част от 

рисунката (дава се пример). Помисли за неща, за които друг не би се сетил. Направи 

всичките рисунки различни. 

4.Задача.Предположения относно необичайна ситуация. 

Описание на стимула: В следващата стая имало един изобретател. Той 

постоянно правел опити. Сега бил решил да разработи отвара, от която да 

поникват крила. Щом видял Боби веднага го попитал какво би правил той, ако имаше 

крила. 

Инструкция: Какво би могъл да прави Боби, ако имаше крила? Измисли 

колкото се може повече неща, за да остане доволен ученият и да пусне Боби по-

нататък. 
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5.Задача. Усъвършенстване на играчка. 

Описание на стимула: В съседната стая работел един дърводелец. Той бил 

тъжен, защото правел много хубави играчки – дървени кончета, но на децата им 

омръзнали тези играчки и вече не искали да играят с тях. Дърводелецът поискал Боби 

да му каже как да промени кончетата така, че играта с тях да стане по-забавна (на 

детето се дава играчката дървено конче). 

Инструкция: Измисли по какъв интересен и необичаен начин може да се 

промени дървеното конче така, че да стане по-интересно и забавно за игра. Дай на 

дърводелеца колкото се може повече идеи. 

След приключване на работа, на детето се казва, че се справило отлично и Боби 

би искал да продължат заедно приключенията. Какво ще се случи по-нататък, детето 

ще разбере следващия път (когато се провежда втората сесия от тестирането). 

Втората сесия се провежда на следващия ден. Преди да се започне със задачите 

децата се въвеждат в ситуацията като се обсъжда какво са правили предишния ден, 

докъде е стигнал Боби и къде трябва да отиде. 

6.Задача. Намиране многостранна употреба на познат предмет. 

Описание на стимула: Боби влязъл в стаята на човека с вестника. Наричали 

го така, защото не се интересувал от нищо друго, освен от вестници. Той искал да 

докаже на всички, че вестникът е най-полезният предмет, защото може да се 

използва за най-различни неща. Човекът казал на Боби: “ Ще ти разреша да минеш 

през моята стая, ако ми кажеш всичко, за което може да се използва един вестник.” 

Инструкция: Предложи колкото можеш повече начини за използване на един 

вестник. Можеш мислено да си представиш, че го разглобяваш или преправяш. 

7.Задача.Измисляне на история по дивергентен стимул. 

Описание на стимула: В следващата стая имало едно мило и красиво момиче 

с разкошни руси коси. То помолило Боби да измисли  интересна история, в която да се 

разказва за една летяща котка. Боби не могъл да откаже на молбата на 

момиченцето. Помогни му да измисли една необикновена история. 

Инструкция: Разкажи интересна история, която се казва “Летящата котка”. 
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8.Задача. Реорганизиране на звук. 

Описание на стимула: Другата стая била наречена стаята за слушане. 

Защото за да се мине през нея трябва само да се измислят различни неща, които 

могат да издават такъв (звън) звук. 

Инструкция: Затвори очи и чуй един шум (звън). Изброй колкото можеш 

повече причини за него. 

9.Съставяне на картина по даден елемент. 

Описание на стимула: За да стигне до съкровището, Боби трябва да мине 

само още през една стая – рисувателната. Стаята допуска по-нататък само онзи, 

който я украси с хубави картини. 

Инструкция: Добави на листа още линии, точки, фигури така, че да се получат 

завършени картини. 

Ти се справи чудесно и заедно с Боби стигна до последната стая – със 

съкровището. 

Интерпретацията на резултатите е аналогична на тази в първия вариант на 

теста. 
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Картон №1 
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Картон №2 
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Картон №4 Картон №5

Картон №3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Протокол за тестовата проверка на детското творчество 
 

Име:      Детска градина: 

Възраст:      Учител: 

 

Задача №1: Асоцииране 

Отговори: 

 

 

Личност Т Процес Т 

П  Брой похвати  

Г  Вид  

О    

Пд    

Общо Т 

 

Задача №2: Съставяне на картина по зададена форма 

Отговори: 

 

Личност Т Процес Т 

Вкл  Похват  

О    

Общо Т 

 

Задача №3: Перцептивно реорганизиране на визуални форми 

Отговори: 

 

Личност Т Процес Т 

П  Брой похвати  

Г  Вид  

О    

Пд    

Общо Т 
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Задача №4: Предположения относно необичайна ситуация 

Отговори: 

 

 

Личност Т Процес Т 

П  Брой похвати  

Г  Вид  

О    

Пд    

Общо Т 

 

Задача №5: Усъвършенстване на играчка 

Отговори: 

 

 

Личност Т Процес Т 

П  Брой похвати  

Г  Вид  

О    

Пд    

Общо Т 

 

Задача №6: Намиране на различни употреби на познат предмет 

Отговори: 

 

 

Личност Т Процес Т 

П  Брой похвати  

Г  Вид  

О    

Пд    

Общо Т 
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Задача №7: Измисляне на история по дивергентен стимул 

Отговори: 

 

 

Личност Т Процес Т 

Вкл  Брой похвати  

О  Вид  

Раз    

Общо Т 

 

Задача №8: Реорганизиране на звук 

Отговори: 

 

 

Личност Т Процес Т 

П  Брой похвати  

Г  Вид  

О    

Пд    

Общо Т 

 

Задача №9: Съставяне на картина по даден елемент 

Отговори: 

 

Личност Т Процес Т 

Вкл  Брой похвати  

О  Вид  

Общо Т 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Диагностични задачи за изследване на детското чувство за хумор 

Първата задача се дава в края на първата сесия от тестиране на творчеството, а 

следващата – след провеждане на втората. 

 Необходими материали: 

• Картини №1 – небивалици – абсурдна ситуация; 

• Картина №2 – комичен външен вид; 

• Картина №3 – небивалици – несъществуващи предмети; 

• Картина №4 – илюстрация към анекдот с двоен смисъл; 

• Бял лист (за всяко дете); 

• Черен молив. 

1.Възприемане на хумор. 

 Процедура: Изследването се провежда в групи от по три деца, тъй като на 

пилотен експеримент бе установено, че в групата реакцията е по-силна и по-

спонтанна, отколкото при работа с отделното дете. На децата се съобщава, че ще им 

бъдат показани смешни картинки. Последователно се показват стимулите и се следят 

реакциите на изследваните. След всяка картина децата трябва да кажат дали според 

тях представеното е смешно или не и да аргументират отговора си. Винаги първо 

отговаря детето, при което реакцията е най-слаба и последно това с най-силна реакция. 

Отговорите и реакциите се вписват в протокол. 

 Инструкция: (за стимулите по картини №1, №2, №3) Ще ви покажа смешна 

рисунка (показ). Смешна ли е? Много ли е смешна или малко? Защо е смешна? 

 Инструкция: (за анекдота) Чуйте един анекдот: 

 Две бълхи отишли на кино. Когато свършил филмът те тръгнали да си ходят. 

Първата попитала: “ Пеша ли ще ходим или ще вземем куче?” (показва се картина 

№4). 

 Смешно ли е? Много или малко? Защо е смешно? 
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2.Създаване на хумор. 

 Процедура: Изследването се провежда индивидуално. От децата се иска да 

нарисуват или разкажат нещо смешно, а водещият процедурата записва отговорите и 

обясненията в протокол. 

 Инструкция: Помниш ли миналия път как се забавлявахме със смешните 

картинки? Хайде пак да се повеселим. Този път ти нарисувай или кажи нещо смешно. 

Интерпретация на резултатите: Оценката на задачите се извършва по 

дадените по-долу показатели. 

За дейността по възприемане на хумор: 

1.Ранжировка на стимулите според детския интерес. Това е оценката на 

самите деца за степента, в която те намират стимулите за смешни. Прилага се 

тристепенна скала: 0 – не е смешно, 1 – малко смешно; 2 – много смешно. 

2.Реакция към стимула. Дава информация за емоционалния отговор на децата 

при възприемането на стимула. Съобразно поведението се определя степента на 

интензивност на реакцията, съответно: 0 – липса на реакция; 1 – усмивка; 2 – смях. 

3.Разбиране на хумора в предложените стимули. Дава информация за това дали 

децата вникват в същността на хумора. Тук са възможни вариантите: 0 – не дава 

смислено обяснение за причините за смях; 1 – аргументира защо оценява стимула като 

смешен. 

За дейността по създаване на хумор: 

 1.Тип отговор (смешен /несмешен) - пре/създаване или не на хумористична 

ситуация, включваща смешно несъответствие. Показва знание за същността на 

хумора като отклонение и умение за неговото приложение. 

 2.Вид на използваните хумористични техники. Дава информация за степента на 

креативност при създаване на хумор съобразно това дали се използват похвати, 

провокиращи промяна, трансформация по някакъв начин на познатия ни свят, или 

некреативни техники, разкриващи съществуващи отклонения от нормалното 

положение на нещата. 
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При изследването на хумора не се формира бал за отделното дете. Оценката на 

експерименталните данни по показателите се осъществява за Е и К групите като цяло 

и се проследяват възможностите на децата за възприемане и създаване на смешното в 

техните граници. 

 

 

 

Стимул №1

Стимул №4

Стимул №2

Стимул №3
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ПРОТОКОЛ 

За регистриране състоянието на детското чувство за хумор 

Име:     
Детска градина:     
Учител:     
Вид хумор Отговори Ранжировка Реакция Разбиране 
1. Небивалици -   0 / 1 / 2 0 / 1 / 2 0 / 1 
абсурдна       
ситуация         
2. Външен вид   0 / 1 / 2 0 / 1 / 2 0 / 1 
        
          
3. Небивалици -   0 / 1 / 2 0 / 1 / 2 0 / 1 
несъществуващи       
предмети       
          
4. Анекдот   0 / 1 / 2 0 / 1 / 2 0 / 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Похвати, използвани от децата в творческите задачи 

Констатиращ експеримент 

 Похвати в задача №1: (Асоцииране: «Какво се сещаш като чуеш «слънце»?) 

 1:Действия на човека във връзка с обекта-стимул (излизаме навън; лягаме да 

спим; трябва да се съблечем; ходим на плаж) 

 2:Функции на обекта-стимул (пече; свети; грее; пари; топли) 

 3:Влияние на обекта-стимул върху природата (времето е топло; лято; листата 

падат; когато слънцето грее и небето става синьо) 

4:Признаци на обекта-стимул (горещо; ярко; жълто) 

 5:Емоционално отношение към обекта-стимул (весело е; хубаво време; хубав 

ден; когато слънцето мине по небето и става хубаво) 

 6:По координация (луна; звезди; небе; месечина) 

 7:Сравнение (свети като гръмотевица) 

 8:Влияние на обекта-стимул върху човека (горещо ми е; хората през лятото си 

слагат чадър; крием се от слънцето; почерняваме) 

 9:Части на обекта-стимул (слънчеви лъчи; слънчев диск) 

 10:Производни на думата-стимул (слънчево; слънчеви очила; слънчев диск; 

слънчоглед) 

11:Протовоположно на обекта-стимул (когато вали дъжд трябва да се 

прибереш; облаци; дъжд; сняг; мъгла; тъмно) 

 12:Далечни на обекта-стимул (море; самолет; кокичета; гълъб; чадър) 

 13:Обектът-стимул търпи влияние, промяна (като става тъмно слънцето 

става червено; облаците го скриват) 

 Похвати в задача №2: (Дорисуване на фигура с неопределена /сърцевидна/ 

форма: «Дорисувай още неща към тази форма така, че да се получи интересна 

рисунка.») 
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 15:Не включва формата в рисунката, но намира обяснение за присъствието й 

(слънце, цвете, сърчице, балон – форми от пластилин; маса със сърчице /украса/, за да 

е красиво) 

 16:Уподобяване формата на познат обект (картичка със сърце; кучешка къща с 

прозорче – сърце; сладолед във фунийка; покрив на къща; глава на човек) 

 17: Дорисуване – добавяне на елементи към формата до получаването на обект 

(човек пие вино от бутилка с етикет-сърце; пътен знак; близалка) 

18:Влага вътрешен смисъл (влюбени гаджета и влюбени бебета - “Женени с 

любов”; човече –сърчице /тяло/, обича майка си и си има сърчице; снежен човек и 

момиченце – човекът му казва че го обича) 

 14:фантазия – изход от реалното положение на нещата, създаване на 

въображаема ситуация, ново построение (сърце се вози в кола; посели семе и от него 

порастнало сърце и от сърцето излязло дете) 

  

Не интегрира стимула “Къща, цвете, дърво”   №15: “Човече сънува сърце” 

 

               

№16: “Човек върху планина търси нещо – търси работа”    №17: “Момиченце” 
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№18: “Майката и бащата са влюбени и посели семенце и   №14: “Слънце и сърце се возят в летяща кола” 

     от него пораснало сърце и от сърцето излязло дете” 

 

 Похвати в задача №3: (Перцептивно реорганизиране на визуални форми: 

«Нарисувай много различни неща от тези еднакви кръгове.») 

