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УВОД 
 

Бързото революционизиране на информационните технологии, на 
всички известни до сега частни и комплексни монотехнологии с 
веществен и енергиен характер, разкри пред човечеството непознати 
възможности за познание и технологични превъплъщения  

Чрез ученето, труда и игровата дейност децата овладяват знания, 
умения и взаимоотношения отразяващи, същността на отделните 
подкомпоненти от системата на технологичната култура. Отработени, 
тези знания, умения и взаимоотношения улесняват прехода към 
дейностната форма на играта по отношение изграждането на 
съдържателните и функционални нива на елементите й (планиране, 
организация и реализация). От друга страна допълването на нивата на 
етапите от играта с нови знания, умения и взаимоотношения, отразява 
степента на компетентност на децата да планират, организират и 
реализират самостоятелната игрова дейност, т.е. игровата им 
компетентност. Като следствие от прилагането на технологичния 
подход в педагогическия процес в детската градина, този тип 
компетентност пряко зависи от формите, методите и средствата за 
организацация и реализация на дейността. В тази връзка използването 
на условно изобразителни средства създава нови възможности за 
позитивно влияние върху игровата компетентност на децата, т.е. те 
могат да служат като иманентен функционален компонент за 
нарастването й. 

Актуалността и отсъствието на подобни разработки по проблема, 
обуславят осъществяването на планомерно теоретично и 
експериментално изследване, насочено към изучаване на съществени 
въпроси, свързани с овладяване на механизма за работа с условно 
изобразителни средства и изграждане на игрова компетентност чрез 
внедряването им в самостоятелната игрова дейност на децата от 
предучилищна възраст. Педагогическият проблем се разглежда от 
методически аспект. В съдържателен план настоящото изследване 
включва: 

1. Разглеждане на конструктивно-техническата дейност на децата 
от предучилищна възраст като психолого-педагогически феномен (в нея 
и чрез нея у децата се формират психически образования, които 
изграждат началната технологична култура). 

2. Определяне мястото на условно изобразителните средства за 
формиране и развитие на графични умения, иманентен компонент на 
графичната култура на децата. 



3. Разкриване възможностите за прилагане на нов тип субективна 
игрова организация чрез натрупване на графичен и технологичен опит. 

Оригиналното решение на една или друга конструктивна и игрова 
ситуация, свързана с решаване на графични технически и технологични 
задачи осигурява не възпроизвеждане на известни алгоритми и образци 
за действие, а свобода детето да планира, организира и реализира своя 
игров замисъл в самостоятелната си игрова дейност, да повишава своята 
игрова компетентност.  

С конкретното теоретико-приложно изследване се прави опит за 
създаване на подходящи педагогически условия за овладяване на някои 
от подкомпонентите на системата на технологичната култура (елементи 
от производствено–технологичния опит на възрастните и 
общотехническото знание – с графични, технологически и 
конструктивно-технически характер) в специфичната организация на 
дейностите в детската градина чрез прилагане на някои от достиженията 
на научно-педагогическия прогрес – технологичния подход във 
възпитателно-образователния процес на детската градина, нови форми 
за организация на дейността, нетрадиционни методи и средства. 

В центъра на настоящето изследване стоят актуални проблеми 
свързани с развитието на графичната култура, като компонент на 
технологичната култура на децата от предучилищна възраст и нейното 
влияние за нарастване на игровата им компетентност. Предварителното 
проучване и анализ на литературни източници и наблюдения в 
педагогическата практика по въпроса за формиране на технологична 
култура у децата в подготвителна група на детската градина, ориентират 
в определянето на оптималния за целта вариант. 

ЦЕЛТА на дисертационния труд е:  
 Създаване и апробиране на педагогически модел за 

повишаване игровата компетентност на децата от предучилищна 
възраст като резултат от овладяването на учебни условно 
изобразителни средства в конструктивно-техническата им дейност.  

В съответствие с набелязаната цел произтичат следните 
ЗАДАЧИ: 

1. Да се осъществи теоретичен анализ на литература 
(психолого-педагогическа и техническа), касаеща формирането и 
развитието на начална технологична култура и игрова компетентност у 
6-7 годишните деца. 

2. Да се проучи равнището на знанията и уменията за 
изпълнение на трудова задача по графичен модел. 

3. На основата на теоретичния анализ на научно-
педагогическата литература да се разработи модел на конструктивно-



техническа дейност за 6-7-годишни деца, развиваща графичната им 
култура. 

4. Да се конструира и провери в практиката педагогически 
модел на обучение за повишаване на игровата компетентност на децата 
чрез рационално използване на учебни условно изобразителни средства 
в процеса на конструктивно-техническата им дейност. 

5. Да се диагностицира нивото на игровите компетенции на 
децата след въвеждане на условно изобразителни средства в учебното 
съдържание на Образователно направление „Конструктивно-технически 
и битови дейности”.  

Обект на изследването е конструктивно-техническата дейност 
на деца от 6-7-годишна възраст, реализирана във формите за 
организирано обучение, в игроподобните педагогически форми и в 
самостоятелната игрова дейност и постигнатите резултати по 
отношение на формираната игрова компетентност чрез условно 
изобразителни средства. 

Предмет на изследването са елементите на игровата 
компетентност на 6-7-годишни деца, като умения за планиране и 
организиране на самостоятелна игрова дейност. 

Формулирана е следната Хипотеза.  
Игровите компетенции у 6-7-годишни деца ще се развиват по-
ефективно, ако в процеса на усвояване на съдържанието по 
конструктивно-технически и битови дейности се овладяват начални 
графични знания и умения чрез прилагане на условно изобразителни 
средства.  

Организацията на настоящето изследване е съобразена с 
изискванията за провеждане на подобен тип изследвания и обхваща 
времето от 2008г. до 2011г. Педагогическият експеримент се проведе с 
деца от 6 – 7-годишна възраст на брой общо 160 в гр. Шумен и в гр. 
Бяла Слатина (по 80 деца в двете групи – експериментална и 
контролна).  

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, обобщение, 
изводи и приложения.  

В Първа глава ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА 
ПРОБЛЕМА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ИГРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 
ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛОВНО ИЗОБРАЗИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 
ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ е направен теоретичен анализ на 
проблема за технологичната подготовка в предучилищна възраст и 
проучване на нормативните документи, регламентиращи формирането 
на начална технологична култура и игрова компетентност у деца от 



предучилищна възраст. Описана е същността на детското конструиране 
в предучилищна възраст. Изложени са концепции на различни автори за 
характерните му особености.  

Посочена е ролята на дейностите: 
•  участие в конструктивно-технически и битови дейности;  
• овладяване на сензорни еталони в конструктивно-технически 

дейности;  
• моделиране с конструктивни материали;  
• моделиране с конструктивни материали със схематична 

образност;  
• участие в самостоятелна познавателна дейност;  
•  участие в творчески игри 

 в Образователно направление „Конструктивно-технически и битови 
дейности” за повишаване познавателната им активност. 

