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ABSTRACT: Observation is an active form of knowledge of reality by developing a pro-
cess or other human activity. Observation development is essential and directly affects 
the development of art- creative abilities of children and improve the quality of their 
works. Observation builds a practical way for aesthetic inclusion of the child in natural, 
architectural, social and cultural environment.
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Началото на изобразителната дейност на децата е свързано с пробуж-
дането на тяхното съзнание, с неуморното наблюдение, с трупането на запаси 
от образи и сведения. През предучилищния период се формират относител-
но устойчиви образи на отделни предмети, които във времето се обогатя-
ват и разширяват. С времето кръгът на неговите впечатления се разширява, 
а в рисунките се отразяват като в огледало богатството на възприятията. В 
своите творби децата отразяват своите впечатления, образни представи от 
заобикалящата ги действителност. В този смисъл изобразителната дейност 
е важно средство за разширяване и затвърдяване на представите за действи-
телността, за емоционалното развитие, формиране на естетически чувства, 
възгледи и понятия. Жизненият опит и изобразителната подготовка на деца-
та от предучилищната възраст не са особено богати. Ето защо създаването на 
условия за обогатяване на образните представи и тяхното конкретизиране е 
много важно. В тази връзка възпитанието на способността да се наблюдава, 
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съдейства за развитието на различните видове възприятия (за качество, фор-
ма, пространство и величина), на нагледно- образното, логическото мислене 
и въображение – предпоставка за оригинално и изразително художествено 
творчество.

Чрез развитието на възприятията, предшестващи изобразителната 
дейност се постига обогатяване на образните представи и впечатления от за-
обикалящата ги действителност по отношение на тяхната форма, части, про-
порции, големина, цвят, за определяне на техните съществени особености– 
главни и второстепенни и обогатяване на познавателния и естетически опит 
на детето към заобикалящата природна, социална и културна среда.

Възприятията на децата от предучилищна възраст се характеризират с 
ярко емоционално отношение към възприемането, като се обръща внимание 
на необичайни за самите тях признаци и свойства на предметите и явленията. 
Това деформира повече или по-малко реалния образ, в резултат на което се 
получава неясна и често пъти обобщено- схематична рисунка.

За развитието на възприятията на децата от тази възраст съществена 
роля имат играта и трудово-конструктивната дейност. Така те се запознават-
със свойствата на предметите – тяхната форма, големина, тежест, фактура, 
цвят и др. Всичко това способства за комплексното изучаване на тези предме-
ти, защото се създават условия за едновременно действие и взаимодействие 
на различни анализатори.

Голямо значение за развитие на детските възприятия придобиват зна-
нията по рисуване, апликиране и моделиране. В процеса на изобразяване де-
цата се учат да предадат контура, характерната форма, конструктивни особе-
ности, обем, цвят и т. н. на различни обекти от действителността. Процесът 
на рисуване, моделиране и апликиране е свързан в много от случаите с орга-
низиране на непосредствено наблюдение на подходящ обект – къща, дърво, 
животно, птица, превозно средство и много др. И неговото анализиране, съ-
образно възрастовите възможности на децата и тяхната изобразителна под-
готовка.

В подготвителната група на детската градина с обогатяване на жизне-
ния опит, с придобиване на знания и умения и с развитието на мисленето 
(умението да се сравняват, анализират и синтезират) се развиват детските 
възприятия. Стават по-пълни, по-детайлни и целенасочени, формира се на-
блюдателността като качество на личността.

Когато възприемането е преднамерено организирано и се осъществява 
целенасочено, говорим за наблюдение. Наблюдението е основен метод в обу-
чението по изобразително изкуство. Този метод помага да се получи целена-
сочена визуална информация, съобразно целта и задачите на конкретно учеб-
но съдържание. „Наблюдението е активна форма на опознаване на действи-
телността, развивайки се в процеса на една или друга човешка дейност. Като 
познавателен процес се отнася към сложните възприятия (функционирането 
на група анализатори в система)“ [1: 5].