 20:Обект, обикновено асоцииран със съответната форма (слънце; топка; гума на 

кола; копче) 

 21:Обект, който би могъл да бъде изобразен от формата (възглавница; прозорец 

на влак; кошничка с черешки; игра – карта с пътища и две топчета; буболечка; 

картичка; муха; лепенка) 

 22:Смяна на гледната точка към обект (маса с лъжички; петел /тяло анфас/; 

чаша; ръчичка /длан/; корона) 

 23:Част от предмет или по-голямо структурно цяло (зърно от грозде; човечета 

с коремчета; капак на тенджера; пералня, остров в море) 

 24:Трансформация – външна – изобразеният обект не е с форма на кръг и бива 

променен, за да се използва фигурата (звезда; къща; облак с дъжд; каубойска звезда) 

 25:Известен герой (Медената питка; Том и Джери; Чичко Тревичко; Синята 

Брада) 

26:Обединяване на две или повече изходни форми (снежен човек; две дървета, 

съединени с кората си /гледани отгоре/; кубче /съставено от сфери/, което може да 

се върти; пистолет; велосипед) 
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27:Семантично обединение – обвързване в общ сюжет на някои от рисунките-

кръгове (момиче влачи котка; бебе се мъчи да вземе ябълка; момиче, много високо и 

затова стига до слънцето; бомба, намръщено дете плаче от бомбата) 

 14:фантазия – изход от реалното положение на нещата, създаване на 

въображаема ситуация, ново построение (слънце като паяк; извънземно; коте с 

шапка; дете с много очи; омагьосано кръгче – показва пътя) 

    

№20:           “щит”   “баскетболна топка”         “копче” 

     

№21: “прозорче”    “кошничка с черешки”, “игра – карта с път и едно топче”, “мухичка” 

     

№22: “петел”        №22“ръчичка”  №23: “пералня” №24: “къщичка на мухичка” 

 

      

№25: “Юги Йо”   №25:“Медената питка”,    №14: “гърди и корем,  “риба-космонавт” 

                 с усмихнат пъп” 
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№26: “снежен човек”,    “пистолет” 

   

№27: “котка като заек се опитва да хване рибката”,     “момче, стъпало на топка” 

   

Похвати в задача №4: (Предположение за ефект от необичайна ситуация: 

“Какво би станало ако едно момче изведнъж стане високо колкото един блок?”) 

 28:Негативни последици от проява на сила (ще чупи къщи, магазини, стъкла, 

коли, дървета; ще настъпва хората; ще счупи стола ако седне; ако събори нещо като 

ходи и то ще смачка хората) 

 29:Ще може да се направи нещо, което обикновено не е възможно (през лятото 

когато има череши ще може да си къса; ще отиде на дълбоко в морето; ще вдигне 

самолет и ще гледа хората вътре; ще нарисува рисунки върху къщите; ще хване 

птиците) 
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 30:Няма да се направи нещо, което обикновено е възможно (няма да може да си 

ляга в леглото; ще му стърчат краката от леглото; няма да може да влиза вкъщи; 

няма да го чуваме когато говори; ще стои цял ден навън /не може да се прибере/ и 

като завали дъжд пак ще стои; няма да може да ходи на градина) 

 31:Негативни последици за субекта (ще си счупи крака защото краката му са 

дълги и тънки; няма да гледа къде върви и ще се блъска в дърветата; ако е толкова 

висок и бяга – ще падне) 

 32:Реакция на околните (ще го сочат с пръст; хората ще се уплашат и ще 

затворят прозорците; хората ще кажат: «А! Това дете защо е толкова голямо?!»; 

никой няма да го харесва; ще плаши хората) 

 33:Неутрални за субекта последици (ще яде много; ще пази диети; ще трябва 

да обикаля хората да не ги смаже; когато стъпи на земята и хората ще се спъват в 

краката му) 

 34:Нова гледна точка (хората ще му приличат на мравки; главата му ще се 

вижда през облаците) 

 35:Превръщане в друго (ще бъде великан) 

 36:Проектиране на конкретна ситуация (като клекне да си завърже обувката и 

ще седне на една къща и ще я събори; ще бръкне през прозореца, да извади някое 

котенце и ще го глътне; като завали дъжд, ще се хлъзне и ще събори без да иска 

целия град; ще удари маймуните и те ще паднат от дърветата) 

 37:Последствие-емоционална реакция (ще се радва, че ще бъде много силен и ще 

прави каквото си иска) 

14:фантазия – изход от реалното положение на нещата, създаване на 

въображаема ситуация, ново построение (ще седи върху облака; ще се запознае с 

дракон; ще помоли птиците за нещо; като завали дъжда и ще бутне облака и ще 

стане пак слънчево) 

 Похвати в задача №5: (Усъвършенстване на предмет: «Как може да промениш 

това слонче /плюшена играчка/ така, че да стане по-интересно за игра?») 
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 37:Вълшебство (да се направи на джудже; да се омагьоса да върви; да се 

превърне в друга играчка; да се омагьоса да стане живо и да си играят) 

 38:Увеличаване на размера (да се направи голямо; да му се сложат големи 

крака) 

 39:Намаляване на размера (да се направи по-малко) 

 40:Използване на техника (да му се сложи двигател да върви; да се ремонтира 

с ключе – да му се сложат батерии да пее; да му се сложи копче – да свири; да му се 

сложи копче – да яде; да му се сложи копче да говори) 

 41:Добавяне на човешки атрибут (да му се сложи коса; да му се облекат 

човешки дрехи; да му се сложи маска) 

 42:Премахване на част (да му се махнат краката; да му се махне носа) 

 43:Неконструктивни промени (да се скъса) 

 44:Промяна на цвят (да се боядиса; да се боядиса с различни цветове бои; да се 

боядиса с червен сок) 

 45:Добавяне на предмет (да му се сложи една карта да държи; да му се сложи 

чадър на гърба) 

 46:Украса (да му се сложи слънчице отпред; да му се сложи картинка на 

котенце; да се украси да стане много хубаво) 

 47:Аглутинация (да му се махне главата и да му се сложи глава на маймуна; да 

му се сменят ушите) 

 48:Действия с предмета (да се правят фокуси с него) 

 49:Тотална трансформация – раздробяване на съставни части и сглобяване на 

ново (да се скъса и да се направи на дракон) 

 50:Трансформация – преминаване в ново качество (да се направи светещо; да 

се направи на касичка – да се вадят от него пари; да му се сложи копче – да излиза 

огън да стане запалка) 

 Похвати в задача №6: (Многостранна употреба: «За какво може да се използва 

една книга? Опитай се да се досетиш много и различни неща.») 
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 51:Обичайно предназначение (да се чете; да се научи нещо; да се гледат 

картинки; да се рисува вътре; за училище – да се пише в нея; да се занимава човек; да 

се оцветява; да се учат буквите; да се изрязват фигурки; да се учат чужди езици) 

 52:Използване не по предназначение (играчка; да се съберат много книги и да 

се направи нещо като блок; да сложи нещо в нея; да се намери в нея картичка за 

поздрав) 

 53:Изпозване като материал част от предмета (да се вземе лист от нея; да скъса 

листите и да направи нещо от хартия; да се закачи картинка на стената; да пише 

писмо; да си направи топка; за горене) 

 50:Трансформация – преминаване в ново качество (да се направи на албумче; да 

се боядиса шарена и да се направят коледни играчки; като се отвори отвътре да 

изскочи подарък; да е музикална – да се слуша музика; да й се сложи ключе) 

 54:Непряка употреба (да се чете и да стане по-умен; да се чете на децата за 

приспиване) 

 Похвати в задача №7: (Съставяне на разказ по дивергентен стимул: «Разкажи 

ми история за една летяща маймунка.») 

 31:Негативни последици за героя (Както лети може да падне.) 

37:Последствие – емоционална реакция (Маймунката ще лети до долу и ще се 

смее. Ще повърви, ще полети, ще отиде в джунглата да си намери банани.) 

 55:Обяснение за възникналата ситуация (Един вълшебник омагьосал 

маймунката и тя можела да лети; Летящата маймунка може да се загубила в 

гората и някои маймунки й подарили крила и полетяла вкъщи.) 

 56:Стимулът е включен, но може да бъде заменен с друг (Имало едно време 

една маймунка. Тя много обичала нейната сестра Барби. Един път маймунката 

решила да направи на своята сестра торта, защото имала рожден ден и ставала на 

една година. И като дошла сестра й всички изяли по едно парче, имало подаръци, 

отишли на панаир и й купили барби; Маймунката прави пакости, разваля всичко, 

маха украсата, чупи всичко къса си банани, плодове, хапе хората, дразни ги, скача, 

лети и се блъска и почва да крещи.) 
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 57:Сюжет, произтичащ от зададеното (Една маймунка скачала от дърво на 

дърво и много й се искало да лети. И като станала от сън се опитала и литнала. 

Литнала, и майкта й казала: «Браво!» после летяла, летяла и стигнала до една 

къщичка. Почукала, ама никой не отворил. Пак почукала – отворили. Влязла тя, а пък 

стопанинът я заключил в клетка. После майка й изведнъж литнала и дошла. 

Стопанинът като видял горилата и се уплашил и избягал. Отишли си вкъщи и 

майката казала: «Обещай никога да не правиш така» и детето обещало и не правило 

никога така.) 

 29:Ще може да се прави нещо, което обикновено не е възможно (Летящата 

маймунка избяга от прозореца, играе си с птичките и заедно летят; Маймунката си 

откраднала една ябълка; Ако някой иска да я изяде, тя може веднага да избяга.) 

 Похвати в задача №8: (Реорганизиране на звук: «Кажи всичко, от което би 

могъл да бъде този шум /почукване /.») 

 51:Обичаен, най-очевиден източник на звука (почукване на маса, шкаф; човек 

тропа с обувки; някой чука с химикал, чаша, тухла, пръчка; гостите чукат на 

вратата) 

 52:Ситуация, в която би могъл да се издава такъв шум (камъни тропат; 

колелото на каруца трака; някой прави ремонт; земетресение – блокът се клати и 

бръмчи всичко; някой чупи орехи; парното) 

 58:Животно (копита на кон) 

 25:Известен герой (Дядо Коледа чука; Баба Меца; Баба Яга) 

36:Проектиране на конкретно ситуация (някое дете чука с лъжица и вилица да 

му дадат да яде; отвън има куче и някой му хвърля кокал: «Дръж, куче!»; някой се 

опитва да отвори врата, но не може и бяга и тропа; госпожата излязла и децата 

почнали да тропат; като въртят обръч и като пада на земята) 

14:фантазия – изход от реалното положение на нещата, създаване на 

въображаема ситуация, ново построение (един великан удря блока с бухалка; в 

прекрасен замък – земетресение; правят прекрасна къща с хубави сладоледени 

бисквити – чукат бисквитите; стъпки на великан) 



А. Велева (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. Дисертационен труд.  35

Похвати в задача №9: (Съставяне на картина по дадени елементи /точка и 

вълничка/: “Добави към нарисуваното още точки, черти и други елементи докато се 

получи рисунка.”) 