 
Таблица 1. Програмно-методическата документация, 

регламентираща формирането на технологична култура у децата от 
подготвителна група на детската градина 

 
Програмни 

системи 

 
Учебни  

помагала 
 

 
Автор 

 
Издателств

о  

„Здравей 
училище” 

„Забавна пътечка към 
конструктивната дейност” 

Васил Кузмов „Булвест 
2000” 

„Чудните 
книжки” 

„Сръчни малчугани” Мариана Генчева „Булвест 
2000” 

„Приятели” „Приятели сръчни и 
можещи” 

Николай Цанев „Анубис” 

„Ръка за ръка” „На работа ръчички” Любен Витанов,  
Георги Иванов 

„Просвета” 

„Моливко” „Мога да направя сам” Радка Гайдова „Слово” 
„Аз съм в 

детската 
градина” 

„Хартиени вълшебства” Наталия Стойкова „Изкуства” 

 „Пред 
училище:Конструктивно-
технически и битови 
дейности” 

Мария Баева „Даниела 
Убенова” 

 „Малчугани майсторани” Светла Петкова, 
Валентин Ананиев 

„Бит и 
техника” 

 
Интерпретират се научни публикации по проблеми свързани с 

формиране на начална технологична култура, връзката между нея и 
организационната култура, формиране на графична култура в 
образователно-възпитателния процес в детската градина. Разглежда се 



играта в конструктивния опит на децата, както и виждания и пътища за 
решаване на проблема за използването на условно изобразителни 
средства като иманентен функционален компонент за нарастване на 
игровата компетентност на децата в прехода към самостоятелната им 
игрова дейност. 

Уточнени са понятията и термините, свързани с изясняване 
същностната характеристика на педагогическия модел за формиране на 
игрова компетентност чрез използване на условно изобразителни 
средства в педагогическото взаимодействие в подготвителна група. 

Конкретизират се видовете графични задачи с практическа 
насоченост: 

• за сравняване на готово схематично изображение с реален 
обект; 

• за непосредствено наблюдаване и овладяване на механизма 
на построяване на графичен модел;  

• за частично или пълно разчитане на знаков модел;  
• задачи за самостоятелен избор на обект за бъдеща работа, 

построяване на графичния и технологичния му модел.  
 
Във Втора глава ПОСТАНОВКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА 
НА ИЗСЛЕДВАНЕТО са уточнени: методологическите основи на 
изследването – определени са обект, предмет, цел и задачи на 
изследването; формулирана е работна хипотеза; организацията и 
методиката на изследването; методите на изследването (експеримент, 
анкетиране, тестване, наблюдение и експертна оценка). Представена е 
методиката за диагностициране на знанията и уменията за изпълнение 
на трудова задача чрез и по графичен модел. Направена е диагностика 
на входното равнище на графичните знания и умения на децата чрез 
тест-стълбица по определени критерии и показатели. 

► Дидактически тест за отчитане на изходното равнище на 
знанията и уменията за обследване (четене) на графичен модел 
(схема) на конструкцията на познат обект. 

ТЕСТ 1 Качествена техническа задача за идентификация и 
обследване на графичен модел, зададен със схема/ рисунка и 
обезпечаваща дидактически тест за отчитане степента на овладяване на 
схемата-алгоритъм от сензорни действия за обследване на графичен 
модел от деца на 6-7 години.   

 



Критерий и показатели за анализ и оценка на резултатите от 
теста за идентификация и обследване на графичен модел зададен 
със схема/ рисунка  

Критерий Степен на овладяване схемата –алгоритъм за 
обследване на графичен модел  

Показатели 

1. Правилно определяне формата на фигурата (обекта) 

2. Правилно отделяне основните части на фигурата и 
определяне броя, формата и величаната им 

3. Правилно определяне взаимното пространствено 
разположение на основните части – над, под, долу, горе, посредата, до, 
срещу 

4. Правилно определяне второстепенните части – форма, брой 
5. Правилно определяне пространственото отношение на 

второстепенните части към основните 
6. Пълно и точно обследване на графичен модел по схема-

алгоритъм Неумение за обследване на графичен модел по схема-
алгоритъм 

► Дидактически тест за отчитане на изходното равнище на 
знанията и уменията за построяване на знаков модел (схема) на 
конструкцията на познат обект.  

ТЕСТ 2 Качествена техническа задача за идентификация и 
графично моделиране, зададена чрез технологичен модел и 
обезпечаваща дидактически тест за отчитане равнището на знанията и 
уменията за построяване на знаков графичен модел на конструкция на 
познат обект.   

Критерий и показатели за анализ и оценка на резултатите от 
тест за отчитане равнището на знанията и уменията за 
построяване на знаков графичен модел на конструкция на познат 
обект  

Критерий Степен на овладяване на механизма за построяване 
на графичен модел на конструкцията на познат обект  

Показатели 

1. Адекватно отразена форма на цялото  

2. Адекватно отразени пропорционални отношения във 
формата на цялото, т.е. отразени основни конструктивни елементи в 
пропорционална зависимост 



3. Идентично отразени второстепенни елементи във формата 
на цялото  

4. Пълно и точно построен графичен модел на конструкцията 
на познат обект  

5. Неумение за построяване на графичен модел на конструкция 
по метода на разчленяването 

► Дидактически тест за отчитане на изходното равнище на 
уменията за изработване на познато изделие по графичен модел на 
конструкцията му.В конструктивен аспект тестът се състои от два 
компонента – практически (решаване на практическа задача) и 
теоретичен (решаване на теоретична задача).  

ТЕСТ 3 Качествена техническа задача за идентификация, 
обследване и технологично моделиране, зададена чрез графичен модел 
и обезпечаваща дидактически тест за отчитане равнището на уменията 
за изработване на познато изделие по графичен модел на конструкцията 
му. 

ТЕСТ 4 Качествена техническа задача за обследване и 
определяне функционално-технологични характеристики на изработено 
от децата изделие по знаков модел (схема), обезпечаваща дидактически 
тест за отчитане равнището на овладени знания за някои  обективни 
формообразуващи фактори, влияещи върху построяването на 
конструкциите. 

Критерии и показатели за анализ и оценка на резултатите от 
тест за отчитане на изходно равнище на уменията за изработване на 
познато изделие по графичен модел на конструкцията му  

Критерий   Степен на овладяване на механизма за построяване 
конструкцията на  технологичен модел на познат обект по графичен 
образец  

Показатели 

1. Адекватно построена форма на цялото на квазиобекта 

2. Адекватно построени пропорционални отношения на 
основните части във формата на цялото 

3. Тъждествено отразени второстепенни елементи във формата 
на цялото 



72,0

28,03,028,0

22,0

28,0

0,0

Неумение за обследване на графичен модел

правилно определена форма на цялото

правилно определени основни компоненти

правилно определено разположение на главните части

правилно определени второстепнни елементи

правилно определено отношение на второстепенните към

главните части
Пълно и точно обследване на графичен модел

4. Пълно и точно построен технологичен модел на 
конструкцията на познат обект по графичен образец и по метода на 
разчленението 

5. Неумение за построяване на технологичен модел на 
конструкцията на познат обект по графичен образец и по метода на 
разчленението  

Критерий Степен на овладяване на някои обективни 
формообразуващи фактори, влияещи върху построяването на 
конструкцията на квазиобекта 

Показатели 

1. Нерешена теоретична задача (неопределени обективни 
формообразуващи фактори – функция, материал, технология на 
изпълнение)  

2. Вярно определена социална функция на изделието  
3. Вярно посочен технологичен материал  
4. Вярно определена технология на изпълнение  

Вярно определени формообразуващи фактори Отчетено е 
своеобразието в знанията и уменията с условно изобразителен характер 
на деца в подготвителна група на детската градина. При обработката на 
емпиричните данни се прилагат математико-статистически методи.  

