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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, 

заключение, списък на използваната литература и приложения. 

В увода е обоснована актуалността на изследването. 

В Първа глава е направен теоретичен анализ на психолого-

педагогическата, методическата и математическата литература по 

проблема. 

Втора глава включва методологията и методиката на 

изследването. Формулирани са обект, предмет, задачи и хипотеза на 

изследването. Разработени са игрови технологии и годишно 

разпределение за обучение на 5-7 годишните деца в ядро„Измерване“, 

образователно направление Математика.  

В трета глава е направен статистически и качествен анализ на 

емперичните резултати от педагогическото изследване. 

В заключението са формулирани изводи, препоръки и приноси. 

Поместен е списък с публикациите на автора по дисертационното 

изследване. 

Приложенията включват изображения на сензорни материали на 

М. Монтесори, Кюизинер, анкетна карта, входящите и изходящи тестове, 

резултатите от педагогическия експеримент, отразени в таблици, 

снимков материал на експерименталните групи при провеждането на 

формиращия експеримент. 

 

УВОД 

 

Динамичните социални, икономически, политически и 

технологични промени в национален и световен мащаб налагат нови 

изисквания към съвременното образование като един от водещите 

фактори за социален и икономически прогрес. Актуалността на проблема 

изисква изграждане на нова образователна парадигма, която да 

регламентира принципите, целите и задачите, методите и технологиите в 

съвременното предучилищно образование. Необходимо е 

преразглеждане на традиционните форми и подходи за обучение на 

децата в детската градина. Акцентът на промяната трябва да се постави и 

върху дейността на обучаващия и неговите компетенции за използване 

на иновативни подходи при организиране на образователния процес, 

нови начини за структуриране на учебното съдържание, организиране на 

интерактивен познавателен процес, създаване на авторски методики и 
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продуктивни технологии на обучение, стимулиране на креативността, 

активността и самостоятелността на децата. 

За да е в синхрон с по-високите обществени изисквания, е 

необходим и нов тип ориентация на образователния процес – 

компетентностна. В съответствие с нея образователните резултати и 

постижения се изразяват не толкова с придобиване на знания, умения и 

навици, колкото с овладяване на компетентности, необходими за 

личностното развитие и социалната реализация на личността.  

Математическата подготовка на децата за училище е важна част от 

общата подготовка на детето, осигуряваща училищната му готовност и 

по-леката адаптация при поемане на новата социална роля „ученик“. Част 

от основните математически компетенции, които усвояват 5-7-

годишните деца, са заложени в образователно ядро „Измерване“ от 

направление „Математика“. За тяхното формиране днес трябва да се 

търсят нови подходи, нови методи и развиващи продуктивни 

образователни технологии.  

Изследването ни е мотивирано от следните реалности и проблеми: 

 Образователно-възпитателният процес трябва да се организира в 

съответствие с новата законово-нормативна база (Закон за 

предучилищното и училищното образование в Р.България, Наредба 

№5 за предучилищно възпитание и подготовка). 

 Ядро „Измерване“ е свързано с останалите образователни ядра от 

направление „Математика“, но на практика не се реализира явно тази 

връзка - знанията и уменията за измерване на величини остават 

изолирани. 

 Обучението на децата е обяснително-репродуктивно - не се 

стимулира експериментално-изследователското търсене на 

познанието за величините и откриването на закономерностите на 

измерването чрез продуктивни образователни технологии. 

 Липсва организирана предметно-развиваща среда в детската градина 

за извършване на измерване на различни величини от децата. Често 

педагогическите ситуации за измерване на величини се пренебрегват 

поради липса на инструментариум или по-сложния технологичен 

процес на измерването (преливане, пресипване, разливане). Липсват 

зони за игра с вода, пясък и др. сипещи се вещества и течности. 

Посочените по-горе проблеми мотивират изследването ни към 

търсене на нови образователни модели, които съдържат иновативни 

подходи, методи, средства и форми на организация на обучението на 

децата в рамките на образователно ядро „Измерване“. Решаването на 

проблемите ще преодолее традиционни модели на преподаване на знания 

за величините и ще предложи иновативни дидактически модели за 
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самостоятелно намиране решенията на познавателни задачи в практико-

изпробващи ситуации за измерване, близки до реалния живот.  

Това определя насочеността на темата като актуална и значима.  