Развитие на наблюдателността и нейното значение за ...
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Умението да се наблюдава така, че да се забележат в предметите и яв-

ленията съществените черти, форма, части, цвят, белези и др., не възниква 
изведнъж, а се придобива с настойчива и упорита дейност. Според Б. Па-
пазов, в процеса на обучение по изобразително изкуство се различават три 
основни вида наблюдение: преднамерено, непосредствено и самостоятелно. 
Преднамереното наблюдение се прилага при уроци, свързани с възприемане 
на действителността, като целта е учениците да обогатяват своите визуални 
познания и впечатления от конкретни, предварително набелязани от учителя 
обекти. Този вид наблюдение може да се прилага успешно и при изпълнение 
на сюжетно- тематични композиции, като учениците се запознават с основ-
ни образи или елементи по различен начин (чрез посещения на музеи, улица 
на занаятите, зоологическа градина, пазар и др.). В уводната част на урока 
учителят насочва вниманието на децата към характерните особености на на-
блюдаваните обекти или явления, важни техни качества (конструктивни, ес-
тетически) и черти.

Непосредственото наблюдение най-често намира приложение в натур-
ното рисуване, като целта е постигане на изобразително- визуално сходство с 
нагледните модели (форма, цвят, структура и др.). Според възрастовите осо-
бености и индивидуалните възможности на учениците, учителят разглежда 
и анализира формени цветови и композиционни съотношения, особености, 
различия и др. Изборът и начинът на експониране на обекти за непосредстве-
но наблюдение се предопределят и от конкретните цели и задачи на урока.

При рисуване и моделиране по памет, впечатление и въображение, уд-
ачно може да се използва самостоятелното наблюдение. То се осъществява 
след като са дадени конкретни указания от учителя съобразно темата, сюже-
та, съдържанието и други фактори.

Чрез трите вида наблюдение се постига: 
– активизиране на наблюдателността
– развитие на паметта 
– целенасоченост и самостоятелност на визуалното възприемане
– творческо (оригинално) изобразитено изобразяване.
Целта е възприятията да стават все по-обективни и да съответстват на 

действителната характеристика на предметите и явленията. Организираното 
и плавното запознаване на децата с природните и общесвените обекти, при 
което се посочват техните съществени черти и се отделят от несъществени-
те и незначителните, има голямо значиние в утвърждаването на тази насо-
ка. В творческия процес участват всички психични процеси. Сложността и 
многостраността на творческата дейност е разглеждана от немалко автори. Г. 
Пирьов посочва няколко изисквания, които са важни предпоставки за тази 
дейност. От тях на първо място поставя изострената наблюдателност и кон-
центрирано внимание, които имат съществено значение за обогатяване на 
писателя или художника с нови впечатления, за опознаване на действител-
ността, а актьорът да изразява вълнуващо онези образи, чиито прототипи е 
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наблюдавал в живота. Наблюдателността подпомага изобретателя да открие 
и най-малките конструктивни подробности и технологични промени в ма-
шините, а ученият експериментатор да установи факти и закономерности, 
които при други условия биха загубили своето значение. С други думи наблю-
дателността е не само непосредствен източник на информация, но и активна 
форма за сетивно познание, като допринася в голяма степен за опознаване на 
обективната действителност, за обогатяване на представи и впечатления, раз-
витие на творечско (дивергентно) мислене, въображение, емоции, волеви ка-
чества и овладени знания, умения и навици. На втори план тя формира съв-
купност от качества на личността, които съдействат за успешното решаване 
на проблемни ситуации, за вникване и откриване на неподозирани връзки и 
взаимодействия между обекти и явления, за раждането на нови и оригинални 
идеи и т. н.

Как децата да бъдат подготвени да наблюдават е предмет на задълбо-
чени изследвания от редица автори, като повечето от тях приемат следните 
общи положения: 

1. Чрез обучаване в умения да се наблюдава у детето се формират лич-
ностни качества като остра възприемчивост и умение да се отделя важното от 
несъщественото при възприемането на обектите и явленията от действител-
ността. Без тази подготовка е трудно да се излезе от слятостта, неточността и 
синкретизма.