Получените резултати са представени графично на Фиг. 1, 2, 3 и 4. 
 

   
 

Фиг.1. Средна 
честота на 
отговорите в 
% по  
показатели 

на критерий  

Степен на 
овладяване  
схемата-
алгоритъм за 
обследване на 
графичен 
модел 



30,0
38,0

42,0

44,056,0

Адекватно отразена форма на цялото

Адекванто отразени основни елементи във

формата на цялото
Идентично отразени второстепенни части във

формата на цялото
Пълно и точно построен графичен модел

Неумение за пост-рояванена графичен модел на

позната кон-струкция

12,0

21,0

79,0

19,0

19,0

Адекватно на квазиобекта построена форма на цялото

Адекватно изградени пропорционални отношения на

основните елементи на цялото
Тъждествено отразени второстепенни елементи в цялото

Пълно и точно построен технологичен модел на познат

обект
Неумение за построяване на технологичен модел по

графично изображение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.2. Средна честота   на отговорите в % по показатели на 
критерий Степен на овладяване на механизма за построяване на 

графичен модел на конструкцията на познат обект 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3. Средна честота на отговорите в %  по показатели на 
критерий Степен на овладяване на механизма за построяване 

конструкцията на технологичен модел на познат обект по графичен 
образец 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4. Средна честота на отговорите в % по показатели на критерий 
Степен на овладяване на някои обективни формообразуващи фактори, 

влияещи върху построяването на конструкцията на квазиобекта 

От получените резултат са направени следните изводи: 
♦ При четене на условно изображение децата най-добре се 

справят с познаването и отбелязването на формата на цялото, опирайки 
се на претворен познавателен и социален опит. 

♦ Неусвоената система от сензорни действия за обследване на 
условно изображение затруднява изследваните при практическите им 
действия за разчитане на условно-предметни модели. 

♦ Нереализираното преустройване на отношенията между 
практическите и умствените действия в конструктивната дейност на 
децата влияе неблагоприятно върху осъществяването на прехода от 
сетивно-конкретното към условно-абстрактното, върху осмисляне на 
индивидуалните особености на елементите в цялото и на някои 
причинно следствени връзки в конструкцията на обекта, върху 
адекватното отразяване на детайлите от квазиобекта в знаковия модел. 

♦ Нетрадиционният способ за получаване на работна информация 
(в случая знаков модел) смущава децата, които преди това не са 
участвали в подобна дейност; те не са в състояние да извършват както 
сензорен, така и технологичен преход в процеса на пресъздаване на 
материалната форма по образен код (структурна схема на изделие). 

♦ Предстоящата работа за създаване на педагогически модел 
трябва да бъде по посока формиране на графични умения у децата: 

89,0

82,0

11,019,0

19,0

Вярно определена функция на изделието

Вярно посочен технологичен материал

Вярно определена технология на изработване

Вярно определени формообразуващи фактори

Нерешена теоретична задача



Организация на 
педагогическото 
взаимодействие 

 

 

 

 

 

Технология на педагогическото  взаимодействие 

Система 
от задачи 

Система от учебни 
дейности 

(съдържание) 

Система на 
организационните 

форми 

Модел  
на дейността 
(образ за нея) 

Педагогически 
процедури 

Определен 
алгоритъм на 

дейността 

Програма 
 за разгръщане  
на дейността 

Стратегии и 
техники 

 
Действия 

 

Педагогически-технологичен модел за формиране 
игровата компетентност чрез използване на условно изобразителни 

средства в педагогическото взаимодействие в предучилищна 
възраст 

 

- за различаване конструктивно-техническите параметри на 
отделните предмети по графичен способ;  

- за установяване връзките между тях и връзките спрямо другите 
предмети в системата; 

- за установяване връзките между тях в системата на 
заобикалящата предметна среда. 

На този етап се определят групите, които ще участват в 
експерименталното проучване. За резултатите на групите от всеки тест 
се изчислява критерий за достоверност (tкр.), който се сравнява с 
табличен критерий при определена гаранционна вероятност.  
Полученото число tуст  се съпоставя с tтабл. при 95% - 99% гаранционна 
вероятност. Очертава се несъществено различие в резултатите на 
новосформираните групи (контролна и експериментална). 

Фиг. 5. Модел на взаимодействието на основните компоненти 
на теоретико- приложния модел за нарастване игровата 

компетентност на децата в прехода им към самостоятелна игрова 
дейност 

(по Н. Божков и В. Георгиева) 



Трета глава ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ 
НА ИГРОВА КОМПЕТЕНТНОСТ У 6-7-ГОДИШНИ ДЕЦА ЧРЕЗ 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛОВНО ИЗОБРАЗИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
представя характеристиката на педагогическия технологичен модел за 
нарастване игровата компетентност на децата от предучилищна възраст 
чрез използване на условно изобразителни средства (Фиг. 5).  

Целта на модела е повишаване игровата компетентност на  6-7-
годишни деца, чрез използване на учебни условно изобразителни 
средства в процеса на конструктивно-техническата и игрова дейност 
(Фиг. 6). 

Задачите му са:  

1.Съдържателно съответствие с нормативните документи 
одобрени от МОМН. 

2.Модернизация на образователно-възпитателния процес в 
подготвителна група на детската градина чрез използване на условно 
изобразителни средства. 

3.Осъществяване на интегративни връзки между образователните 
направления.  

Фиг. 6. Цел и задачи на педагогическия модел 
 

Учебното съдържание в апробирания педагогически 
технологичен модел ориентира конструктивната и игрова дейност както 
към крайния резултат, така и към процесите и технологиите за неговото 

Цел на педагогическия модел  
Повишаване игровата компетентност на 6-7-

годишни деца, чрез използване на учебни условно 
изобразителни средства в процеса на конструктивно-

техническата и игрова дейност 

Задача 1 

Съдържателно 
съответствие с 
нормативните 

документи 
одобрени от 

МОМН 

 

Задача 2 
Модернизация на 
образователно-

възпитателния процес в 
подготвителна група на 
детската градина чрез 
използване на условно 

изобразителни средства 

Задача 3 
  

Осъществяване 
на 

интегративни 
връзки между 

образователнит
е направления 



постигане. То е разпределено за една учебна година и се реализира в 
обучаващи и игрови ситуации. 

 
Фиг. 7. Система от учебни дейности 

 
Системата от учебни дейности за нарастване игровата 

компетентност на децата в образователно направление “Конструктивно-
технически и битови дейности” е подбрана съобразно познавателно-
практическите им възможности, с особеностите на знаковото и 
операционното учене. 70 – 80% от дейностите, способстващи 
овладяването на графичния компонент на конструирането, респективно 
за нарастване на игровата компетентност на децата, се включват в 
съдържанието на обучаващите регламентирани ситуации за 
конструктивно-техническа дейност по действащата програма за 
възпитателна работа в детската градина, а останалата част – в 
нерегламентирани с цел затвърдяване и усъвършенстване на графичните 
способи за изпълнение на трудова задача. 