15:Случайно включва в рисунката и обяснява присъствието на елемента 

А: (чаша с точка; топка; планетата Земя) 

Б: (самолет; балон; камък) 

16: Уподобяване формата на обект 

А: (човек с пъп; око на мече; дъжд и земя – хората ги няма да не ги намери 

дъжда; снежен човек и сняг; стрелка, соки в дупка) 

Б: (антена на камион; брава на врата; керемида на къща; пушек на комин) 

17:Дорисуване – добавяне на елементи към формата до получаване на предмет 

А: (снежинка; кормило на потрошена кола; мерник) 

Б: (змия; облак; коса на човек) 

     

№15: “чаша с точка”,  “камион с антена”   №16: “керемиди на покрив”,     “мече с пъп” 

 

     

№17: “мишена на стена и забодени стрели”,       “пушек от комин на къща” 
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Контролен експеримент∗∗∗∗ 

Похвати в задача №1: (Асоцииране: «Какво се сещаш като чуеш «облак»?) 

 1:Действия на човека във връзка с обекта-стимул (да се скриеш от дъжда; да се 

разхождаш под дъжда; да не се мокриш от дъжда; да те е страх от гръмотевици) 

 2:Функции на обекта-стимул (вали сняг; пуска вода; гръмотевици; светкавици; 

буря, виелица; мъгла) 

 3:Влияние на обекта-стимул върху природата (идва зима; облаците покриват 

слънцето; има кал; падат гръмотевици; вали; мрачно; гръмотевично; става студено; 

вали дъжд от него; мрак; есен; наводнение) 

4:Признаци на обекта-стимул (бял, пухкав; син; кръгъл; сив; черен;мокър) 

 5:Емоционално отношение към обекта-стимул (весело – защото вали сняг) 

 6:По координация (въздух; силен вятър; слънце) 

 7:Сравнение (пухкав като къделя; бял и пухкав като памук; прилича на захарен 

памук) 

 8:Влияние на обекта-стимул върху човека (ще замръзнем; да се напълни 

къщата с вода; да не може да спиш от дъжда) 

 9:Части на обекта-стимул (вода; сняг; облакът и небето са от въздух; капки) 

 10:Производни на думата-стимул (облачен) 

11:Протовоположно на обекта-стимул (слънчево, топло) 

 12:Далечни на обекта-стимул (брада /по форма/; бял лист; кожух; снежен 

човек; снежна топка; цвете /по форма/; кокиче /цвят/) 

 13:Обекта-стимул търпи влияние, промяна (става на вода; движи се – вятърът 

го движи; лети; вятърът го отнася; става червен като залязва слънцето) 

 14:фантазия – изход от реалното положение на нещата, създаване на 

въображаема ситуация, ново построение (когато единият облак е лош, а другият – 

добър става гръмотевица и светкавица; от облака слънцето заспива в планината; 

Господ наказва хората; да се ядоса облакът) 

                                                   
∗ В курсив са дадени похватите, включени в преобразуващите въздействия 
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 Похвати в задача №2: (Дорисуване на фигура с неопределена /листоподобна/ 

форма: «Дорисувай още неща към тази форма така, че да се получи интересна 

рисунка.») 

 15:Не включва формата в рисунката, но намира обяснение за присъствието й 

(шип от гърба на дракон; картичка; пушек от комин, написал листо в небето; 

купчина листа) 

 16:Уподобяване формата на познат обект (дърво; коледна елха; отпечатък от 

кална обувка; къща; гъбка; ракета; хвърчило; листо на клон; покрив на къща; гривна; 

глава на лисица; отворена уста; китара; ваза) 

 17:Дорисуване – добавяне на елементи към формата до получаването на обект 

(щанга /тежестта/ - един човек я държи; шейна; гащи) 

18:Влага вътрешен смисъл (карта «пика») 

 14:Фантазия – изход от реалното положение на нещата, създаване на 

въображаема ситуация, ново построение (Баба Яга се ядосала /позеленяла/; вълшебно 

огледало – показва гората на джуджетата) 

 
№15: “къща, полянка с цветя и .. гъбка”    №16: “коледна елха”,       “чанта с яйца” 

   
№17: “ракета”      №14: “Вълшебна кутия, откъдето излиза блестяща гъбка.  

       Това е фокус” 
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 Похвати в задача №3: (Реорганизиране на визуални форми: «Нарисувай много 

различни неща от тези еднакви квадрати.») 

 20:Обект, обикновено асоцииран със съответната форма (зарче; прозорец; 

писмо; табела; гараж; пощенска кутия; екран на @.znam; стена; парно; клетка за 

бездомни кучета; къщичка за кукли; лист хартия; кутия бонбони) 

 21:Обект, който би могъл да бъде изобразен от формата (перде и цвете; 

дистанционно; килимчето на Аладин; саксия с цветя; електронна игра; керемида; 

дрехи на простир; багажник на колело; фар; хвърчило; тенджера; пералня; знаме) 

 22:Смяна на гледната точка към обект (стъпъла; табуретка с крачета /гледана 

отдолу/; керемиди на покрив; много дълбока маза; печат) 

 23:Част от предмет (маса; легла; кола; пейка; дърво /стебло/; блок; чук; 

светофар; автобус – главите на хората се виждат; буква «Б») 

 24:Трансформация – външна (паяжина; плашило; измили са диска и той станал 

такъв /квадратен/) 

 25:Известен герой (роботът Роди) 

26:Обединяване на две или повече изходни форми (блок; къща на два етажа; 

сирена на полицейска кола) 

27:Семантично обединение (камион и кола се блъскат – катастрофа; по 

стълбата се качваш на покрива; теглица за боклуци взема развалена кола) 

 14:Фантазия – изход от реалното положение на нещата, създаване на 

въображаема ситуация, ново построение (подарък с лампа, който свети; извънземно – 

силата му е в стомаха; жива маса; говореща печка ) 

     

№20:“ключ на лампа”,   “писмо”,    “врата” 
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№21: “стълби”,  “тетрадка и човекът,            “тенджера”   №22: “керемиди на покрив” 

   е забравил нещо вътре” 

     
№23: “дете на сцена”   №24: “Дете, което си пъхнало нещо квадратно в  “измит диск станал,  

устата и главата му станала такава. Много е смешно!”     такъв....” 

 
№25: “роботът Роди”    №26: “къща на два етажа”    №14: “блуза с две глави” 

 

Похвати в задача №4: (Предположение за ефект от необичайна ситуация: 

“Какво би станало ако на едно момче изведнъж му поникнат крила”) 
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 28:Негативни последици от проява на сила (ще събаря блокове, къщи; ще прави 

вятър и ще издухва хората да падат; ще грабне някой както лети и ще го пусне на 

земята) 

 29:Ще може да се направи нещо, което обикновено не е възможно (ще вози 

някого; ще прави вятър; ще внесе някой човек в камион; ще може бързо да стигне 

някъде; като лети, ще стига всичко нависоко; като лети много бързо, ще хваща 

гълъби; да лети в небето и да кацне в птича къщичка; ще излети в космоса; ще влезе в 

дупка в стената; ще купува храна от най-далечни места, където има най-хубави 

хранителни добавки; ще ходи на празник с маска и ще се прави на ангелче; ще вижда 

всичко; ще скача на самолета) 

 30:Няма да се направи нещо, което обикновено е възможно (няма да може да си 

облича дрехите; няма да може да минава през вратата – ще му пречат крилата; 

няма да може да се скрие под чадъра като вали дъжд) 

 31:Негативни последици за субекта (ще замръзне /защото горе е студено/; 

някой може да му скъса крилата и да падне; някой може да го помисли за птичка и 

да го застреля и да умре; ще падне на луната и ще умре; ще отиде в небето и ще го 

блъсне самолет; като завали ще му се намокрят крилата и ще падне; ако гледа 

настрани, може да му се заплетат крилата; ще се блъсне в някой клон) 

 32:Реакция на околните (приятелите няма да го пускат вкъщи; всички ще 

искат да му бъдат приятели; майка му ще му каже да не лети) 

 33:Неутрални за субекта последици (ще трябва да спи по корем; ще му 

стърчат крилата зад гърба) 

 34:Нова гледна точка (ще отиде на стадиона да гледа мача отгоре; хората ще 

го виждат малък) 

 35:Превръщане в друго (ще бъде птичка; ще стане вертолет; да се казва 

«Щъркел»; ще стане пилот; ще стане полицай с крила; ще бъде Батман) 

 36:Проектиране на конкретна ситуация (Когато кучетата избягат от 

каишките да литне и да ги хване и да ги продаде; ще настигне камиона да му каже 
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«Стоп!»; ще прави къщи – с крила ще носи тухлите; ще долети до някой стая ако 

няма ключ ) 

 37:Последствие-емоционална реакция (ще се радва; ще го бъде страх от 

високото) 

14:Фантазия – изход от реалното положение на нещата, създаване на 

въображаема ситуация, ново построение (Ще литне до ракета да се качи вътре; ще 

стане ангел; ще се опари на слънцето) 

 Похвати в задача №5: (Усъвършенстване на предмет: «Как може да промениш 

това конче /дървено/ така, че да стане по-интересно за игра?») 

 37:Вълшебство (да се направи истински; да се направи фокус и да може да 

говори; да стане живо пони) 

 38:Увеличаване на размера (да му се сложи по-голяма грива; да се направи по-

голям; да му се сложат големи уши; да му се сложи голяма опашка; да се направи на 

великан) 

 39:Намаляване на размера (да се направи по-малко, да му се скъсят краката) 

 40:Използване на техника (да му се сложи ключе да върви) 

 41:Добавяне на човешки атрибут (да му се сложи герданче; да му се сложи 

коса; да му се облече грейка; да му се сложат обувки и дънки) 

 42:Премахване на част (да му се махнат ските, защото като се клати децата 

могат да паднат; да му се отреже главата; да му се отрежат ушите) 

 43:Неконструктивни промени (да се счупи) 

 44:Промяна на цвят (да се боядиса; да се боядиса бяло; да се направи шарено; 

да се направи златисто; да се направи на точки като калинка; главата, краката, 

тялото и опашката да се боядисат в различни цветове) 

 45:Добавяне на предмет (да му се сложи дръжка; да му се сложи стъпало за 

краката; да му се направи пухкав кожух, да му се сложи каишка – да се тегли; да му 

се сложи златна юзда; да му се сложи една масичка отпред нещо да се слага; да му 

се сложи един покрив и колела да стане като кола; да му се сложи кормило и верига и 

да се кара като колело) 
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 46:Украса (да се украси, за да се радват децата; да му се залепят цветя; да му 

се сложат коледни играчки; да се нарисува нещо на него) 

 47:Аглутинация (да му се сложат детски крака и ръце; да му сложи рог на 

еднорог) 

 49:Тотална трансформация – раздробяване на съставни части и сглобяване на 

ново (да се среже и да се направи на принц; от дървото да се направи ковчеже за 

бижута) 

 50:Трансформация – преминаване в ново качество (да му се сложи пояс – да се 

направи на пояс; да се направи като Спайдърмен; да се направи да мирише на цветя; 

да се направи от него люлка) 

 Похвати в задача №6: (Многостранна употреба: «Кажи всичко, за което може 

да се използва един вестник.» 