2. Обучението трябва да бъде насочено към усъвършенстване на ос-
новните мисловни процеси– анализ, синтез, обобщение. Съдържанието и 
детайлността на анализа трябва да бъдат съобразени с различни фактори, 
някои от които са: възрастови особености и индивидуални възможности на 
учениците, от характера на дидактическите цели и задачи на урока. Анализът 
може да бъде насочен само към отделянето на конкретен обект от действител-
ността (дърво, къща, цвете и др.), към фигура или елемент за изобразяване. 
Но анализът може да бъде насочен към по-пълно и задълбочено изследване 
на наблюдавания обект, като се характеризират такива страни и особености, 
които са съществени за неговото изобразяване. За разлика от обикновеното 
описание, което се занимава преди всичко с външния вид на обекта, анализът 
разкрива пластическата структура на отделните елементи в техните връзки и 
отношения. Разкрива това, което не се вижда непосредствено, но е важно, за 
да може да се разбере обектът като предмет за изобразяване. Освен външни-
те наблюдаеми характеристики на обекта, подрастващите разбират конструк-
тивните особености на неговата форма, цветовата му характеристика, осве-
тени и засенчени части, хвърлени сенки и т. н. Във всички случаи анализът 
трябва да води до синтез и взаимовръзка, към по-смислено възприемане на 
цялото, като дава първоначални насоки за изобразяване. Според Б. Дамянов, 
за по-малките деца анализът е сравнително елементарен и по същество е по-
вече описание, а методът е по-правилно да се нарича описание с елементи на 
анализ. В този случай се изтъкват не толкова структурните свойства на обек-
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та, а неговите характерни видими особености. За по-големите деца от под-
готвителна групаанализът се насочва основно към структурните свойства на 
обекта, цветовата му характеристика, местоположение, видими съкращения 
на частите и други неща, съществени за неговото изобразяване.

3. Колкото децата са по-малки, толкова по-голяма роля при анализа иг-
раят практичексите действия. Практическото действие е първото средство (и 
път) за решаване на конкретно поставена задача, при условие че тя е нагледно 
представена и им осигурява възможност да манипулират, да действат с вещи-
те, да откриваттехните признаци, да разкриват невидимите до тогава връзки 
между предметите и явленията. Такъв път на познание е особено резулта-
тен в детската градина и в началното училище при усвояване на програмното 
съдържание по изобразително изкуство и по останалите учебни предмети. 
Тази форма на действие и мислене изтича с развитието на логическото мисле-
не. При по-трудни задачи и ученици и възрастни се връщат често пъти към 
практическите начини, а след това пристъпват към мисленото им решаване.

4. Включването на речта има огромно значение при обучението на де-
цата в умение да възприемат, да наблюдават. На първомясто думата служи 
като средство за обозначаване на възприемания обект и на неговите части 
(белези). На второ място тази дума се използва за последователно описание 
на предмета, на неговите части и елементи, тяхното разположение, отбелязват 
се общите му признаци и индивидуални особености. С помощта на словото 
децата разкриват определена връзка, подвеждат частния случай към някаква 
обща категория. Четвърто, словото става средство за обобщаване на резулта-
тите от наблюдението, за констатиране на общото и различното в новото и в 
неизвестното. Чрез езика децата изразяват своето отношение към възприето-
то, своята оценка за него.

Развитието на наблюдателността е свързано с определени условия. 
Първото условие е ясно поставената задача или казано по друг начин какво 
и защо ще се наблюдава. Без ясно осъзнати основания, без ясно поставена 
цел, наблюдението не може да даде положителни резултати. Важно е задачите 
да бъдат конкретни и оценени от гледна точка на вероятните изобразителни 
задачи. Осмислянето на задачите прави наблюдението избирателно и целена-
сочено, мобилизира вниманието.

Друго не по-малко важно условие е подготовката за наблюдение. За да 
се осъзнаят по-ясно особеностите на наблюдавания обект или група обекти 
е необходим подробен план, който ще подпомогне правилното организиране 
на наблюдението– какво конкретно ще се наблюдава, на какво да се обърне 
повече внимание от гледна точка на бъдеща изобразителна дейност, без да 
се пропусне нещо съществено и не на последно място да се разкрие естети-
ческото съдържание на наблюдаваните обекти. Активността на мисленето е 
третото условие, осигуряващо успех на наблюдението. Наблюдението е път за 
усвояване на определена информация, знания, което впоследствие се опреде-
лят насоките на дейността. От проведената работа трябва да бъдат направени 
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изводи и обобщения– какво са научили децата. Това може да бъде собстве-
на рисунка, апликация или пластика. При това обощение често се разкриват 
пропуски в целенасоченото възприемане на обекта, дава се възможност деца-
та отново да се върнат към натурната и внимателно да я разгледат.