 Прилаганата в педагогическия технологичен модел игрова 
технология е разработена на основата на предложения от Димитър 
Димитров опорен инвариант за структуриране на дейностните форми на 
играта и алгоритъма за структуриране на педагогическите форми на 
играта. Нейните параметри се задават от: три модела на дейността 
(целеви, концептуален и организационно-функционален), от опорния 
инвариант (алгоритъм за структуриране на дейностите или 
педагогическите форми на играта, т.е. алгоритъм за разгръщането на 
типовите игрови технологии (ТИТ) и програмата за разгръщането й. 

Условно-предметно 
моделиране на 

конструкцията на 
материални форми 

Графично 
моделиране на 
технологията за 
изграждане на 
материална форма 

 

Обследване и 
сравняване на 

условни 
изображения 

 
Съдържание на 

системата от 
учебните дейности 
 



 
Фиг
. 8. 
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дно
ст 
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ска 
пос
лед

ователност 
на графични задачи, решението на които изграждат модулите от 

дейности за експериментално обучение 
 

 
Фиг.9 . Структуриране на педагогическите форми на играта 

(по Д. Димитров) 
 

Програмни цели 
и задачи на 

педагогическия 
процес 

Целеви модел 

Концептуален 
модел 
 
Организационно-

функционален 
модел 

Задачи за 
функционално 

развитие на 
децата 

Избор на 
вида ПФИ 
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корекция 

 

Задачи за 
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Доопределяне 
на задачите 

Мотивировка, 
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корекция 

Резултат 
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резултата 
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За усвояване на неразбираема по своята формулировка учебна 
информация се прилагат двата варианта:  

● единият чрез организиране на ИПФ (игрова педагогическа 
форма,) и ПФИК (Педагогическа форма с игров компонент; 

 

 
Фиг. 10. Разгърната структура на игрова педагогическа форма 

 
Където:  У – учител;  Д- деца; ДЗ – дидактическа задача; ИЗ – игрова 

задача; ИК – игров компонент; 
1 – мотивиране на задачата; 2 – анализ на образеца; 3 – показ на 

действие; 4 – планиране, средства и операции; 5 - организация; 6 – контрол 
върху процеса; 7 – внасяне на корекции; 8 – оценка. 

 

 
 

Фиг. 11. Разгърната структура на педагогическата форма с игров 
компонент  

Където: У – учител;  Д- деца; ДЗ – дидактическа задача; ИК – игров 
компонент; 1 – мотивиране на задачата; 2 – анализ на образеца; 3 – показ на 
действие; 4 – планиране, средства и операции; 5 - организация; 6 – контрол 
върху процеса; 7 – внасяне на корекции; 8 – оценка. 

У ДЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
ИК 

Д 

У ИЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 

ДЗ 

 
ИК 

Д 



● другият посредством ИПФ, изградена върху основата на 
конструктивна игра.  

 
Програмата за разгръщане на игровата технология на база КИ, 

като предпоставка за конкретизация на необходимите процедури и 
действия от страна на учителя, включва следните компоненти: 

А. Развитие на трудовата и конструктивно-техническа дейност  
Б. Развитие на материалната база за игра  
В. Ръководство на педагогическите разновидности на 

конструктивната игра  
Г. Ръководство на дейностната форма на конструктивната игра 
 

 
 

Фиг. 12. Програмата за разгръщане на типова игрова технология 
на база конструктивна игра (по Д. Димитров) 

 
Програмата за разгръщане на игровата технология на база 

конструктивна игра се осъществява чрез допълване и привнасяне на 
нови моменти в съдържанието на компонентите й. 

Анкетното проучване, както и стойностите от експертните оценки 
допринасят за установяване на субективните постижения в графичните 
и игрови дейности на децата в експерименталните групи. 
Диагностичните резултатите, получени след решаване на конкретни 
конструктивно-технически задачи във всеки междинен етап от 
прилагането на педагогическия модел (формиращ експеримент) са 
показателни за отчитане степента на развитие на знанията и уменията на 
6-7-годишните деца за участие в дейности с условно изобразителни 

В. Ръководство на педагогическите разновидности на 
конструктивната игра 

А. Развитие на трудовата и 
конструктивно-техническа дейност 

Г. Ръководство на дейностната 
форма на конструктивната игра 

Б. Развитие на материалната 
база за игра 



42,0

80,015,018,0

43,0

30,0

19,0

Вярно определяне формата на фигурата (обекта)

Вярно определяне основните части на фигурата и
определяне броя, формата и величината им

Вярно определяне взаимното пространствено
разположение на основните части
Вярно определяне второстепенните части - форма,
брой

Вярно определяне пространственото разположение на
второстепенните части към основните
Пълно и точно обследване на графичен модел по
схемата-алгоритъм

Неумение за обследване на графичен модел по
схемата-алгоритъм

средства в тяхната конструктивно-техническа и игрова дейност, т.е. 
степен на формираност на графичната и игровата им компетентност.  

Диагностицирането на резултатите на децата от 
експерименталната група след прилагане на педагогическия модел се 
осъществи при обработка на емпиричния материал по критерии и 
показатели. Кръговите диаграми  показват резултатите в 
експерименталните групи.   

От кръгова диаграма (Фиг. 13) се вижда, че най-високи са 
резултатите от задачите свързани с вярно определяне формата на 
фигурата (обекта) – 80%. Това може да се обясни с повишената 
възможност за общуване с предметите, квазиобектите и знаковите им 
модели, както и действията с тях, което улеснява прехода от сетивно-
конкретното към теоретико-конкретното знание, т.е. към по-голяма 
степен на абстрактност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 13. Средна честота                                                                                                                                                                                                           
на отговорите в %  по показатели на първи критерий Степен на 
овладяване схемата-алгоритъм за обследване на графичен модел 

 
Процентът на пълно и точно обследване на графичен модел по 

схема-алгоритъм – 15% е показателен, че тези деца много добре се 
ориентират в определяне: формата на фигурата (обекта); основните 



части на фигурата - броя, формата и величината им, взаимното им 
пространствено разположение; второстепенните части – форма, брой, 
пространственото отношение. Тези деца са повишили графичната си 
компетентност по посока овладяване схемата-алгоритъм за обследване 
на графичен модел, следствие от участието им в дейности с условно 
изобразителни средства при овладяване учебното съдържание на 
експериментирания педагогически модел. Едва 19% от децата не умеят 
да обследват графичен модел по схема-алгоритъм. Този процент все 
още е достатъчно висок, но той е стимул и предизвикателство за бъдещи 
процедури в педагогическото общуване между педагога и децата, между 
децата и условно изобразителните средства. Процентът на децата - 30%, 
вярно определили взаимното пространствено разположение на 
основните части – над, под, горе, посредата, до, срещу, както и на 
пространственото отношение на второстепенните части към основните 
– 18% доказва, че тези деца владеят механизма за разчитане на 
графично изображение, т.е. тези деца схващат тези показатели във 
функцията на средство за конструктивно изразяване. Данните от Фиг.14 
представят степента на овладяване на механизма за построяване на 
графичен модел на конструкцията на познат обект. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 14. Средна честота на отговорите в %  по показатели на втори 
критерий Степен на овладяване на механизма за построяване на 

графичен модел на конструкцията на познат обект 

47,0
40,0

48,0

29,0
56,0

Адекватно отразена форма на цялото

Адекванто отразени основни елементи във формата на
цялото

Идентично отразени второстепенни части във формата
на цялото
Пълно и точно построен графичен модел