Параметрите на дисертационния труд са описани във Втора глава 

на дисертационния труд. 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРОБЛЕМА  

ЗА ВЕЛИЧИНИТЕ И ТЯХНОТО ИЗМЕРВАНЕ 

 

Първа глава е с теоретичен характер. 

1.1.Понятията „величина“ и „измерване“ в математиката и филогенезиса 

на развитието им.  

В 1.1.1. Величина. Видове величини се изяснява тяхната 

същност. Проучена е специализирана математическа и методическа 

литература по проблема: Гълъбова Д. (2009), Игнатова Т., В.Ванева, 

М.Божидарова (1991), Столяр, А.А. (1988), А.Леушина (1974) и др.), 

дефинирано е понятието величина.  

Понятието величина е едно от основните понятия, което се 

употребява както в математиката, така и в други научни дисциплини. 

Величината е непосредствено обобщение на по-конкретни понятия като: 

дължина, лице, обем, маса, скорост и др. Величина е това, което може да 

се измери или изчисли. Величините отразяват особени свойства на 

реалните обекти и явления. 

В 1.1.2. Измерване на величини се разглеждат понятието измерване, 

свойствата на мярката, компонентите на математическото сравняване 

(измерване):обект на измерване, свойство, по което се измерва 

(оценява) обектът, средство за измерване (еталон, мерна единица), 

резултат от оценяването.  

Д. Гълъбова представя изследвания на А.А.Леушина, която счита, 

че „характеристичното свойство на величината се състои в това, че 

тя може да бъде измерена, т.е. по един или друг начин сравнена с някоя 

определена величина от същия род, която се приема за единица при 

измерването. Самият процес на сравняване зависи от свойствата на 

изследваната величина и се нарича измерване. В резултат от 

измерването се получава абстрактно число, изразяващо отношението 

на разглежданата величина и величината, която е приета за единица 

мярка“. ( Гълъбова Д., 2009, с.260).  

Можем да заключим, че величините отразяват особени 

свойства на предметите или явленията, които могат количествено да 

се определят чрез измерване. 
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В 1.1.3. Филогенезис на понятието величина и измерването на 

величини са разгледани промените, които претърпява понятието през 

годините на база на обществените нужди. Разглеждат се определения на 

Аристотел, Еклид, Херон, Л. Ойлер, Г. Грасман, А. Лебег за величина. 

Постепенно практическите нужди на хората налагат сравняването 

на величини да става все по-точно. Така се достига до общоприетите 

еталони за измерване на величини, обобщени и таблично представени от 

Дарина Гълъбова. (Гълъбова Д., 2009, с.258) 

Таблица 1 

Обекти и явления, 

при които е 

изпълнима 

процедурата за 

сравняване 

Величина, 

отразяваща 

измерваното 

свойство 

Практически начини 

за сравнение на еднородни 

величини 

Еталони за измерване 

мерни единици 

Обекти с линейни 

измерения: височина, 

дължина, ширина; 

лакът, плат, дъска, 

опашка и др. 

Дължина Окомерно сравняване, налагане, 

прилагане,доближаване, 

изравняване, измерване с условна 

мярка.Еталон:1м 

Др. мерки: дм,см, мм, км 

Обекти с площ 

(повърхнина): терени, 

пътища, стени, плат и 

др. 

Лице Окомерно сравняване, налагане, 

изравняване. Еталон:1 кв.м 

Др. мерки: кв.дм,кв.см, кв.мм,кв.км 

Обекти- триизмерни 

тела, (дъска, тухла, 

басейн, стая и т.н.). 

Отделят се съдове, 

които съдържат 

някакво вещество, 

(въздух, течност, 

насипни вещества ): 

варел, буркан, чаша 

,стая, балон, басейн и 

др. 

Обем Вместимост- обемът на съда за 

течности и сипещи вещества или 

обемът на изместената от тялото 

вода:1куб.дм, 1куб.дм,1куб.см, 

1куб.мм,1куб.км Окомерно 

сравняване, доближаване, 

преливане,отливане: 

1 литър = 1 куб.дм 

1 л= водата, изместена от кубче със 

страна 1дм 

Предмети с различно 

тегло 

Маса Претегляне на ръце, сравняване 

чрез условна мярка везни 

Мерки: 1кг, 1г, 1 т. 

Явление, събитие Време Оценка чрез чувство за време. 

Мерки за време: 1час, 1 мин, 1сек, 

година, месец, седмица, денонощие, 

век 
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Историческият преглед показва, че на даден етап от 

обобщението на величините човечеството е използвало различни 

способи и средства за измерването им. Изминал е дълъг път, докато се 

достигне до еталоните за измерване на величините. 