 51:Обичайно предназначение (да се чете; да се разглежда; да се види колите 

колко струват, за да се купи; да се разглеждат картинки; да се преписват букви; да 

се препише някой номер; да се решават кръстословици; да се пише на него; да се 

гледат снимките; да се четат важни думи; човек да учи какво да прави; да има 

записано колко струва водата) 

 52:Използване не по предназначение (да се запали печката; да се сложи на 

прозореца да прави сянка; да се увие нещо вътре; да се направи някой номер /фокус/; 

да се разписват химикали; като вали дъжд да си го сложи човек над главата да му 

пази; да се сложи роза в него; да се запали огън човек да си стопли ръцете; да се 

къса; да се направи хвърчило) 

 53:Изпозване като материал част от предмета (от хартията да се направи 

кораб, фунийка; парашут; лодка; да се направи ветрило да си вее човек; да се направи 

чиния за ядене; да се сгъне за семки) 

 50:Трансформация – преминаване в ново качество (да се направи книжка за 

оцветяване; да се украси; да се направи истинска книга за големи) 

 Похвати в задача №7: (Съставяне на разказ по дивергентен стимул: «Разкажи 

ми една история за «Летящата котка».) 
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 29:Ще може да се прави нещо, което обикновено не е възможно (Котката била 

питомна и който е болен го носила в болницата; Летящата котка ще гони мухи и 

пеперуди; Летящата котка спасявала децата.) 

31:Негативни последици за героя (Една котка си сложила крила от една 

птичка и почнала да лети. Летяла, летяла и изведнъж крилото й се откачило и 

както летяла паднала и се пребила.) 

37:Последствие – емоционална реакция (Летящата котка била много доволна, 

защото можела да хваща птичките и да ги яде.) 

 55:Обяснение за възникналата ситуация (Котката отишла при един магьосник 

и той я омагьосал и тя станала летяща и казала: «Магьоснико, защо така ме 

превърна? Аз искам да съм хубава, а не – летяща!» Магьосникът: «Аз не мога да 

направя такава магия.») 

 56:Стимулът е включен, но може да бъде заменен с друг (Летящата котка 

била малко лоша, малко добра. Когато лошите отишли да й направят нещо лошо, тя 

скочила и ги одрала. И тя казала: «Не мога да ги търпя!» и си отишла. После пак 

отишла при тях и им казала да не идват повече.) 

 57:Сюжет, произтичащ от зададеното (Котката станала палава и отишла при 

една къщичка. Не знаела на кого е. Тя била на магьосника. Като влязла и я омагьосал. 

После тя имала крила и отишла на юг. Там имало много врабчета и лястовички. Тя 

все ги драла. Един полицай без да я пита «Искаш ли? Искаш ли?» й сложил белезници 

и я арестувал. Ако беше направила нещо добро, нямаше да я арестува.) 

Похвати в задача №8: (Реорганизиране на звук: «От какво може да бъде този 

/звън/ шум?») 

 51: Обичаен, най-очевиден източник на звука (звънене на звънец на врата; 

училищен звънец; камбанки за коледна елха; звънче на шапка на джудже) 

 52: Ситуация, в която би могъл да се издава такъв шум (бибитка на кола; 

часовник, JSM; изкипява млякото и свири; китара; като си духаш сопола и свири; 

радио “Фреш”; герданче, което звъни като си го сложи човек; дъжд; влак; нещо 

стъклено се чупи; вятъра; пиано; касетофон; бебешка дрънкалка) 
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 58: Животно (звънче на агънце, коте; пчела) 

 25: Известен герой (шейната на Дядо Коледа, елените на Дядо Коледа) 

36:Проектиране на конкретна ситуация (някой спи и часовникът звъни; има 

сватба и се чува звънене; някой чупи камбани; някой трака – обувки с камбанка и 

като тропа и се чува; музика, когато човек танцува; по телевизията дават някакво 

предаване и там се звъни) 

14:Фантазия изход от реалното положение на нещата, създаване на въображаема 

ситуация, ново построение (някой да си слага пръстен с камбанка; отваря се куфар с 

часовник; една тенджера, която звъни като се сготви яденето) 

Похвати в задача №9: (Съставяне на картина по дадени елементи /три 

успоредни линии с различна дължина и квадратче/: «Добави към нарисуваното още 

точки, черти и други елементи докато се получи рисунка») 

15:Случайно включва в рисунката и обяснява присъствието на елемента 

А: (врата) 

Б: (космически кораб) 

16: Уподобяване формата на обект 

А: (ограда;катерушка; висока трева) 

Б: (писмо с марка; къща от кубчета) 

17:Дорисуване – добавяне на елементи към формата до получаването на 

предмет 

А: (фотьойл; тетрадка с редове; цветя; дървета; блок; мрежа) 

Б: (касетофон; книга; керемида на покрив) 

      
№15: “филия – сандвич с        №16: “момиченце държи   №17: “дърво с корени”  “пръсти с нокти” 

     кисела краставичка”   кутийка” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Типове отговори, по задачата за измисляне на смешка 

Безсмислени  Образи, събития, асоциирани с весело и радостно настроение 

       
“Момиче – смешно, защото  “човече кара колело на една гума”    “усмихнати човечета” 

си намислило да прави нещо,  

ама не го направило, защото  

майка й спала.” 

 

Трагико-комични 

 
“Камион блъска момиченце. И едно цвете, за да е смешно.” 

Комичен външен вид 

        

“на жената косата хвръкнала,  “грозно момиче с малко коса и без ръка,   “дядо си сложил червило” 

тече й лига, ръце без пръсти”       защото все такива са ми смешни” 
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Комично неблагополучие 

    
“дете си уболо пръста на роза”      “едно дете върви накриво и се блъска в дърво” 

Клозетен хумор 

 

“гадно лайно, което смърди на пикня” 

Смешно несъответствие без комизъм (остроумие) 

       
“къща с покриви-уши”   “голяма мишка стъпила на замъка”   “куче-табуретка” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Хумористични техники, използвани от децата 

1: Представяне на неблагоприятна ситуация – въвежда се герой, който се 
поставя в неблагоприятна за него ситуация (човек, дето вятъра го духа и клоните 
на дървото го удрят) 

2: Представяне на нещо неуместно или неприлично – всичко, което е 
табу в някаква степен (мацета се къпят голи в морето) 

3: Външен вид – отклонения във външността (един дебелан) 
4: Представяне на неуместни или абсурдни действия (човек скача до 

небето чак) 
5: Обратно координиране – поставяне на нещата там, където обикновено 

не им е мястото (цвете, поникнало в морето) 
6: Премахване на част – отстраняване на съществен за даден обект елемент 

(кола без колелета) 
7: Преувеличение – уголемяване на част от предмет или предмет, а също и 

умножаване на частите му (човек с много ръце) 
8: Одушевяване – приписване на човешки качества на животни, растения, 

предмети (живо дърво) 
9: Контраминация – сливане, съставяне на едно цяло от два далечни и 

чужди един на друг обекта в построение с нови качества (куче-табуретка) 
10: Сравнение – между даден обект и негови качества с друг, далечен и 

чужд (човек с уши като на слон) 
11: Промяна на формата с необичайна или абсурдна за дадения предмет 

(кола с квадратни колелета) 
12: Аглутинация – съставяне на нов, несъществуващ обект от части на 

други обекти (човек с опашка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Експериментална програма 

І седмица 

(встъпителни занимания) 

Целта на тези първи занимания е децата да се запознаят с разграничението 

между позитивен, остроумен хумор (свързан с положителни емоции от забелязване 

на нещо необичайно, оригинално) и негативен хумор (при който има насмешка, 

осмиване). В следващите занимания децата биват насърчавани да създават 

позитивен хумор, докато проявите на негативния се ограничават. 

 През първата седмица се работи също така за създаване на нагласа да се 

търсят много и разнообразни отговори на един и същи въпрос или проблем. 

Творческото търсене е мотивирано от факта, че за колкото повече неща се 

досетят децата, толкова по-весела и забавна става дейността им. 

1. Разговор по картина ”На какво се смеят децата” (Представени са няколко 

ситуации, които децата обикновено намират за смешни. Обсъждат се незлобливият и 

насмешливият хумор, поставя се акцент върху етичните норми и хумора.) – 

възпроизвеждане/проектиране на конкретна ситуация. 

2.Игра “Огледала” (Децата генерират идеи за това какви мимики и жестове 

правят хората. След това едно дете започва да прави мимики и жестове, а останалите 

трябва да ги повторят.): лична аналогия - възпроизвеждане/проектиране на конкретна 

ситуация. 

ІІ седмица 

(отключване на въображението – похвати на въображението, фантастична 

хипотеза, разказ) 

Във всяко от тези занимания децата се запознават с различен похват на 

въображението, използван за съставянето на смешна картина. Децата трябва да 

открият всички случаи, където е приложен похватът. Заниманията са насочени към 

разностранно анализиране възможните причини и последствия от една ситуация и 

към вплитането им в сюжет. 
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1.Разглеждане на картина: неправилна наредба. 

2.Разглеждане на картина: преувеличение и преумаление. 

3.Разглеждане на картина, сглобяване на несъществуващ обект от готови 

елементи, разказ по дивергентен стимул (Децата разполагат с изрязани от хартия части 

от различни животни, които сглобяват така, че да се получи смешно същество. Всяко 

дете казва няколко думи за своята апликация.): аглутинация; отговор на въпроси. 

4.Разглеждане на картина: одушевяване. 

5.Разглеждане на картина за откриване на разгледаните до момента похвати. (В 

картината са използвани всички техники. Децата трябва да ги открият и назоват. 

Обсъждат се и някои нови нюанси в тези похвати.) 

ІІІ седмица 

(асоциации, фантастична хипотеза, разказ) 

Запознаване с начин за увеличаване многоаспектността на асоциациите 

посредством преглед на свойствата на обектите и търсене на други обекти, сходни 

по тези свойства. 

1.Загадки за прилики и разлики (Търсене на далечни, забавни прилики между 

два несвързани предмета. Напр. “По какво си приличат чудовището и бисквитата?”): 

преглед на свойства. 

2.Довършване на картина с липсващ елемент, фантастична хипотеза, разказ по 

дивергентен стимул (Картината трябва да се направи смешна като се потърси 

заместител на липсващ в нея елемент, който да е сходен по нещо на замествания и 

същевременно необичаен за дадената ситуация. Напр. “Дете полива вместо трева 

брада”. След това се съставя кратка история – обяснение на създадената ситуация.): 

анализ на свойствата на липсващия елемент и търсене на сходни по тях обекти, 

отговор на въпроси, проектиране на конкретна ситуация. 
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ІV седмица 

(промяна и усъвършенстване на предмет, фантастична хипотеза, разказ) 

Заниманията са насочени към трансформиране на предметите от 

заобикалящия свят и  разностранно анализиране възможните причини и последствия 

от това, както и към вплитането им в един сюжет. 

1.Промяна свойствата на предмет, фантастична хипотеза, разказ (Анализ на 

свойствата на предмет и промяна на свойство по избор. Разказ-обяснение за причините 

за трансформацията и последствията от нея.): морфологичен анализ, трансформация, 

отговор на въпроси. 

2.Проектиране на нов, несъществуващ предмет, фантастична хипотеза (Мислено 

сливане на два различни обекта в един нов, несъществуващ предмет и генериране на 

идеи за неговите функционални възможности.): извличане на обща идея, аглутинация, 

отговор на въпроси. 

V седмица 

(реорганизиране на визуални форми, дообработване на даден графичен 

материал) 

 Децата се упражняват да възприемат една и съща форма по няколко различни 

начина, както и да я интегрират в разнообразни нови построения. 