Неумение за пост-рояванена графичен модел на позната

конструкция



Общото впечатление по време на провеждане на този тест, след 
прилагане на педагогическия модел е, че времето за наблюдение и 
зрителен анализ на конструктивната форма на квазиобекта е 
сравнително съкратено. 56% от децата адекватно отразяват форма на 
цялото. Те с по-голяма увереност подхождат при решаването на 
поставените задачи и по-сигурно осъществяват прехода от сетивно-
конкретното към условно-абстрактното при изграждане формата на 
цялото. В процентно отношение – 29% от децата пренасят формата на 
цялото неадекватно. Нашето обяснение за това е, че теоретичните 
знания (разбиране), отразяващи същностната страна на фактите 
(очертанията на формата) са все още на ниско равнище у тези деца и 
затова те пренасят формата на цялото неадекватно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 15. Средна честота на отговорите в % по показатели на трети 
критерий Степен на овладяване на механизма  

за построяване конструкцията на технологичен модел на познат 
обект по графичен образец 

 
Акцентът в тяхната пресъздаваща дейност пада върху 

технологията на отразяване, а не върху самото тъждествено отразяване 
на същността на елементите. Високият процент - 48% на пълно и точно 
построен графичен модел на конструкцията на познат обект доказва, че 

38,0

43,0

47,0 48,0

37,0

адекватно на квазиобектапостроена форма на
цялото 
Адекватно изградени пропорционални
отношения на основните елементи на цялото
Тъждествено отразени второстепенни елементи в
цялото
Пълно и точно построен технологичен модел на
познат обект
Неумение за построяване на технологичен модел
по графично изображение



тези експериментирани познават обективните дадености (отделните 
елементи) в конструкцията на предмета. У тях същността на отделните 
части от цялото е придобила индивидуален характер и затова тези деца 
могат да преминат от теоретично-конкретната към представяне на 
практически-индивидуализираната истина, т.е. елементите в знаковия 
модел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 16. Средна честота на отговорите в % по показатели на 
четвърти критерий Степен на овладяване на някои обективни 
формообразуващи фактори, влияещи върху построяването на 

конструкцията на квазиобекта 
 

Полученият резултат удовлетворяващ показател 4 на втори 
критерий е показателен за положителното влияние при приложение на 
метода упражнение за описание на натурален обект по определен 
алгоритъм. Успеваемостта на децата при показател идентично отразени 
второстепенни елементи във формата на цялото – 40% е рапир за по-
задълбочена работа по метода на разчленяването при изясняване 
конструктивните характеристики на обектите. Усвоените знания и 
умения при прилагането на този метод в обследване на условно 
изобразителните средства ще даде възможност на децата да не 
игнорират тези части в очертанията на отделните главни части и 
отчитането им само в контурите на цялото.Пълното и точно 
построяване конструкцията на технологичен модел на познат обект по 
графичен образец, реализирано от 43% от децата в експерименталните 
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групи показва, че тези деца разбират значението на всички елементи в 
изображението и успешно декодират информацията в графичното 
изображение. Липсата или недостатъчно усвоените графични знания и 
умения у останалите деца – 57% са причина за затрудненията или 
неудовлетворителния резултат при получаване на краен продукт – 
технологичен модел. При решаването на поставените задачи за 
удовлетворяване на показател „Адекватно построени пропорционални 
отношения на основните части във формата на цялото” и показател 
„Тъждествено отразени второстепенни елементи във формата на 
цялото” постигнатите резултати са много добри, съответно 48% и 37%. 
Тези деца, макар и неуспели да решат изцяло поставената практическа 
задача, неотчитайки представените в графичното изображение 
подробности, са усвоили (според нас) сравнително добре реда на 
сензорните действия, разбират значението на повечето от 
обозначенията, а това е показателно, че образният компонент в 
техническото мислене на тези деца е в развитие и оказва положително 
влияние върху бъдещата им практическа дейност. 

Най-висок е процентът (91%) на децата от експерименталната 
група по показател „Вярно определена социална функция на изделието” 
и по показател „Вярно посочен технологичен материал” (87%), което е 
доказателство за висока степен на овладяване зависимостта „функция - 
конструкция” при построяване на технологичните обекти (Фиг. 16).  

Чрез сравнителния анализ на резултатите от констатиращия етап 
и тези след проведения формиращ експеримент се търси потвърждение 
на правилността в определяне и спазване последователността на етапите 
при усвояване на графични знания и умения и тяхното претворяване в 
спонтанно възникнали или планирани и организирани игрови ситуации 
в индивидуалния игров опит на децата.  

Преминавайки от етап на възприемане и ориентиране в условно 
изобразителните средства в обучаващите ситуации с помощта на 
учителя, към етап на самостоятелно разчитане или графично 
пресъздаване на съдържащата се в тях информация и построяване на 
необходимите им за бъдещата игрова дейност игрови атрибути, у децата 
от подготвителна група нараства както графичната, така и игровата им 
компетентност.  

 
Фигурите 17, 18, 19 и 20 представят резултатите в контролната и 

експериментална група след прилагане на педагогическия модел. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 17. Данни на контролните и експериментални групи, отразяващи 
различията в степента на овладяване схемата-алгоритъм за 

обследване на графичен модел след прилагане на педагогическия модел 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 18. Данни на контролните и експериментални групи, 

отразяващи различията в степента на овладяване на механизма за 
построяване на графичен модел на конструкцията на познат обект  
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Фиг. 19. Данни на контролните и експериментални групи, 

отразяващи различията в степента на овладяване на механизма за 
построяване конструкцията на технологичен модел на познат обект 

по графичен образец 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 20. Данни на контролните и експериментални групи,отразяващи 
различията в степента на овладяване на някои формообразуващи 

фактори, влияещи върху построяването на конструкцията на 
квазиобекта 

Представянето и анализа на регистрираните промени в степента 
на владеене на графични знания и умения от децата в 
експерименталните групи потвърждават твърдението, че те: 

- възприемат аналитично и изразяват чрез различни условно 
изобразителни средства представените обекти; 
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- проявяват инициативност при организиране на материалната 
обстановка за игра; 

- организират допълнителни материали за разгърнатата 
конструктивна игра; 

- проявяват умение за вариативно вземане на решение в 
проблемни конструктивни и игрови ситуации. 

Диагностицирането на  елементите на игровата компетентност на 
6-7-годишни деца, като умения за планиране и организиране на 
самостоятелна игрова дейност е чрез попълване на анкетна карта от 
учителите и експертна оценка за всяко дете по определени критерии и 
показатели (Таблица 5 ).  

 
Таблица 5. Критерии и показатели за оценка и диагностика на умения 

за планиране и организиране на игрови действия 
Критерии Показатели  

 
 
1. Степен на 
овладяване 
на умение за 
планиране 
на игрови 
действия 

1.  Осъзнаване възможността за реализация на целта 
2.  Актуализиране на собствен опит 
3.  Определяне на външните материални условия 
4.  Предварително изграждане система на своите 
проекти и действия 
5.  Конструиране последователност на свои 
действия 

6.  Времево прогнозиране 
7.  Аргументира решение за окончателен план 
8.  Следва логическите структури на своите проекти 
и действия  
9.  Готовност за приемане идеите на съиграч 

 
2. Степен на 
овладяване 
на умение за 
организиране 
на игрови 
действия 

1. Определя и ранжира дейностите, необходими за 
осъществяване на игровата цел 
2. Съчетава веществени елементи, структуриращи 
пространството на игровите действия 
3. Определя (съобразява се) формите на контрол 
4. Съгласува своите с определените личностни 
игрови взаимоотношения 
5. Оформя комплекси от взаимоотношения 

 
Експертната оценка отразява резултата от решаването на 

конкретни практически интелектуални задачи, свързани с планиращи и 
организационни действия. Отчита се каква опора на действие използва 
или сътворява детето при извършването им - нагледно-действена, 



нагледно-образна или образно-схематична в хода на проектната си 
дейност. В планиращата и организоционна  дейност по повод 
предстояща игрова дейност детето изказва предложения: за бъдеща 
игрова дейност; за времето на провеждането и продължителността й; за 
материалното осигуряване; за логическите структури на 
конструктивните и игрови действия (свои и на другите участници); за 
състава на участниците в играта и ролите, които ще изпълняват; за 
показателите, по които ще се оцени съответствието между намерения и 
резултат.  