В 1.2.1. Психологически особености и трудности при формиране 

на представа за величини у 5 – 7-годишните деца са представени 

изследванията на редица психолози и методици: Н. Г. Белоус, Р. Л. 

Березиной, Леушина А. , Столяр, Е. В. Проскура. 

От направения обзор се установи, че при усвояване на знания за 

величините от децата съществено значение имат сетивните възприятия 

и речта, обобщаваща сензорния опит. В предучилищна възраст се 

формират представи за величините дължина, обем, маса и време и 

тяхното сравняване. 

Разкритите особености на детските представи са от съществено 

значение за построяване на технологии за формиране на знания за 

величините и умения за тяхното измерване. 

В 1.2.2. Стадиална теория на Жан Пиаже – феномени за 

количеството, обема, масата; принципа за инвариантност на величините 

са разгледани теоретичните идеи на швейцарския учен, подкрепени с 

експериментална дейност, чрез която се изследват много аспекти на 

детското мислене. Принципът за инвариантност (съхранение, запазване) 

на количеството и величините „Цялото се съхранява при промяна на 

формата му, при преместване в пространството и времето, при 

различни преобразувания на неговите части“.(Пиаже Ж.,1966, с.328) е 

въведен от Жан Пиаже върху основата на т.нар. „феномени на Пиаже“. 

Принципът за съхранение е основополагащ при измерването, при 

формиране на понятието число и броенето. 

В 1.2.3.Идеи на руския психолог В.В.Давидов за мястото на 

измерването и броенето в детска възраст, фокусът е насочен върху 

изследванията му, в които е разкрит психологическия механизъм на 

дейността броене. 

В нашето изследване приемаме становището на В. Давидов, че в 

ПУВ броенето трябва да е основна, но предхождаща дейност за 

измерване на величините. 

В 1.3.1. са разгледани идеи на класическите сензорни системи за 

възпитание и развитие на детето на немския педагог Фридрих Фрьобел и 

италианската педагожка Мария Монтесори. В тези системи специално 

Тяло в движение Скорост м/ч, м/мин, м/сек 

Стока в магазин Цена 1 лв, 1 ст. 

Ъгъл Големина 1 градус 
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място е отделено на въпросите за запознаване на детето с величините, 

броенето и измерването, съставянето на сериационни редици от предмети 

по размер, тегло и др. Направен е обзор и на величините и измерването 

във валдорфските училища. 

В 1.3.2. е разгледано съвременното състояние на проблема 

„Сравняване и измерване на величини у нас и в чужбина“. 

В 1.3.2.1.Изследвания на руската школа педагози и математици са 

представени гледните точки на прогресивните представители на руската 

психологическа, педагогическа и методическа мисъл – К.Ушински, Д. И. 

Галанин, А. М. Леушина, А. А. Столяр, Е. Тихеева, Ф. Н. Блехер, 

Р.Л.Березина, З.И. Лебедева, Л.И.Левинова, Р.Л.Непомнящая, 

Е.И.Щербакова и др., които изясняват възможностите за формиране у 

децата в предучилищна възраст на представи за величини и установяване 

на връзка между броенето и измерването. 

Голяма част от съвременните изследователи разглеждат 

измерването като помощна дейност при формиране представа за 

значенията на числото, а именно неговата трета функция – числото е 

отношението между измерваната величина и избраната единица мярка. 

В 1.3.2.2. е изследван проблемът в България в нормативните и 

програмни документи за предучилищна математика. Проучването 

показа, че програмните системи постигат основните образователните 

изисквания, заложени в Наредба 4, но математическите компетенции не 

са насочени към интегриране с останалите ключови компетенции.  

В 1.3.2.3. е проучена българската специализирана литература. 

Експериментите на Л.Георгиев представляват интерес за методиката по 

формиране на елементарни математически представи. Те разкриват 

значението на измерването като дейност за формиране на понятието 

число и броене. Разкрита е операторната функция на числата. Понятието 

число се формира на основата на разкриване на отношението между 

мярката и измервания обект.  

При направеното проучване на българската специализирана 

литература през последните двадесет години се установи, че 

проблематиката за сравняване на величините и тяхното измерване е по-

слабо разработена. 

В 1.4.1. Формиране на математическа компетентност в процеса на 

овладяване на ключови компетентности от детето се систематизират 

различни определения за основните понятия в структурата на 

компетентностния подход - компетентности и компетенция.  