1.Решаване и съставяне на загадки по неопределени форми (Оприличаване на 

стимул с неопределена форма на конкретен обект по начин, който е неочакван): 

претърсване на категории (ако формата е дреха, каква е тази дреха; ако е храна, каква 

е тази храна; ако е растение и т.н.); разглеждане на формата като част от обект или 

няколко обекта. 

2.Рисуване на няколко ръце (Децата рисуват заедно една картина. Всеки рисува 

по три елемента, които загатват познат предмет и следващият участник, като използва 

вече нарисуваното, трябва да промени изображението в нещо друго.): претърсване на 

категории, разглеждане на формата като част от обект или няколко обекта. 

3.Дорисуване на картина (Картина, един елемент от която е геометрична 

фигура. Напр.“Дете, седнало върху правоъгълник” Картината е в няколко екземпляра. 
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Всеки от тях децата трябва да довършат по различен смешен начин, т.е. от 

правоъгълника да се нарисува нещо, на което обикновено не се сяда.): претърсване на 

категории. 

VІ седмица 

(реорганизиране на звук и многостранна употреба) 

 В заниманията се работи за създаване на нагласа да се търсят много и 

разнообразни отговори на един и същи въпрос или проблем. 

1.Звуците около нас (Децата генерират идеи за причините за различни звуци и 

след това заменят с тези звуци думите в кратък текст.): претърсване на категории, 

лична аналогия, изследване възможностите на различни по форма и материал 

предмети да издават звуци. 

2.Решаване на проблемни задачи чрез замяна на необходимите предмети с 

такива, чието предназначение е съвсем различно (“Как да изпишем буква без химикал? 

Кои от предметите, с които разполагаме може да ни послужат да оставим следа?”): 

извличане на обща идея какъв предмет ни е нужен. 

Освен тези занимания в преобразуващите въздействия са включени анекдоти и 

хумористични художествени произведения, които са обвързани тематично с игрите 

и упражненията от експерименталната програма. При анекдотите се използват 

картинки, илюстриращи смешната идея. Те се въвеждат с встъпителни думи, които 

да подготвят децата за възприемане и разбиране на смисъла. Във всички подбрани 

анекдоти и художествени произведения акцентът се поставя върху оригиналната, 

необичайна идея като се избягват примери за негативен хумор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Разработки на хумористични занимания 

І седмица 

Занимание №1 

Тема: На какво се смеят децата 

Цели: осмисляне необходимостта от спазване на етични норми при правене на 

хумор; възпитаване на позитивно чувство за хумор 

Метод: мозъчна атака 

Похват: възпризвеждане/проектиране на конкретна ситуация 

Материали: индивидуални картони (1.1), представящи различни ситуации, в 

които децата се смеят 

Активности: 

 1.Разговор за предстоящите хумористични занимания 

Децата се подготвят за предстоящите занимания, в които ще слушат и измислят 

смешки, ще разглеждат и рисуват смешни картини. Но първо трябва да поговорят за 

това защо хората правят смешки и винаги ли те са забавни или понякога могат да 

обидят другите. 

2.Разговор по картина на тема хумор и етични норми 

Раздават се индивидуалните картони и се разглеждат картините на тях. Обсъжда 

се на какво се смеят децата (присмиват се; играят на “Сляпа баба”; четат смешни 

книжки; гледат смешен филм; маскират се; правят фокуси), дали е забавно за всички 

участници в ситуацията. Стига се до извода, че хубавите смешки не бива да обиждат 

никого. Децата да помислят за още начини да се веселят без да нараняват околните 

като си спомнят кога им е било смешно, как са се забавлявали; кога са гледали или са 

им прочели нещо смешно. 
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І седмица 

Занимание №2 

Тема: Да говорим без думи 

Цели: създаване на нагласа да се търсят много и различни отговори на един 

въпрос; възпитаване на разбиране за хумора като интелектуално постижение – за да 

направим смешка трябва да помислим 

Метод: мозъчна атака 

Хумористична техника: подражаване/имитиране 

Похват: възпроизвеждане/проектиране на конкретна ситуация 

Активности: 

 1.Генериране на идеи по поставен въпрос 

Групата се запознава с правилата на играта “Огледала”. Играе се като 

участниците се нареждат в полукръг, един от тях застава пред другите и прави 

различни мимики и жестове, а “огледалата” трябва да ги повтарят. За да стане 

интересна играта, децата предварително трябва добре да помислят и да си поговорят за 

това кои са частите на лицето и какви движения можем да правим с тях и с ръце, за да 

съобщим нещо на другите без да говорим с думи. Колкото повече неща се досетят 

децата, толкова по-забавна ще бъде играта. Дава се пример: “Какво означава, когато 

изпънем показалеца и го раздвижим нагоре-надолу? Какви други движения 

използваме за да изразим чувства, желания, нареждания?” 

 Последователност на мозъчната атака: 

• Изброяване частите на лицето; 

• Обсъждане и демонстриране експресивните възможности на всяка част на 

лицето и ръцете. За да се досетят за повече неща децата да си спомнят как те или 

някой техен познат движат съответната част на тялото когато са: сърдити/ 

радостни/ учудени/ изненадани/ изпитват болка/ изплашени са/ искат да накарат 

някого да направи нещо. 
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2.Игра “Огледала” 

След обсъждането се изиграва играта “Огледала”. По преценка на учителя 

(например, ако групата е много голяма) може да се изберат следните варианти: 

• Децата се разделят по двойки и всяка двойка играе за себе си; 

• Децата се нареждат в полукръг, а отпред последователно излизат двойки, 

които играят пред публика. 

Приложеният по-долу списък с мимики и жестове служи за улеснение на 

учителя да насочва детските търсения и да помага при затруднения. Спазването на 

неговата последователност и посочването на същите предложения не е задължително. 

Чело: Сбръчкване (напр., когато сме изненадани, ядосани); поставяне ръка на 

челото (когато ни боли глава, заслепява ни слънцето); бързо докосване с пръст по 

челото (когато изведнъж се сетим нещо). 

Вежди: Повдигане (ако не вярваме нещо, при изненада); събиране (когато сме 

сърдити). 

Очи: Въртене на очните ябълки (изненада); широко отваряне на очите (когато 

сме развълнувани или изненадани); затваряне на очите (умора, когато ни е приятно); 

силно стискане на очите (не искаме да видим нещо неприятно, очакваме да ни 

изненадат); присвиване на очите (показваме, че не вярваме на нещо); закриване на 

очите с ръце (когато сме тъжни). 

Нос: Сбръчкване (нещо не ни е вкусно); стискане на носа с два пръста (нещо ни 

мирише на лошо); Повдигане на носа нагоре (миришем нещо). 

Уста: Усмивка (смешно ни е, весело); стискане на устни (не искаме да се 

храним, да кажем нещо); оформяне на “О” с устни (когато сме учудени); Внезапно 

отваряне на устата (при страх, изненада, силен интерес); изнасяне на долната устна 

напред (когато сме сърдити). 

Бузи: Издуваме (при отегчение, скука, нежелание да се направи нещо). 

Глава: Извръщане (предпазливост, любопитство); навеждане (срам, тъга, 

умора). 
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Ръце: Повдигане (радост); повдигане на раменете и отпускане (когато не знаем 

нещо); повдигане на ръката в юмрук (заплаха); махане (за сбогом, за да повикаме 

някого, за поздрав, за да отпратим някого); обръщане дланите напред (когато казваме 

“нямам нищо”). 
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Картон №1.1 

 

 

 

ІІ седмица 
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Занимание №1 

Тема: Как се правят смешки небивалици 

Цели: запознаване с похвата неправилна наредба и приложение 

Метод: беседа 

Похват: неправилна наредба 

Хумористична техника: преобръщане 

Материали: сюжетна картина (2.1) за фронтална работа 

Активности: 

 1.Запознаване с похвата – разговор по картина 

Предлага се на децата да разгледат една смешна картина и сами да се научат да 

измислят смешки – като поставят нещата там, където не им е мястото. Картината се 

показва, разглежда се и се обсъжда – кои неща не са си на местата. Нека децата да 

разкажат кое от нарисуваното им е най-смешно, кое е по-малко смешно и т.н. След 

заниманието картината се поставя на достъпно място, за да могат децата да я 

разглеждат през следващите дни. 

 2.Словесно формулиране и приложение на похвата 

Децата формулират словесно похвата – казват как художникът е направил 

картината смешна. Да помислят какво друго смешно нещо би могло да се 

нарисува/измисли. Вариант е да си изберат сюжетна картина от позната книжка и да 

предложат кои неща да се разместят в нея. 

ІІ седмица 

Занимание №2 

Тема: Как се правят смешки небивалици 

Цели: запознаване с похвата преувеличение и преумаление 

Метод: беседа 

Похват: преувеличение и преумаление 

Хумористична техника: преувеличение и преумаление 

Материали: сюжетна картина за фронтална работа (2.2) 

Активности: 
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 1.Запознаване с похвата – разговор по картина 

Запознаване с нов начин да се правят смешки – като се изобразят нещата много 

по-големи, или по-малки, отколкото са наистина. Децата разглеждат картината и 

откриват къде художникът е използвал похвата, правят ранжировка на смешните 

елементи. Няколко деца да обяснят как картината е станала смешна (да формулират 

похвата). След заниманието картината се оставя на достъпно място. 

ІІ седмица 

Занимание №3 

Тема: Как се правят смешки небивалици 

Цели: запознаване с похвата аглутинация и приложение; намиране отговори на 

фантастична хипотеза и съставяне на кратка история 

Метод: беседа, морфологична кутия, задаване на въпроси 

Похват: аглутинация, обяснение за възникнала ситуация 

Хумористична техника: прибавяне, фантастична хипотеза 

Материали: сюжетна картина за фронтална работа (2.3); за всяко дете - 

изрязани от хартия части от различни животни, бели листи, лепило; цветни 

флумастери 

Активности: 

 1.Разговор по картина – самостоятелно извеждане от децата същността на 

похвата и откриване местата, където е приложен 

Разглежда се новата картина. Децата се опитват сами да обяснят как е направена 

смешна. Учителят обобщава – смешката се е получила като са използвани части от 

различни неща за сглобяване на едно ново, несъществуващо нещо (животно). Нека 

групата да помиси дали всяко от смешните животни на картината е доволно от това, 

което е получило. Дава се образец: “Бухалът е сърдит – сигурно рогата му тежат и му 

пречат да лети. А зайчето се усмихва – то може би се радва на силните си крака. 

Щуката също е доволна, усмихва се. Защо е доволна? Какво нещо ще може да прави, 

което обикновено не е възможно?” 
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 2.Приложение на похвата за сглобяване на несъществуващо животно, 

съставяне на разказ 

Раздават се частите от животните и всяко дете сглобява някакво смешно 

същество. Първо всеки определя какво е неговото животно (торса) и какви части му 

липсват. След това се избират части от друг вид животни, залепят се и по желание се 

оцветяват. Накрая децата разказват за своите животни – как са ги направили, дали 

животните са доволни от това, което са получили, какво нещо биха могли да направят 

сега, което обикновено не го могат/ не е възможно (като се кръстосат белезите на 

различните животни). 

ІІ седмица 

Занимание №4 

Тема: Как се правят смешки небивалици 

Цели: запознаване с похвата одушевяване и приложение 

Метод: беседа, отговор на въпроси 

Похват: одушевяване, обяснение за ефект от дадена ситуация, проектиране на 

конкретна ситуация 

Хумористична техника: прибавяне 

Материали: сюжетна картина за фронтална работа (2.4) 

Активности: 

 1. Разговор по картина – самостоятелно извеждане от децата същността на 

похвата и откриване местата, където е приложен 

Показва картината. Нека децата я разгледат и кажат как художникът я е 

направил смешна – като е нарисувал предметите и животните така, сякаш са хора. 

