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ABSTRACT: Graphic modeling is a specific form of mediated mental activity in pre-
schoolers. Graphic modeling allows children through such means as schemes, models, 
and plans to learn and submit the interrelationships and dependencies between objects 
or parts of the subject, to summarize their ideas, their own learning experiences to en-
rich their technical education.
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от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Техническото възпитание в детската градина е цел и резултат от изпъл-
нението на техническа дейност от децата в образователно направление „Кон-
структивно-технически и битови дейности“. Целта на техническото възпита-
ние е да се създаде интерес и положително отношение към техниката, да се 
формират умения за конструктивно-технически труд и желание за творческа 
дейност.

„Пресъздаването на технически обекти под формата на модели и маке-
ти заема съществено място в производствено-техническата дейност на чове-
ка, както и в технологичното обучение…“[12: 29].

„При техническото възпитание се използва често понятието „констру-
иране“. В буквалния смисъл то означава формиране на представа за резултата 
от труда. По-точно, съставяне на образ в идеален план, като се определя него-
вата форма, размери, материал, от който ще бъде реализиран. Въз основа на 
тези тълкувания понятието конструктивно-техническа дейност се употребя-
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ва в смисъл на построяване в мисловен и практически план на обект, техни-
чески по своята същност и изпълнение“ [4: 45].

Основен способ, чрез който децата се учат да създават модели, пре-
димно чрез възпроизвеждане на модели, е моделирането. „Моделирането е 
приблизително възпроизвеждане на обект, който поради своята сложност и 
големина не се поддава на изготвяне в неговия реален мащаб“ [9: 19]. Моде-
лирането е метод за самостоятелно откриване и осмисляне от детето на за-
ложената информация. В исторически план той се заражда като идея заед-
но с принципа за нагледност в теорията на Я. А. Коменски. Моделирането е 
нагледно-действено, основано на практически действия и в неговата основа 
стои заменяне на реални предмети с други – модели, макети, изображения, 
знаци. Моделирането изпълнява своята познавателна функция само когато 
разкрива същността на заменяното съдържание, обективизиращо го в раз-
лични видове модели – предметни; предметно-схематични; графични. То е 
логическа операция, с помощта на която се обследва даден предмет и харак-
теристики, недостъпни за възприятията.

Тиха Делчева определя моделирането като система от действия за по-
строяване, преобразуване, използване на видимо възприеманите модели [6]. 
Л. М. Фриман отбелязва, че моделите обикновено се определят като обект 
или система, изследването на които служи като средство за използване на 
знания за друг обект. В. В. Давидов обръща внимание на важна характеристи-
ка на модела – динамична, и визуализира съдържанието на обекта. В. А. Що-
ффт подчертава, че моделът не само замества обекта, но и отделни елементи, 
начините и връзките за тяхното съединяване, необходимите връзки между 
тях, които образуват цяла система. Моделирането и наблюдението са взаим-
но-свързани, защото „наблюдението включва редица моменти като целенасо-
ченост, организираност и плановост, активна аналитико-синтетична дейност 
при възприемането и отразяването на обектите… В процеса на възприемане 
на обектите децата усвояват сензорни еталони и се учат да отнасят възприя-
тията си към тези еталони за величина, форма и цветове“ [11: 623–631]. Мо-
делирането предполага предварителни знания за обекта, пренасяне на тези 
знания върху модела, както и от модела към обекта, а също и практическа 
проверка на тези знания. Познавателните модели осигуряват получаване на 
нови знания, а учебните служат за овладяване на тези знания.

Универсалният характер на моделирането се определя от неговата спе-
цифика, която позволява на децата да овладеят обобщени знания за връзки и 
закономерности между предметите и явленията в действителността. Основ-
ните характеристики, които утвърждават моделирането като универсален 
метод за технологично възпитание, са: 

– нагледното моделиране се явява специфична форма и средство за 
опосредствена мисловна дейност на децата от предучилищна възраст; 

– овладяването на способите на моделиране стои в основата на общо-
интелектуалните способности; 
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– източник за формиране на умения за нагледно моделиране е модели-

ращият характер на детската дейност; 
– при формирането на умения за нагледно моделиране се овладява 

действие „заместване“.
„Приложението на моделирането при технологичната подготовка до-

принася за: 
– Формиране на цялостна представа за изучаваните обекти и явления; 
– Усвояване на определени умения при създаване на технически обекти; 
– Формиране на пространствено мислене, чрез прилагане на знанията 

в изработването на реален модел; 
– Формиране на качества на личността като организираност, точност, 

логичност и т. н.“ [7: 168].
„Предимството при използването на нагледното моделиране като сред-

ство за развитие на познавателната дейност се състои в отражение на същест-
вените свойства, връзки и отношения на изучаваните предмети и обекти в 
достъпна за детето от предучилищна възраст форма“ [3: 5–90].