В зависимост от съдържанието на отделните показатели и обхвата 
на неговото удовлетворяване оценката се прави по шестобална система. 
Степента на формираност и приложение на знания и умения за 
планиране (интерпретирани като владеене на средства за самостоятелна 
организация на игровата дейност) при решаване на игрови задачи 
(елемент на игровото поведение на 6-7-годишното дете) се определя 
като: 

 ниска степен – при отсъствие на елементи на логическо мислене, 
антиципация, рефлексивност и организационни действия по повод 
решаване на игрова задача - оценка 2 и при удовлетворен един 
показател – оценка 3; 

 средна степен – при удовлетворени два или три показатели – 
оценка 4; 

висока степен - при удовлетворени четири показатели – оценка 
5 и при вярно решена игрова задача (удовлетворени всички показатели) 
- оценка 6.  

От Фиг. 21 се вижда, че с ниска степен на овладяване на умения 
за планиране на игрови действия - постижение неудовлетворен (оценка 
2) или удовлетворен само един показател (оценка 3) са 21,3% от 
експериментираните след прилагане на педагогическия модел.  

Средна степен на овладяване на тези умения показват 
(удовлетворени два или три показатели – оценка 4) - 15%. С висока 
степен (удовлетворени четири показатели – оценка 5 и вярно решена 
игрова задача (удовлетворени всички показатели) - оценка 6) са 63,7%. 

Постиженията по Критерий 1 Степен на овладяване на уменията 
за планиране на игрови действия на децата от експерименталната група 
(след прилагане на педагогическия модел), представени в графичен вид 
на кръгова диаграма Фиг. 21 провокират следните разсъждения. 

В периода 3-8-годишна възраст играта, като най-важна част на 
възпитателно-образователния процес позволява на децата да изследват, 
експериментират, проучват, имитират и фантазират. Неоспорим е 
фактът за нейното влияние върху умственото развитие на децата, в това 



число на уменията им да планират своите бъдещи конструктивни и 
игрови действия.  

 
Фиг. 21. Резултати от експертната оценка на децата от 

експерименталната група по Критерий 1 Степен на овладяване на 
умение за планиране на игрови действия 

 
Почти всички от групата на неуспелите деца (21,3%) не осъзнават 

възможността за реализация на целта, което се свързва с умението на 
децата да си поставят цел, да търсят и намират начини за нейното 
постигане. Мнението на експертите е, че ако на тези деца се окаже 
допълнителна помощ чрез устни указания и по-добра мотивация този 
процент значително ще намалее. 

Ниският процент на деца със средна степен на овладяване на 
умението за планиране на игрови действия (15%) е показателен, че 
когато на тези деца се даде възможност за по-продължително 
упражняване, то техните резултати се подобрят, защото пропуските им 
най-често са по отношение времевото прогнозиране или осмисляне и 
възприемане идеите на съиграч. 

Големият процент на деца с високо ниво (63,7%) на овладяване 
на умение за осъзнаване възможността за реализация на целта; за 
актуализиране на собствен опит и за определяне на външните 
материални условия е показател, че тези деца извършват правилни 
логически разсъждения и умозаключения по повод предстоящата 
дейност, т.е. степента на логическото им мислене е на много добро 
ниво. Тези деца могат да ориентират индивидуалната си работа към 
определени, предварително установени изисквания, еталони, способи 

63,7 15

21,3
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или образци на работа, съобразявайки се с наличните индивидуални или 
материални ресурси, с които разполагат за реализация на целта. Те 
съумяват да регулират своя „вътрешен модел”- еталон, формиран у тях с 
„оперативни образци”, предоставени им от учителя в планирането на 
желаната играта. 

Натрупаният сензитивен и двигателен опит, както и умението за 
работа (разиграване) с предложен дидактичен материал предопределя 
успешното справяне със следващото упражнение или игра. 

Усложняващата се логика на познанието, което тези деца са 
усвоили чрез конструктивно-технически и битови дейности с условно 
изобразителни средства е по посока разкриване: възможностите на 
материалния носител на информация; принципите на работа и 
планиране на дейността за постигане на резултат; възможностите за 
вариативно, комбинативно, творческо проявление на заобикалящия ги 
свят в детските игри. Избирателното възприемане и оценяване на 
разнообразните връзки и зависимости между предметите и техните 
части и качества, между предметите и техните условни изображения, 
както и правилно предварително изграждане системата на своите 
проекти и действия, предопределят големия процент на деца с високи 
постижения. Високият процент (63,7%) се определя и от възможността 
тази група деца успешно да предвиждат последователността на своите 
действия – конструктивни или игрови, да прогнозират системата на 
своите действия, т.е. имат висока степен на антиципация. 
Рефлексивното осъзнаване, изразяващо се в аргументиране на свое 
решение за окончателен план, следване логическите структури на 
своите проекти и действия, както и готовност за приемане идеите на 
съиграч също допринасят за високата оценка на степента на овладяване 
на умение за планиране на игрови действия. 

В заключение може да се каже, че експертната оценка на 
постиженията на децата по Критерий 1 доказва, че у децата с висока 
степен на овладяване на умението за планиране на игрови действия е 
налице пълна ориентировъчна основа. Тя включва система от начини, 
пътища, способи за постигане на игровия резултат, както и на тяхната 
последователност, контрол и оценка. 

Фиг. 22 представя графично постиженията на децата от 
експерименталната група по Критерий 2.  

Процентът на децата, които не са се справили с поставените 
задачи (16,3%) се обяснява преди всичко с неумението на тези деца да 
определят формите на контрол, да съгласуват своите с определените 
личностни игрови взаимоотношения или от невъзможността да оформят 
комплекси от взаимоотношения. Голяма част от тях правилно определят 



и ранжират дейностите, необходими за осъществяване на игровата цел и 
съчетават веществени елементи, структуриращи пространството на 
игровите действия. Това показва, че имат формирана начална графична 
култура. Тук проблемът повече се отнася до умението на децата за 
самоконтрол, саморегулация и умение за работа в екип или съвместна 
игрова дейност. Малък е и процентът на децата със средна степен на 
овладяване на умението за организиране на игрови действия (18,7%), 
което се обяснява с техните потенциални възможности за проява на 
самостоятелност и доброволност.  