Групите да открият всички предмети и животни, които художникът е нарисувал като 

хора, да кажат кои са най-смешни. След разговора картината се поставя на достъпно 

място. 

 2. Приложение на похвата, съставяне на разказ 

Децата формулират похвата. След това се оглеждат в занималнята и всеки си 

избира един предмет, който да “оживее”, намисля, какво би станало, ако това се случи 
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наистина. При тази задача е необходимо учителят да оказва индивидуална помощ 

съобразно предмета, който си е избрало детето. Трябва да се помисли за какво 

обикновено служи дадения предмет и как промяната ще помогне той да бъде 

използван по-добре/ или по-зле; какво би (или не) искал да прави предметът. 

ІІ седмица 

Занимание №5 

Тема: Как се правят смешки небивалици 

Цели: затвърдяване на похватите на въображението 

Метод: беседа 

Похват: неправилна наредба, преувеличение и преумаление, аглутинация, 

одушевяване 

Хумористична техника: преобръщане, преувеличение и преумаление, 

прибавяне 

Материали: индивидуални картони със смешна картина, в която са използвани 

похватите (2.5) 

Активности: 

 1.Формулиране на похватите от децата, откриване местата, където са 

приложени, самостоятелно приложение 

Децата разглеждат отново картините от предходните занимания и казват какви 

начини да се правят смешки са научили от тях. Всяко дете получава индивидуален 

картон и търси къде са приложени различните похвати. След обсъждането децата по 

желание оцветяват картините, или измислят свои като използват всички похвати. 
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Картон №2.1 

 

Картон №2.2 
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Картон 2.3 

 

Картон №2.4 

 

 



А. Велева (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. Дисертационен труд.  63

Картон №2.5 

 

Продукти от дейността на децата (занимание №3) 
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ІІІ седмица 

Занимание №1 

Тема: Загадки за прилики и разлики 

Цели: запознаване с възможността да се открива общото между далечни 

предмети посредством последователно съотнасяне на отделните им характеристики; 

търсене на насоки за идеи в заобикалящата среда 

Метод: морфологичен анализ 

Похват: анализ на свойствата на обект; намиране на прилики между далечни 

обекти 

Хумористична техника: сравнение, аналогизиране 

Материали: картони с изображения на двойки предмети за фронтална работа 

(3.1), поставени в пъстра, непрозрачна чантичка; кутия с бобени зърна 

Активности: 

 1.Откриване на прилики между два предмета при последователното им 

съотнасяне по три признака – предназначение, материал, форма 

Предлага се на групата да направи забавно състезание заедно с учителя, който е 

донесъл цяла торба със загадки. Преди да се състезават, децата трябва да се научат 

един начин да отгатват загадките по-лесно. Учителят изтегля първата двойка 

предмети, показва ги, а децата трябва да открият по какво си приличат (по това, че 

носим в тях багаж, служат за едно и също нещо). Аналогично се процедира с втората 

(направени от един и същи материал) и третата двойки изображения (приличат си по 

форма). Разгледаните картони се поставят пред децата и след третата загадка те трябва 

да кажат по какво могат да си приличат два предмета. Учителят обяснява, че отговори 

на следващите загадки могат да се открият, ако се потърсят отговори на въпросите “За 

какво служат предметите?”, “От какъв материал са направени?”, “Каква форма имат?” 

2.Откриване на прилики по предназначение, материал и форма 

 Съобщават се правилата на състезанието със загадки – първо учителят дава на 

децата въпроси, след това – те на него. За всеки аргументиран отговор се дава по една 

точка, т.е. едно бобче. Който събере повече бобчета е победител. Пред групата 
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последователно излизат различни деца. Всяко от тях тегли картонче с двойка 

предмети. Всички търсят прилики между тях като не забравят да си помагат с 

посочените в началото въпроси. 

 3.Измисляне на загадки от децата чрез търсене на идеи в заобикалящата 

среда; откриване на прилики по разнообразни признаци 

След изчерпване на картоните, децата измислят загадки за учителя. За да се 

досетят за загадки се оглеждат наоколо – поглеждат другите деца, предметите и 

картините в занималнята. Избират си два предмета, но внимават да са такива, че 

трудно да се открият прилики между тях, и загадката е готова. 

По време на работа да не се подтиска спонтанната реакция на децата не само да 

задават въпроси-загадки, но и да предлагат отговори за тях (за което също получават 

точки). Отговорите на учителя трябва да насочват към прилики от случаен характер 

като например между календар, покрит с фолио, и завеса: и през двете се вижда като 

през мъгла; врата и чанта: ципът и бравата са от метал и т.н. Накрая се иска от децата 

да разкажат как се измислят загадки за прилики и разлики и как се намират отговори 

за тях: “оглеждаме се наоколо и търсим предмети, които да ни подсетят, задаваме си 

въпроси/ мислим за това от какво са направени предметите, за какво служат, каква 

форма и цвят имат...” 

ІІІ седмица 

Занимание №2 

Тема: Довършване на картини-смешки 

Цели: запознаване с възможността за съзнателно и целенасочено увеличаване 

броя и разнообразието на асоциациите; възпитаване на усет към хумора като към 

връзка (макар и далечна) между две различни неща, а не просото като нещо 

невероятно или невъзможно; намиране отговори на фантастична хипотеза и съставяне 

на кратка история 

Метод: морфологичен анализ, мозъчна атака 

Похват: анализ на свойствата на обект; намиране на прилики между далечни 

обекти; отговор на въпроси 
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Хумористична техника: заместване 

Материали: картини 3.2.а, 3.2.б. и картон 3.2.в за фронтална работа; 

индивидуални картони 3.2.г; цветни пастели, флумастери или моливи; лист и химикал 

Активности: (Препоръчва се дейностите, включени в това занимание да се 

дадат в три различни дни, като се започне с първите две активности, а третата и 

четвъртата се проведат отделно.) 

 1.Разговор по картина, представяща хумора като връзка между далечни неща 

 Показва се картина 3.2.а като първоначално мъжът от картината е закрит така, 

че да не се вижда. Децата се опитват да познаят какво е нарисувано на закритото място 

(“Обикновено хората поливат цветя. Какво ли полива това дете?”). След изслушване 

на предложенията се показва цялата картина – художникът е измислил смешка: вместо 

цветя, детето полива брадата на мъжа и тя е избуяла като трева. Децата да помислят 

защо рисунката е смешна (обикновено хората не си поливат брадите с лейка); как 

художникът се е сетил да нарисува брада вместо цветя? (Подсетило го е това, по което 

си приличат цветята и брадата.) По какво си приличат? (Растат, направени са от много 

отделни стръкчета, думите си приличат по звучене.) 

 2.Групово генериране на идеи за асоциации по различни признаци 

 На децата се предлага заедно да нарисуват смешна картина – да изобразят в една 

саксия вместо цветя нещо необичайно. Нека първо изброят много неща, които 

приличат по нещо на цвете и след това да си изберат кои от тях да нарисуват. Да 

разкажат за цветето – за какво служи, какви форма и аромат има, кои думи се римуват 

с думата “цвете” или “цветя”. 

 Учителят задава насока на мислене и записва отговорите на децата. 

• За какво служат цветята? Кои други неща също са красиви? (бижута, картини, 

хора); 

• Освен, че са красиви, за какво друго харесваме цветята? (Аромат.) Значи от 

цвете можем да се досетим за други неща, които миришат. Кои са те? (различни 

храни и напитки, парфюми, отпадъци); 
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• Цветята растат. От цветя можем да се досетим за други неща, които растат 

(плодове, зеленчуци, хора, животни); 

• Кои думи се римуват с думата “цветя”? (деца, листа, крака); 

• Кои неща приличат на цвете по форма? (при необходимост се показва силует на 

цвете, картон 3.2.в). 

След приключване на генеративния процес се прочитат всички отговори. Децата 

избират кои от изброените неща ще направят картината (показва се 3.2.б) смешна. 

Учителят или дете от групата ги изобразява. Работи се фронтално. Накрая се обобщава 

какво е поникнало в саксията вместо цветя. Децата обясняват как са измислили какво 

да нарисуват, по какво изобразените предмети са сходни с цвете. 

3.Съставяне на разказ по дивергентен стимул 

Историята по картината се измисля като първо цялата групи помисли за различни 

отговори по въпросите: Защо всички тези неща живеят/растат в една саксия? Кое е 

хубавото и кое лошото в тази ситуация? Кой би бил доволен и кой – не? Какво може 

да се направи, което обикновено не е възможно? 

4.Самостоятелна работа по генериране на идеи за асоциации по далечни прилики 

Раздават индивидуални картони (3.2.г). Всяко дете дорисува картината по смешен 

начин – “Вместо Круши на дървото растат...”. За да се досетят какво да нарисуват 

децата първо описват мислено крушите: за какво служат, кои думи се римуват с 

“круши”, кои неща приличат по форма на круши, какъв цвят са обикновено крушите. 

След като направят това, търсят други предмети, които приличат на круша по тези 

свойства. Накрая се прави изложба и децата разказват как са се досетили какво да 

нарисуват вместо круши (като търсят неща, които приличат на круша по...). 
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Картони №3.1 
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Картон №3.2а 
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Картон №3.2б 

 
 

 

 

 

Картон №3.2в      Картон №3.2г 
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Продукти от дейността на децата (занимание №2) 
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“Аз съм Кралица! Гордей се с мен!”   “Много се учудих, щом ми поникна дърво.  

Очаквах цвете!” 

        

“Много ми се яде сладолед и го нарисувах в  “Около моята саксия е построена къща - 

     саксия. Така най-бързо мога дааа....”  вълшебница. Сърцето й е саксия с много 

         цветя.” 
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ІV седмица 

Занимание №1 

Тема: Как да направим един предмет смешен 

Цели: запознаване с и приложение на метода морфологичен анализ на 

свойствата на предметите и тяхната промяна 

Метод: морфологичен анализ 

Похват: промяна на свойство по избор: функции, цвят, материал, форма 

Хумористична техника: прибавяне, заместване 

Материали: картини за фронтална работа (4.1.а-д) 

Активности: 

 1.Запознаване с похвата промяна на свойства 

 На децата се предлага да чуят една история: 

 В едно далечно царство хората никога не били виждали краставици. Веднъж 

царят на тази страна чул, че краставицата е много хубаво нещо. Той обявил голяма 

награда за онзи, който му донесе една краставица. Но хората не знаели какво е това 

– как да намерят нещо, което не са виждали. Затова царят заповядал на царските 

художници да нарисуват картини на краставица и да ги покажат на народа. 

 Най-големият мъдрец в царството разказал на художниците всичко, което 

знаел за краставицата, за да могат да я нарисуват. Какво ли е казал? Какво може да 

се разкаже за краставицата? Тя има цвят, какво още има? Какъв вкус? Има ли 

мирис? Каква форма има? За какво служи? 

 Като знаели всички тези неща, художниците вече можели да нарисуват 

краставицата. Но мъдрецът бил много разсеян и пропуснал да каже някои неща на 

художниците. Така вместо да нарисуват краставицата по този начин (показва се 

картина 4.1а), всички художници нарисували различни картини. Мъдрецът забравил 

да каже на първия художник, че краставицата е зелена и ето каква картина се 

получила (показва се картина 4.1б) – художникът направил краставицата червена. 

Какво е променено? 
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На втория художник мъдрецът забравил да каже каква форма има 

краставицата. Как ли я е нарисувал художникът? (Изслушват се детските 

предложения и се приемат – “Като не познаваме формата на краставицата бихме 

могли да я нарисуваме ...”) А нашият художник нарисувал (показва се картина 4.1в) 

краставица, кръгла като топка. 