Формирането на наблюдението като сложен вид възприятие се осъ-
ществява най-резултатно и чрез дейността. Изобразителната и конструктив-
но- техническата дейност, подвижните, дидактическите и сюжетно- ролевите 
игри, трудовата дейност са незаменимо средство и условие за изграждане на 
целеустременост и организация на възприятията за диференциране на съ-
ществените и несъществените свойства на обектите и явленията от действи-
телността. Изграждането на наблюданието е свързано с развитието на цялата 
детска психика– на мисленето, вниманието и волята.

Проблемите на естетическото възприемане на действителността са 
най-тясно свързани с проблемите на визуалната култура на хората, с необ-
ходимостта от системно изграждане на умението им да възприемат и на-
блюдават. Развитието на естетическите възприятия предполагат наличие на 
естетическо отношение към действителността. Провеждането на целенасо-
чени наблюдения в педагогическите ситуации по изобразително изкуство, 
придружени от кратки емоционални беседи, способстват за непрекъснато-
то обогатяване и конкретизиране на представите за заобикалящия децата 
свят. Колко тези представи са по-пълни и по-богати, толкова възможността 
за създаване на по-интересни в композиционно и цветно отношение по-
изразителни детски творби (рисунки, апликации и пластики) е по-голяма, 
толкова по-пълно децата са способни да възприемат съдържанието на едно 
живописно, графично или скулптурно произведение. Да се приеме, че есте-
тиката, която носят конкретни обекти за наблюдение, разкрива своите ка-
чества пред наблюдаващите от самосебе си, е неправилно и погрешно. Вина-
ги в процеса на наблюдение, особено когато се касае за познавателно такова, 
е необходимо да се подчертаят и изведат на показ естетическите особености 
на обекта- цветови съчетания, пропорции, оригинални форми, интересна 
конструкция и прочие. Насочването на вниманието към тях трябва да по-
роди емоционални състояния, които в последващата изобразителна дейност 
да се отразят в творбите на учениците. В този смисъл ролята на учителя по 
време на наблюдението е много важна. От неговата способност да разкрива 
естетическите достойнства, като се съобразява с възрастовите възможнос-
ти на децата, тяхната изобразитена подготовка и предстоящия за усвояване 
учебен материал, зависи успеха на естетико- познавателната дейност. Така 
всяко дете натрупва запас от зрителни впечатления и представи за предме-
ти, образи и явления. Това е дълъг и сложен процес, който изисква системна 
работа във времето. От хаотичното натрупване на образи, действия, на въз-
приети явления, постепенно нехарактерното, несъщественото и случайното 
отпада. В съзнанието на детето се открояват с по-голяма яснота отделни те-
хни качества, признаци и черти.

Развитие на наблюдателността и нейното значение за ...
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Възприемането на произведенията на изобразитеното изкуство– жи-

вописни, графични и скулптурни, представлява сложен психичен акт, свър-
зан с възприятието на естетически вкус, с уменията да се възприема, да се 
разбира и оценява художествената стойност на творбата. Този акт протича 
специално за всяка индивидуалност. В процеса на изобразителната дейност 
децата често общуват с достъпни по съдържание и изразни средства творби 
от различни жанрове– натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция, 
илюстрации в книги за деца. Тези произведения оказват силно и незаменимо 
влияние върху децата. Това разширява по нов начин познанията им за света 
около тях, обогатява и конкретизира техните образни представи, естетиче-
ски чувства, емоции и преживявания. Формират се ценни личностни качест-
ва като наблюдателност, творческа активност и самостоятелност, естетическа 
възприемчивост, нравствени чувства и др.

Наблюдението спомага за получаването на целенасочена визуална ин-
формация, съобразно целта и задачите на конкретно учебно съдържание. В 
урока по изобразително изкуство наблюдението има естетическа насоченост, 
целяща разкриване на своеобразието на художествено-изобразителни и емо-
ционално-въздействащи качества и черти на наблюдаваните обекти и явле-
ния. Чрез наблюдението се изграждапо практически път, естетическо отно-
шение и приобщаване на детето към заобикалящата природна, архитектурна, 
социална и културна среда.
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