 
Фиг. 22. Резултати от експертната оценка на децата от 

контролната групапо Критерий 2 Степен на овладяване на умение за 
организиране на игрови действия  

 
Тези деца много добре успяват да съчетаят веществени елементи, 

структуриращи пространството на игровите действия и точно определят 
и ранжират дейностите, необходими за осъществяване на игровата цел, 
но понякога липсата на умение за оформяне на комплекси от игрови 
взаимоотношения понижава техните постижения. 

Децата с висока степен на овладяване на умение за организиране 
на игрови действия (65%) чрез прилагане на условно изобразителни 
средства демонстрират собствена активност, преодоляват трудности в 
упражненията и игрите без подканяне и диктат, реализират 
удовлетворяване на любознателност и експериментиране чрез 
подсилване на игровата мотивация в дейности с тях. Те организират 
своите игрови дейности съпоставяйки: бъдещия резултат – 
удовлетвореност от желаната игра със задачата; добрата организация на 
веществени елементи и тяхното структуриране в пространството и 
времето на игровите действия; спазването на определените правила на 
играта; добрите личностни взаимоотношения. Всичко това доказва, че у 
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тези деца се формира и развива умението за антиципация 
(предвиждане), компонент и условие за правилна организация на 
игровата обстановка и игровите взаимоотношения. Те са овладели в 
голяма степен умението за организиране на игровите действия. Тук 
трябва да се отбележи мнението на експертите за влиянието на 
интегративните взаимоотношения с дейности от другите образователни 
направления, според които натрупаните знания и опит в тях влияе 
положително върху овладяването и развитието на това умение. 

Това твърдение се потвърждава и от мнението на експертите, че 
децата от експерименталната група: 

 формират подходящи игрови обединения без предизвикване на 
отрицателни емоции; 

 проявяват инициативност и вариативност при организиране на 
материалната обстановка за игра; 

 изразяват емоционална отзивчивост по повод игровата дейност; 
 използват предложени или самостоятелно изработени 

дидактични материали за обогатяване на конструктивната и игрова 
ситуация; 

 планират и организират допълнителни материали за 
разгърнатата конструктивна игра;  

 представят конструктивни и технологични хипотези чрез 
условно изобразителни средства; 

 постигат разширяващо се съпоставяне между непосредствения 
конструктивен замисъл и процеса на неговото осъществяване (т.е. 
корелационните зависимости „функция – конструкция” в материалните 
обекти); 

- вземат вариативно решение в зависимост от породените от 
игровите действия условия; 

 проявяват способност за автодидактизъм, т.е. детето е свободно 
и доброволно влиза в игровата ситуация, а учителят е равнопоставен 
пред правилата на играта; 

 формулират множество цели и избират една, която „виждат” 
постижима;  

 овладяват в система от последователни дейности (от първия 
етап – обективиране, оценяване, диагностика и контрол, чрез 
преминаване през останалите етапи – планиране и антиципация, до най-
висшия и най-сложния за децата етап на - целеполагане (модела на 
детската технико-технологична дейност); 

 прилагат в различни практически или игрови ситуации 
различни способи за реализиране на самостоятелни конструктивно-



технически дейности и игри.Добрите лични постижения се дължат на 
усещане за сигурност на правилността на действията (конструктивни 
или игрови), защото еталонът или образецът за правилност е зададен 
чрез „рамка” (условно изобразително средство – модел, макет, цветови 
проект, схема, рисунка), коята насочва към избор на възможни отговори 
и решения и показва начина на действие. 

Усложняващата се логика на познанието, което тези деца са 
усвоили чрез конструктивно-технически и битови дейности с условно 
изобразителни средства е по посока разкриване: възможностите на 
материалния носител на информация; принципите на работа и 
планиране на дейността за постигане на резултат; възможностите за 
вариативно, комбинативно, творческо проявление на заобикалящия ги 
свят в детските игри. Избирателното възприемане и оценяване на 
разнообразните връзки и зависимости между предметите и техните 
части и качества, между предметите и техните условни изображения, 
както и правилно предварително изграждане системата на своите 
проекти и действия предопределят големия процент на деца с високи 
постижения. 

Сравнителен анализ на получените резултати в контролната и 
експериментална групи деца, участвали в педагогическия експеримент 
за апробиране модела за формиране на игрова компетентност чрез 
внедряване на условно изобразителни средства в конструктивно-
технически и битови дейности е представен в табличен (Таблица 6) и 
графичен вид (Фиг. 21 и Фиг.22) 

 
Таблица 6. Резултати от експертната оценка в проценти 

Критерии ЕГ% КГ% 
 
Критерий 1  
Степен на 
овладяване на 
умение за 
планиране на 
игрови действия 

 
Ниска степен -   21,3 
Средна степен - 15 
Висока степен - 63,7 

 
Ниска степен -       40 
Средна степен –    31,3 
Висока степен –    28,7 

 
Критерий 2  
Степен на 
овладяване на 
умение за 
организиране на 
игрови действия 

 
Ниска степен -     16,3    
Средна степен –   18,7 
Висока степен -    65 

 
Ниска степен -      26,2 
Средна степен -    40 
Висока степен –    33,8 
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Фиг. 23 Сравнителен анализ на резултатите на децата от експертна 
оценка по Критерий 1 Степен на овладяване на умение за планиране на 

игрови действия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 24 Сравнителен анализ на резултатите на децата от експертна 
оценка по Критерий 2 Степен на овладяване на умение за организиране 

на игрови действия 

КГ 
ЕГ 

КГ 
ЕГ 



 
Разкриването на различията в резултатите на децата от 

експерименталната и контролна групи и от мнението на експертите от 
непосредствените наблюдения в педагогическата практика, насочват 
към следните конкретни изводи: 

1. Децата от експерименталната група в по-голяма степен 
включват в алгоритъма за планиране решението на самостоятелно 
подбрана за игрова дейност трудова задача, дейности с условно 
изобразителни средства, имащи иманентно значение в логическата 
структура на решението, т. е. тези деца показват по-добра степен на 
логическо мислене, степен на антиципация (предвиждане), степен на 
рефлексивно осъзнаване. 

2. Тези деца с успех съобразяват и включват в учебно-
техническото обезпечаване на предстоящата самостоятелна игрова 
дейност някои от новите (за тях) условно изобразителни средства, 
съобразени с целта, която ще се преследва. 

3. Те прилагат в процеса на решаване на конкретната трудова 
задача в самостоятелната игрова дейност необходимите, според 
конкретната ситуация, условно изобразителни средства. 

4. Определено внимание и допълнителна теоретична и 
практическа помощ е необходимо да се окаже на децата, които 
игнорират възможността за използване на условно изобразителни 
средства в етапите на планиране, организация и реализация на 
самостоятелната конструктивно-техническа и игрова дейност, което ще 
повиши нарастването на игровата им компетентност. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ 
Проблемът, който се разглежда в настоящия дисертационен труд 

е посветен на откриване и прилагане на нови възможности за 
нарастване на игровата компетентност на децата от предучилищна 
възраст чрез внедряване на условно изобразителни средства в 
конструктивно-техническите и битови дейности на 6-7-годишните. 

Проведеното теоретично проучване и анализ върху проблеми и 
научни тези, насочени към разкриване същността, особеностите и 
спецификата на технологичната, (по-конкретно графичната) култура и 
игрова компетентност на детето в този възрастов период, разкри 
актуалността и необходимостта от запълване на някои теоретични и 
практически празноти на проблематиката от социален, педагогически и 
методически аспект.  