Третият художник не разбрал за какво служи краставицата. Той мислел, че тя 

служи за красота (показва се картина 4.1г). 

А ето какво нарисувал последният художник (показва се картина 4.1д). Какво е 

объркал той? Случило се така, че когато показвали на царя картините, при него 

имало един чужденец. Той казал: “ Картините са много смешни! На първата сте 

променили цвета. На втората (“Деца, какво са променили в нея?”), а на третата и 

четвъртата? Чужденецът казал: “ Днес вие много ме развеселихте. Научихте ме на 

един начин да правя смешки. Затова аз искам да ви се отблагодаря и ви подарявам 

тези семена на краставица. Засейте ги и когато поникнат ще разберете защо днес 

аз се смях толкова много.” 

Задава въпросът “А вие разбрахте ли какъв е този начин да се направи един 

предмет смешен?” – като разкажем какъв е той по форма, цвят, вкус, мирис, големина, 

за какво служи и след това променим едно от тези свойства, предметът може да стане 

смешен. 

2.Приложение на похвата промяна на свойство по избор 

На децата се предлага да нарисуват по смешен начин един тиган. Първо се 

описва предметът: какви са обикновено тиганите по форма, големина, за какво ги 

използваме, от какво са направени, имат ли вкус, мирис. След това всяко дете променя 

едно от тези свойства в своята рисунка. Накрая се прави изложба и се коментира как 

един и същи предмет може да се изобрази по различен смешен начин. Всеки разказва 

как е направил тигана си смешен. Групата определя кои рисунки са най-забавни. Ако 

някои деца сами решат и използват упражнявани предишни занимания похвати, при 

преценката да се споменат. 
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ІV седмица 

Занимание №2 

Тема: Измисляне на нов, несъществуващ предмет 

Цели: овладяване на умения за създаване на нов образ чрез мисловните 

операции откриване на прилика между два различни предмета, извличане на техни 

съществени особености, пренос на характеристиките на първия обект върху втория и 

обратното за получаване на конструкция с нови качества; намиране отговори на 

фантастична хипотеза и съставяне на кратка история; възпитаване на отношение към 

смешните идеи като към потенциални полезни идеи 

Метод: метод на фокусните обекти, отговор на въпроси 

Похват: сравнение, извличане на обща идея, аглутинация, преминаване в ново 

качество, отговор на въпроси 

Хумористична техника: контраминация, фантастична хипотеза 

Материали: картони за фронтална работа (4.2.а-г); картончета за децата с 

изображения на двойки предмети (4.2.д); термус 

Активности: (По усмотрение на учителя заниманието може да бъде разделено 

на две части, всяка включваща по две активности.) 

 1.Запознаване с последователността на операциите при комбинирането на два 

предмета за създаване на нов обект с нови качества 

 Припомня се на децата за това как са намирали прилики между съвсем различни 

предмети. Съобщава се, че с такива предмети освен загадки за прилики и разлики, 

могат да се правят и други интересни неща. За тях ще научат от една история: 

 Една леличка имала много шапки и страшно се гордеела с тях, затова все се 

разхождала по улиците да ги показва. Но вечер, когато се стъмвало, леличката се 

натъжавала, защото в тъмнината никой не можел да вижда шапките й, а на нея 

много й се искало да се хвали с тях. Започнала да мисли как да направи така, че 

шапката й винаги да е на светло. Мислила, мислила, и ето какво измислила. Отишла 

при шапкаря и му поръчала да й направи шапка ...-лампа. Така вечер всички я 
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забелязвали и й се възхищавали и дори я молели да им осветява пътя. Имало толкова 

много желаещи, че накрая тя започнала да работи като нощна лампа. 

 Показва се картина 4.2а. Обсъжда се историята: дали би било хубаво децата да 

имат такива шапки, да си представят какво би станало тогава (например, вечер, когато 

се стъмни, госпожата вместо да светва лампите, ще казва: “Деца, сложете си 

шапките”). 

 2.Групова работа по извършване операциите за комбинирането на два 

предмета 

 Предлага се всички заедно да измислят смешни предмети. Обяснява се, че за 

целта е необходимо първо да се помисли по какво си приличат два различни предмета, 

за какво служи всеки от тях и след това да се съберат в един предмет, който може да 

прави и двете неща. 

 Например, да направят един предмет от лъжица и молив. Първо се отговаря на 

въпросите за какво служат лъжицата и молива, по какво си приличат, ако от тях 

направим един предмет, как ще изглежда той, кой би искал да го притежава. 

Аналогично се процедира с двойките предмети: куфар-тухла и чаша-светофар. Ако 

децата изпитват трудности, учителят дава примери (Например: Някой лакомник би 

искал да притежава лъжица-молив защото така ще може на всяка написана буква 

веднага да лапва по една лъжица. Ако имаме тухли-куфари, можем да си държим 

багажа в стените и тогава всички гардероби ще се окажат излишни, ще се освободи 

повече място за игра. Ако имаме чаша, която свети като светофар, различните 

светлини могат да показват дали е изстинал чаят ни и можем ли да пием без да се 

опарим, или кога е станало време за вечерното мляко, или забранено друг да пие от 

нашата чаша). 

 3.Откриване на предмети от близкото обкръжение, които са съставени от 

комбинирането на два предмета 

 Разговаря се за това, че освен смешки и загадки от два различни предмета могат 

да се получат нови и полезни неща. Като илюстрация се разказва следната история: 
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 Един човек не искал къщата му да има врати. “През прозореца влизат въздух, 

светлина, гледаме навън, а вратата какво?” – казвал той – “Само загрозява 

стените”. За да покаже на другите хора, че вратите са излишни, този човек 

упорито влизал вкъщи само през прозореца (показва се картина 4.2в). Всички много му 

се смеели, но той не се отказвал. Един ден му хрумнало нещо. Вместо врата и 

прозорци, човекът направил на къщата си една чудесна голяма врата-прозорец. Тя се 

отваряла като врата, за да може да се влиза и излиза съвсем удобно, но била голяма 

и прозрачна като прозорец, за да пропуска много светлина (показва се картина 4.2г). 

Човекът бил много щастлив. Като видели това, другите хора престанали да му се 

смеят и направили като него. Днес много къщи имат точно такива стъклени врати 

като прозорци. 

 Обсъжда се историята и се стига до извода, че когато измисляме нов предмет, 

направен от два други, могат да се получат много полезни вещи. Хората непрекъснато 

измислят такива. Например термусът. (Показва се.) Децата казват от кои два други 

предмета е направен. След това да помислят за други предмети, които са направени от 

комбинация на два (например пътна чанта на колела). Могат да се подсетят като се 

огледат наоколо. 

 4.Самостоятелно комбиниране на два предмета и получаване на нов. Правене 

на предположения за неговите нови функции и последствията от тях 

 (Ако заниманието се провежда в различни дни се припомня последователността 

на операциите и се прави групово един пример с помощта на учителя.) По желание 

децата си намислят два предмета, които да обединят, или си теглят от картончетата 

(4.3д) с двойки предмети. Всяко дете намира прилики между своите предмети, 

обмисля за какво служат, как биха могли да се обединят, какво ще може да се прави с 

тях, което обикновено не е възможно. Всеки разказва за своя предмет. Накрая се 

обобщава – как могат да се измислят нови предмети. 
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Картон №4.1а      Картон № 4.1б 

 

 

Картон № 4.1в      Картон № 4.1г 

    

Картон № 4.1д 
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Продукти от дейността на децата (занимание 1) 

    

“Моят тиган служи за една къща. Има форма “Триъгълен тиган с ръце и тяло.” 

на ябълка и му поникнали две дръжки.” 

   

“Тиганът служи за красота. Ще седи на   “Тиган с две малки дръжки за уши и две 

шкафа като картина.”     по-големи – крака.” 

    

“Тиганът се превърнал в глава и риба.”   “Тиганът има форма на дърво.” 
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Картон № 4.2 а     Картон № 4.2 б 

 
 
Картон № 4.2 в     Картон № 4.2 г 

   
 
Картон № 4.2 д 
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V седмица 

Занимание №1 

Тема: Смешни загадки 

Цели: перцептивно реорганизиране на визуални форми; целенасочено и 

съзнателно претърсване на категории за генериране на разнообразни идеи 

Метод: мозъчна атака, списък на дейности 

Похват: уподобяване, смяна на гледна точка, разглеждане предмета като сбор 

от части, проектиране на конкретна ситуация 

Хумористична техника: сравнение 

Материали: картони за фронтална работа (5.1.а-и); кръгчета от хартия с 

нарисувани усмихнати лица в два цвята 

Активности: (Като се спазва зададената последователност на дейностите, 

заниманието може да бъде проведено на части в различни дни.) 

 1.Запознаване с модела на загадките по неопределена форма 

 Учителят съобщава на децата, че им е донесъл торба със загадки-шеги. Те са 

смешни, защото отговорите са необичайни и забавни. Изважда се картон 5.1а и се 

задава въпросът “Какво е това?” Изслушват се предложенията, но не се приемат, ако 

не съвпадат с рисунка 5.1б. Когато децата не се сещат нищо повече, им се дава насока 

на мислене: “Ако това (посочват се издадените части) са части от животно, кое ли е 

това животно?” След изчерпване на предложенията, се разказва анекдотът-отговор: 

 Един слънчев пролетен ден, от земята излязъл червей. Веднага с него се показал 

още един. 

 -Здравей, Мишо! – казал първият. 

 -Аз не съм Мишо, а твоята задна страна! – отвърнал другият. 

 Показва се 5.1б. Децата да кажат смешна ли е загадката; съгласни ли са, че 

изображение 5.1а прилича на червей. Ако е така, защо не са могли да познаят 

отговора? Как обикновено изглежда червеят? Прави се изводът, че в смешните загадки 

нещата са нарисувани не така, както ги виждаме обикновено, а по-различно (в случая 

червеят прекъснат на две). 
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 2.Решаване на загадки, зададени от учителя 

 Дава се следващата загадка – показва се картон 5.1в (наобратно) и се пита 

“Какво е това?” Изслушват се отговорите на групата, но не се приемат, ако не съвпадат 

с нарисуваното на 5.1г. При изчерпване на предложенията се дава подсказка: “Ако 

това е храна, каква ли е тя?”, “Ако е животно?”, “Ако е къща?” Накрая се съобщава 

отговорът и се показва 5.1д. По аналогичен начин се процедира с другите две двойки 

картони. Като инструкциите и отговорите са съответно: “Ако това е някаква сграда, 

каква ли е тя?” Ако е част от живо същество? и “Това е къща, над която стърчи един 

великан.” “Ако това е дреха, каква ли е тя?” - “Това са панталоните на човек, който 

има зло куче.” 

 3.Измисляне на загадки от децата 

 Предлага се на групата да се състезава с учителя в измисляне на загадки по 

необичайни форми. За целта се използват картони 5.1и. Децата и учителят се редуват 

да казват какво може да представлява силуетът. За всяко предложение се дава по едно 

усмихнато човече. Когато не може да се измисли нищо повече се нареждат човечетата 

в две редички и се сравняват. Който има повече – учителят или децата – печели 

състезанието. Дава се насока - какво ще помогне на децата да се досетят за повече 

отговори: да помислят за различни групи предмети (“Ако формата е храна, каква 

храна ще е, ако е дреха или част от дреха, ако е животно или част от животно, ако е 

сграда или част от сграда, ако е уред и т.н.”) Може също така децата да въртят 

формата и да я огледат от различни стани, и/или да се огледат наоколо и да потърсят 

нещо, което да ги подсети за отговор. След приключване на работа групата обяснява 

как се намират много и различни отговори на един въпрос. 