В настоящата теоретична разработка конструктивно-техническата дей-
ност на децата от предучилищна възраст се разглежда като среда за усвоява-
не на технологии и развитие на конструктивно-практически умения. В този 
процес от особена важност е прагматичността при избор и изработване на 
изделия, конструиране и моделиране, т. е. внимателно подбрани, добре апро-
бирани образци, модели и изделия, които могат да се изработят бързо, срав-
нително лесно и с достъпни за децата от тази възраст материали.

Развитието на познавателната дейност в ранния онтогенезис е непо-
средствено свързан с моделирането като форма на посредничество. „Научно 
е доказано, че основните видове дейност на децата от предучилищна възраст 
(игра, рисуване, конструиране и др.) носят явно моделиращ характер“ [2: 36–
39]. Като пример може да послужи факта, че развиващата среда в детската 
градина е изпълнена с голямо количество различни модели, знаци и символи 
с различно съдържание.

„Трудовата дейност обхваща всички възрастови етапи, като през ран-
ните години трудът е преплетен с игра, а по-късно е подчинен на учебни за-
дачи. Трите вида дейности (игра, учене, труд) взаимно се преплитат“ [10: 54]. 
Най-силно изразена и формираща роля трудът има в зряла възраст.

Практически във всички възрастови групи има схеми на строителни 
игри и конструиране, водят се природни календари и др. В игрите си децата 
моделират взаимоотношенията си с възрастните, а в рисуването и конструк-
тивно-техническата си дейност създават схематични модели. Моделирането 
стои в основата на овладяването на символиката на езика. В процеса на моде-
лиране на обкръжаващата среда детето не само създава нагледни модели, но 
и предлага замяна на адекватни символи. Благодарение на моделирането като 
средство за техническо възпитание в педагогическото взаимодействие децата 
откриват причини, зависимости, връзки и изменения в природата.
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За запознаване на децата от предучилищна възраст с обкръжаващата 

среда се използват три типа модели: 
– предметни модели. Те трябва да бъдат аналогични на реалните обекти; 
– предметно-схематични модели. С помощта на рисуване може да се она-

гледят много по-точно обекти, явления, процеси. Обучението с пред-
метно-схематични модели започва с разглеждане на готови модели, а 
след това децата се запознават с начините на тяхното построяване.

– графични модели. Те пресъздават обобщено характерните свойства 
на обектите или белези на елементите им. Подходящи са за отразява-
не на настъпващи изменения в явления или алгоритъм за пресъзда-
ване технологията за изработване на изделието.

Самото овладяване механизма за построяване на модела включва в 
себе си два последователни етапа: построяване на модел по ситуация и по 
собствен замисъл, т. е. моделирането изпълнява функция на планиране на 
дейността.

В практиката по конструктивно-техническа дейност се прилагат пред-
метно-образното моделиране, предметно-схематичното моделиране, както и 
елементарно графично моделиране. Възможностите за разбиране и усвоява-
нето на способите за моделиране е свързано с овладяване на нагледното мо-
делиране от децата още от предучилищна възраст.

Жигалик, М. А. предлага овладяването на способа за нагледно моде-
лиране да започне още от първа група на детската градина чрез подбор и 
действие с предмети заместители на основата на умение за избор на предмет 
по определен признак – външно сходство и възможност за изпълнение на съ-
щата функция като истинския предмет; умение за съпоставяне на план с ре-
ално пространство на основата на разместване на реални играчки в едно или 
друго пространство; създаване на схеми с помощта на геометрични фигури 
в качеството на условно-символни обозначения; конструиране с използване 
на елементарно детайлизиране (3-4 елемента) или контурни схеми на добре 
познати за децата постройки.