С настоящия труд нямаме претенции, за изчерпване на всички 
аспекти, свързани с приложението на условно изобразителните средства 
за нарастване на игровата компетентност на децата, а се стремим да 
привлечем вниманието на педагози и методисти в тази област, върху 
важността и по-задълбоченото обследване и развитие на този проблем. 

 
Въз основа на проучените източници по темата, както и от 

анализа на резултатите от експерименталната работа, могат да се 
формулират следните ИЗВОДИ относно мястото на условно 
изобразителните средства за нарастване игровата компетентност на 
децата от предучилищна възраст:  

1. Образователната технологична среда, в частност присъствието 
и използването на условно изобразителните средства в дейности с 
конструктивно-технически и игров характер способства за развитието 
на познавателните и практически знания и умения в личностно-
ценностния живот на детето. 

2. Използването на условно изобразителни средства за 
организиране и участие на децата в конструктивно-технически и игрови 
дейности изисква планиране и контролиране в съответствие с целта. 
Получените резултати потвърждават твърдението, че чрез участието в 
тези дейности се формира целенасоченост на действията, като резултат 
от усилията на децата за постигане на игровата цел.  

3. Апробираната обучаваща методика активизира конструктивно-
техническата дейност на 6-7-годишните деца и определено развива 
потенциалните им възможности за приложение на усвоените графични 
знания и умения в учебната и игрова дейност. 

4. Внедряването на условно изобразителните средства в 
педагогическото взаимодействие дава възможност и стимулира детската 



творческа активност за планиране, организиране и участие в различни 
варианти за разгръщане на игровото действие, резултат от 
допълнително внасяне на саморъчно проектирано и изработено 
изделие/играчка. 

5. Определянето (в този му вид и хронологична 
последователност) на образователното съдържание в предложения 
педагогически модел  гарантира: 

- постигане на системност и последователност, достъпност и 
непрекъснатост в процеса на формиране на графична култура и игрова 
компетентност у 6-7-годишните деца;   

- възможност за интегриране на знания, умения и отношение, 
усвоявани и формирани в дейности от други образователни 
направления, както и на тези, резултат от конструктивно-технически и 
игрови дейности в други ситуации; 

- актуалност и интерес за децата към предложените теми и 
изделия (за обследване и анализ, проектиране и моделиране, 
приложение като артефакт в игровата им дейност); 

- компенсиране пропуските в знанията на децата за четене на 
графични изображения и пресъздаването на реално съществуващи 
обекти чрез условно изобразителните дидактически материали 
(Приложение № 20); 

- възможност за методически варианти при усвояване на знания 
за работа с условно-изобразителни средства; 

- разработване и прилагане на варианти за разгръщане на игрово 
взаимодействие, резултат от допълнително внасяне на саморъчно 
проектирано и изработено изделие/играчка.   

6. Предложените способи, начини и средства за реализиране на 
идеите за развитие и обогатяване на материалната среда могат да се 
прилагат в образователно-възпитателния процес в детската градина като 
начин за приобщаване към конструктивни и игрови дейности с цел 
нарастване игровата компетентност на децата от предучилищна възраст. 

В заключение може да се каже, че педагогическия модел за 
нарастване игровата компетентност на децата от предучилищна възраст, 
резултат от овладяването на учебни условно изобразителни средства в 
конструктивно-техническата им дейност, макар и ограничена само в 
подготвителна група, но с констатираните качества - надеждност и 
валидност, дава основание да се изпробват и прилагат и в другите 
възрастови групи. Обективното развитие на процесите в 
експериментарната дейност ориентират в следващи периоди от време с 
оглед реализацията на самостоятелната игрова дейност и нарастване на 
игровата компетентност на децата. 



 
 
ПРИНОСНИ МОМЕНТИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

І. В теоретичен аспект: 
1. Доказана е необходимостта от включване в Програмните 

системи за подготвителна група в детската градина/подготвителен клас 
в училище и конкретно в рамките на Образователно направление 
„Конструктивно-технически и битови дейности” и “Игрова култура и 
пресъздаване” на ново познавателно съдържание, ориентиращо 6-7-
годишното дете в разчитане, пресъздаване и прилагане на условно 
изобразителни средства в своята конструктивно-техническа и игрова 
дейност. 

2. Изработена е система от дидактически технически средства и 
материали, приложението на които повишава степента на развитие на 
графичната култура и игрова компетентност на децата. 

3. Създадена е система от критерии и показатели за диагностика 
графичните умения на децата, допринасяща за усъвършенстване на 
педагогическата практика. 

4. Създадена е система от критерии и показатели за диагностика 
степента на овладяване на умения за планиране и организиране на 
игрови действия чрез прилагане на условно изобразителни средства, 
които са иманентен компонент на игровата компетентност.  

5. Предлаганата система от технически задачи, с вариативно 
усложняващо се съдържание, е изведена от традициите, но тя акцентира 
върху нови рационални способи на действие, които насърчават 
индивидуалния стил за технологично обучение на всяко дете. Тя 
съдържа операционно-практически компонент в дейността на учителя за 
представяне и приложение на условно изобразителните средства в 
Образователно направление „Конструктивно-технически и битови 
дейности” и “Игрова култура и пресъздаване”. 

6. Конструиран е теоретико-приложен модел за нарастване 
игровата компетентност чрез използване на условно изобразителни 
средства в педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст. 
Апробацията на модела е ограничена само в подготвителна група/клас, 
но констатираните качества надеждност и валидност дават основание тя 
да намери място и в другите възрастови групи. 

ІІ. В практико-приложен аспект: 
1. Разработеният модел е доведен до равнището на практическо 

приложение, а получените резултати доказват ролята му за развитието 



на познавателните и практически графични знания и умения и игрова 
компетентност. 

2. Създадената система за диагностика доказа на практика, че 
отговаря на изискванията за валидност и надеждност. Тя разкрива 
потенциала на всяко дете да усвоява знания и умения за нарастване на 
графична и игрова компетентност. Предлаганата процедура за 
измерване равнищата и динамиката на това развитие се явява като 
предложение за обогатяване на диагностичния инструментариум. 

3. Игровата технология, компонент на предложения модел за 
формиране на игрова компетентност чрез използване на условно 
изобразителни средства може да се приложи и за организиране и 
провеждане на всеки друг вид творческа игра. 

4. Педагогическият модел за формиране на игрова 
компетентност чрез използване на условно изобразителни средства в 
педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст,   системата 
от критерии и показатели за диагностика графичните умения, както и 
системата от критерии и показатели за диагностика степента на 
овладяване на умения за планиране и организиране на игрови действия 
чрез прилагане на условно изобразителни средства доказва своята 
практическа приложимост като методическо ръководство в 
образователно възпитателния процес в детската градина.  

5. В качеството си на методическо ръководство този модел 
може да бъде използван и при обучението на бъдещите студенти-
педагози по предучилищна педагогика. 

6. Приложението на създадения модел в педагогическата 
практика насочва към необходимостта от разработване на съвременни 
дидактически средства и учебни помагала, придружени с материали по 
конструктивно-техническа дейност. 

7. Конструираният и експериментиран модел за нарастване 
игровата компетентност чрез използване на условно изобразителни 
средства в педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст 
може да бъде полезен на съответните компетентни органи при 
разработване на програмните документи за предучилищна възраст в 
Образователно направление „Конструктивно-технически и битови 
дейности”. 
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