 Примерни отговори за 5.1и – цифра едно, чехъл, ютия, половин къща, нахапана 

фунийка от сладолед; шапка, НЛО, хамбургер, змия, която е глътнала овца, ръка с 

голям мускул. 
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V седмица 

Занимание №2 

Тема: Рисуване на няколко ръце 

Цели: реорганизиране на възприятни форми, преодоляване на функционална 

фиксираност, целенасочено и съзнателно претърсване на категории 

Метод: списък на дейности 

Похват: уподобяване, дорисуване, смяна на гледна точка, разглеждане предмета 

като сбор от части, проектиране на конкретна ситуация 

Хумористична техника: вариране 

Материали: лист, на който е начертан кръг; лист, на който е начертан трапец; 

флумастери 

Активности: 

 1.Игра “Рисуване на няколко ръце” 

Листът с кръга се поставя вертикално върху твърда, удобна за рисуване повърхност 

така, че да се вижда от всички. 

 Правила: 

• Децата се разделят на два отбора; 

• Излиза дете от първия отбор и използвайки кръга, добавя още три черти, точки, 

криви и т.н. елемента, като се опитва 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. 
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V седмица 

Занимание №3 

Тема: Довършване на картина 

Цели: перцептивно реорганизиране на визуални форми; целенасочено и 

съзнателно претърсване на категории 

Метод: списък на дейности 

Похват: уподобяване, дорисуване, смяна на гледна точка, разглеждане предмета 

като сбор от части, проектиране на конкретна ситуация 

Хумористична техника: вариране 

Материали: картон 5.3а в пет екземпляра за фронтална работа 

Активности: 

 1.Дорисуване на картина по смешен начин като се изобрази нещо необичайно за 

представената ситуация 

 Съобщава се, че деца от други детски градини поискали да имат смешни 

картини. Те помолили един художник да им нарисува нещо смешно. 

 Художникът започнал работа. Първо нарисувал едно момиченце, което е 

седнало на нещо. След това нарисувал под него един правоъгълник. Децата попитали: 

“ Какво ще нарисуваш от правоъгълника?” “ Легло” – отвърнал художникът. “Но 

това не е смешно!” – казали децата - “Това е съвсем обикновено. Нарисувай друго!” 

И му дали нов лист. Художникът започнал отначало. Като не се сетил нищо друго, 

той пак нарисувал същото дете и същия правоъгълник. “Какво ще нарисуваш от 

правоъгълника? На какво е седнало детето?” – отново попитали децата. “О, това е 

нещо различно. Това ще бъде пейка” – отговорил художникът. “Но това също никак 

не е смешно! Та нали да седиш на пейка е съвсем обикновено нещо и тук няма нищо 

необичайно.” И децата дали на художника нов лист. Така всеки път художникът 

искал да нарисува нещо, върху което се сяда – стол, люлка, седалка на кола (Какво 

още?) и всеки път децата казвали, че не им е смешно. Накрая те взели 

недовършените рисунки и решили да ви ги изпратят с молба да ги довършите, но 

така, че да станат смешни. 
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 Обсъжда се защо картините, които художникът искал да нарисува, не са 

смешни. Какво трябва да се нарисува от правоъгълника, за да стане смешна 

рисунката? (Нещо необичайно, на което обикновено не се сяда.) Как да се досетим за 

такова нещо? Децата се оглеждат наоколо и търсят предмети, които имат правоъгълна 

форма, но на които обикновено не се сяда. Учителят записва предложенията и след 

изчерпване на отговорите насочва децата да си представят различни групи предмети: 

ако правоъгълникът е мебел, каква мебел може да е, ако е сграда или част от сграда, 

ако е превозно средство, ако е някакъв домакински уред и т.н. Накрая се прочитат 

всички предложения и децата избират по какъв начин да довършат картините. 

 Варианти: 

• Учителят рисува под диктовката на децата; 

• Децата се разделят на групи и всяка група рисува колективно върху една от 

картините; 

• Последователно излизат деца от групата, които работят, а останалите 

наблюдават и дават предложения. 

Прави се изложба и се разглеждат различните възможности за довършване на една 

и съща картина; децата посочват най-сполучливия вариант. След това съставят 

отговор на децата от другата детска градина – как са се досетили какво смешно нещо 

да нарисуват. 
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Картон 5.1а     Картон 5.1б 

    

Картон 5.1в     Картон 5.1г 

   

Картон 5.1д     Картон 5.1е 
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Картон 5.1ж     Картон 5.1з 

   

Картон 5.1и 

 

Картон 5.3.а 
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Продукти от дейността на децата (занимание №3) 

   

“камион”     “блок” 

    

“аквариум”     “шкаф” 

 
“картина на стена” 
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VІ седмица 

Занимание №1 

Тема: Как можем да използваме предметите по много различни начини 

Цели: решаване на проблеми чрез използване на предмети не по типичното им 

предназначение, преодоляване на функционална фиксираност 

Метод: извличане на обща идея 

Похват: извличане на обща идея 

Хумористична техника: многофункционалност 

Материали: картина (дете с тенджера на главата) за фронтална работа, дебела 

книга, парче тухла, висок тесен буркан, разглобяем химикал, който не пише, лист 

хартия, обувка с връзки, вода и капкомер 

Активности: 

 1.Решаване на проблеми при липса на обичайните за справяне с дадената 

ситуация предмети 

 Поставя се темата “Днес ще решаваме задачи” като се цели контраст между 

представите на децата за това какво представляват задачите, и тяхното естество в 

дадения случай. Съобщава се, че за предстоящата работа са необходими някои 

предмети. Те се изваждат един по един и се поставят на маса пред групата. За всеки 

предмет се пита какво представлява и за какво служи. След това на децата се казва, че 

една госпожа поставила на дете задача. Задачата се запазва в тайна и се показва само 

начинът, по който детето я е решило - като си нахлюпило тенджера на главата (показва 

се картината). Пита се възможно ли е това да е решение на задача. След това се 

съобщава условието – детето трябвало да сложи глава под течаща чешма, без да се 

намокри. Детето е постъпило правилно – тенджерата го предпазила сухо. Предлага се 

на децата да решават такива необичайни задачи. 

 Учителят поставя условията пред групата. Всички мислят кой предмет и как 

могат да използват. При необходимост се дават насоки на търсене на идеи. 
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• Представете си, че тук има мляко със захар. Трябва да го разбъркате. Какво ви 

трябва? С какво можем да заместим лъжицата? Какъв трябва да е предметът, за 

да влезе в буркана и да стигне до дъното? Има ли такъв? Кой е той? 

• Трябва да вземете книга от високо – по-високо, отколкото можете да стигнете. 

Как можем да стигнем на високо? На какво можем да се качим/стъпим? 

• Едно дете трябва да излезе за малко от занималнята. Другите се уговарят когато 

то се върне да му съобщят звука “с”, но без да го казват на глас. По какъв начин 

можем да съобщим нещо освен с глас? Какво можем да му покажем? 

• Трябва да се преместят камъкът и моливът на няколко метра, но без да се пипат 

с голи ръце. Какво правим, когато не искаме да пипнем нещо? С какво можем да 

го хванем? Можем ли да го сложим в нещо? 

• Трябва да се изпише черта върху лист хартия. Какво ни трябва? Може ли да 

използваме нещо, което оставя следи? Кой от предметите може да оставя следи? 

• Над главата на едно дете се капват капки с капкомер. Използвайте някой от 

предметите така, че да предпази детето да не се намокри. 

• Лист, поставен на масата се издухва на пода. Направете така, че да не пада, но 

без да го държите. Можем ли да го затиснем с нещо? 

• Трябва косите на едно момиченце от групата да се вържат на опашка. Какво е 

нужно? Ако нямаме шнола може ли да завържем косата? С какво? 

• Масата е намокрена. С какво можем да я избършем? Какъв трябва да е 

предметът? 

В края децата обясняват как са успели да се справят със задачите, въпреки че не са 

имали необходимите предмети, разказват кога друг път им се е налагало да използват 

предметите не по предназначение. 
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VІ седмица 

Занимание №2 

Тема: Шумовете около нас 

Цели: реорганизиране на звук 

Метод: списък на дейности 

Похват: претърсване на категории, възпроизвеждане/проектиране на конкретна 

ситуация 

Хумористична техника: вариране 

Материали: дървени предмети, лист хартия, две стъклени чаши. 

Активности: 

 1.Генериране на идеи за източник на шум 

На децата се предлага да играят на отгатване “От какво е този шум?” Учителят 

издава различни шумове, а децата трябва да помислят къде са чували подобен шум, от 

какъв материал може да е причинен (хартия, стъкло, дърво, метал, плат), кой го издава 

(човек, животно, машина, превозно средство). 

Зад параван или преграда учителят издава шум като почува дървените предмети 

един в друг. Може периодично да се променя силата, темпото и продължителността. 

Групата дава предложения за източника на шума, а учителят ги записва (напр. стъпки 

на кон, на тежко животно, хора, които чукат по врата, скачат, правят ремонт, падат 

предмети). След изчерпване на предложенията, се подава изречението “Чух как .... на 

масата.” На мястото на многоточието учителят произвежда шума. Децата заместват 

шума с дадените преди това предложения. (Например, ако предположението е, че 

шумът е от стъпки на кон, изречението става “Чух как кон стъпва на масата”.) 

По аналогичен начин се процедира със стъклените чаши. С изказаните 

предложения децата заместват шума в изречението: “В кухненския шкаф...” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Протокол за наблюденията на учителя 

Детска градина: 
Група: 
Индекс на заниманието: 
Ранжировка на стимулите според детския интерес (отбележете с 

цифри: 1-най-смешно, 2 – по-малко смешно и т.н.) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Приложение: (отговори на децата по въпросите за търсене на идеи) 
 
 
Бележки: (Доколко интересно и достъпно е заниманието, активност, 

интересни коментари, дадени от децата, неочаквана насока на протичане на 
дейността): 

 
 
Моменти на смях: (отбележете с цифри: 1- най-интензивен смях, 2 –

интензивен смях; 3 – усмивка; 4 – липса на смях) 
1.Показ на смешен стимул 
2.Обсъждане на смешен стимул 
3.Търсене на идеи 
4.Групова дейност по измисляне на смешка 
5.Самостоятелна дейност за измисляне на смешка 
6.Възприемане на смешките на други деца 
7.Споделяне на собствени смешки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Смешки, стихотворения и приказки, използвани в преобразуващите 

въздействия 

Смешки 

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.”1 

* * * 

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.)2 

                                                   
1 Смешките са от вестник “Весело славейче”. 
2 Смешките са от списание “Фют”. 
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* * * 

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?”3 

* * * 

Какво е фонтан? 

 

(Водопад, обърнат с главата надолу.) 

 

 

 

* * * 
                                                   
3 Смешките са от кн. “Лучшие детские анекдоты”, Москва “Росмэн”, 2001. 
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Какво е това?  

 

(Едногърба камила среща двугърба зад стена.) 

* * * 

Какво е това?4 

 

(Четири слона пият вода от кръгъл басейн.) 

                                                   
4 Смешките са от списание «Фют». 
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Смешки в картинки5 

 

 
                                                   
5 Смешките са от Н. Нобилеску, Г. Зарафу 
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Стихотворения и приказки 

1. Д. Бисет, “Дракончето Ендрю” 

2. Д. Бисет, “Мистър Крокотак” 

3. Дж. Родари, “Шоколаденият път” 

4. Дж. Родари, “На плажа в Остия” 

5. Дж. Родари, “Подвижният тротоар” 

6. П. Колев, “4 + 2 = 1” 

7. Р. Киров, “Какво си представяше Радка” 

8. И. Василев, “Как разговарят облаците” 

9. Л. Станчев, “Чудни случки” 

 

 

 

 