Втора и трета група: Увеличава се количеството на способите за на-
гледно моделиране и се усложнява тяхното съдържание. Действията с пред-
метите заместители се осъществява не само по външни сходства с реалния 
предмет, но и по съвкупност от признаци (тежест, характер на повърхността 
на материала и др.); увеличава се броят на елементите на моделирания обект 
с помощта на схеми; децата овладяват способи за създаване на условни изо-
бражения с помощта на геометрични фигури, знаци, символи и др.; определят 
взаимното разположение в пространството с помощта на плана; учат се да 
създават в умствен план нови образи по схематично изображение на предме-
та (подбор по външен признак, дорисуване).

В подготвителна група способите за нагледно моделиране включват: 
обозначение на предмети с помощта на различни заместители, използване 
и създаване на разнообразни условно-схематични изображения на реални 
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предмети и обекти; умение за разчитане и създаване на графически изобра-
жения на различни признаци на обектите, отнасящи се към един или друг 
клас, вид, род (напр. транспорт); умение за ориентиране в пространството 
по негово схематично изображение; умение за създаване на план на реално 
пространство (план на стая, квартал, детски кът); самостоятелно създаване 
на модели по собствен замисъл [8].

За овладяване способите за нагледно моделиране от децата от предучи-
лищна възраст е необходимо създаване на специални условия като: 

1.  Да се опреди място в цялостния възпитателно-образователен процес 
в детската градина.

2.  В основата на нагледното моделиране да стои интегративният под-
ход, изискващ всички привлекателни дейности, игри и упражнения 
да бъдат насочени към овладяване способи за нагледно моделиране.

3.  Учебното съдържание по различните направления, отговарящо на 
основните образователни изисквания във всички възрастови групи, 
да се овладява чрез използване на различните способи за нагледно 
моделиране.

4.  Дидактическите материали да внасят вариативност и разнообразие 
в задължителните регламентирани и задължителните нерегламенти-
рани ситуации, в самостоятелната игрова дейност на децата, в експе-
рименталната им дейност, в труда, в екологическото възпитание.

В заключение може да се каже, че източник за формиране на нагледно 
моделиране у 3–7-годишните деца в предучилищното възпитание е модели-
ращият характер на самата детска възраст. Формирано у децата, нагледно-
то моделиране е една от общите интелектуални способности, върху която се 
опира решаването на широк кръг задачи. В предучилищна възраст у децата се 
формират действия с три вида модели: конкретни – отразяващи структурата 
на отделния обект; обобщени – отразяващи общата структура на клас обекти; 
условно-символични – предаващи нагледно ненагледни отношения. Овладя-
ват се три вида моделни представи – конкретни, обобщени, условно-симво-
лични. Овладяването на включените в нагледното моделиране действия (за-
местване и построяване на модели по пътя на придаване на заместителите 
на отношения, съответстващи на отношенията в заместваните обекти и из-
ползване на модела за решаване на основната задача) и тяхното превръщане 
в операции на цялостния процес на моделиране става в процеса на интерио-
ризация – преход от построяване и използване на външни материални моде-
ли към построяване и използване на функционално еквивалентните им мо-
делни представи. Формирането у децата на действия за нагледно моделиране 
задължително трябва да започне с целенасочено ръководство от възпитателя, 
което води до съществен скок в овладяването на тези действия и представи. 
Нагледното моделиране е специфична форма на опосредствана умствена дей-
ност в предучилищна възраст. Основен път за целенасоченото ръководство 
на формирането у децата на действия за нагледно моделиране е обучението на 
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децата в действия на заместване, построяване и използване на материалните 
модели и създаване на условия за интериоризация на умствените действия. 
Нагледното моделиране позволява на децата с помощта на такива средства 
като схеми, модели, планове да представят взаимните връзки и зависимости 
между предмети или части от предмета, да обобщават своите представи, своя 
познавателен опит. Разглеждайки ги, сравнявайки ги, разсъждавайки върху 
тях, децата достигат до обективната причинност, съществуваща между яв-
ленията. А дейността с другите деца и взаимодействието с възрастните носи 
характер на диалог и активно сътрудничество.

Нагледното моделиране в условията на предучилищното възпитание се 
разглежда като логическа операция, метод, способ, средство – все още няма 
единно мнение в педагогическата литература. Независимо под каква форма 
се прилага в образователно-възпитателния процес по образователно направ-
ление „Конструктивно-технически и битови дейности“ безспорна е ролята му 
за техническото възпитание на децата от предучилищна възраст.
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