Редица автори разглеждат и изясняват същността на термините 

компетентност и компетенции: Н. Боритко (2007), Г. Селевко (2004), 

Хуторски В. (2002), Д. Гюров (2010), Т. Делчева (2011), А. Кръстева 
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(2004), Ив. Гюрова, Ив. Иванов (2000), Б. Минчев (2001), Л. Десев, Пл. 

Радев и др. 

Като обобщено сравнение между компетенцията и 

компетентността, Н. Боритко (2007) счита, че компетенцията е 

предварително зададено изискване към образователната подготовка 

на обучаемия, характеристика на неговата професионална роля, а 

компетентността е степента на съответствие на това изискване за 

усвояване на компетенцията, личностна характеристика на човека.  

Разкрива се същността на математическата компетентност като 

ключова за личността. 

Математическата компетентност е способността за 

развиване и прилагане на математическо разсъждаване при 

разрешаване на различни проблеми в ежедневието, което включва в 

различна степен способността и желанието да се използват модели на 

математическото мислене и представянето на понятията и 

отношенията чрез конструкции, модели, таблици, записи, формули и 

графики. Въз основа на стабилното овладяване на смятането 

акцентът се поставя върху разсъждаването, дейността и знанията. 

(Петрова, Р. и др.,2014)  

В 1.4.2. се разкрива ролята на логико-математическата 

компетентност за овладяване на закономерности при измерването. 

Логико-математическата компетентност предполага наличие у 

децата на умения за: осъществяване на сериация по величини – дължина, 

височина, ширина, маса, обем, пространствено разположение; 

класифициране на геометрични фигури, обекти по качествени признаци 

и численост; измерване на дължина, ширина, височина, обем, маса, 

време; извършване на елементарни устни изчисления; решаване на 

аритметически и логически задачи; проявява на интерес към логико-

математическата дейност; стремеж към намиране на собствен път за 

решаване на задача; умения за разсъждаване; за възпроизвеждане на 

знания. 

В 1.4.3. Овладяване на компетенцията „предприемачество в 

действие“ е проучена ролята на измерването за развиване на творческо, 

критическо, стратегическо и пазарно-ориентирано мислене.  

  В процеса на овладяване на елементарна измервателна дейност в 

предучилищна възраст децата опознават предметно - социалното 

единство, осъзнават предназначението и функциите на предметите за 

живота и дейността на възрастните, възприемат понятия, свързани с 

бизнеса и икономиката, запознават се с професиите на възрастните. 

Стимулира се инициативността и творческото им мислене . 
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Правилното възприятие на формата, величините, масата, обема и 

др. е необходимо за развиване на способности за различни видове 

дейности – рисуване, моделиране, архитектура, конструиране и др. и 

свързаните с тях творчески професии.  

В 1.4.4. са разгледани съвременни подходи за формиране на 

математическа компетентност при измерването от децата в детскатата 

градина.  

В 1.4.4.1 е осъществен преглед на конструктивисткия подход и 

„ученето чрез правене“. 

„Конструктивизмът не е свързан с отделен аспект на 

обучението, например методите или учебното съдържание, а е 

цялостен подход, основан на разбирането, че в процеса на 

познавателната дейност новите знания се свързват с предишния опит 

на обучаемия.“(Железова, Д., 2008, с.192).  

Съществуват редица дефиниции на понятието конструктивизъм 

- философия на ученето, мислене за знанието (thinking of knowing), 

мислене за ученето (thinking of learning).  

В редица разработки и публикации на автори ( D. Resnik, L. 

Steffe, G. Wheatly, Ж. Пиаже, Дж. Дюи, Л. Виготски, Дж. Вико, Е. 

Князева, Е. Василева, М. Георгиева, М. Михова, Д. Гълъбова, В. 

Войноховска и др.), разглеждащи темата за конструктивизма, се извежда 

идеята, че конструктивисткият подход в обучението е иновативна 

образователна парадигма, която в учебно-възпитателните институции се 

осъществява чрез създаване на конструктивистка учебна среда.  

Представени са и концепциите на системно-конструктивистката 

педагогика на играта, насочващи педагогическото взаимодействие към 

провокиране на ученето чрез правене (learning by doing). 

Главният идеолог на ученето чрез правене Джером Брунър счита, че 

обучемите трябва да мислят за дейността, докато я извършват, а не 

просто да копират дадено действие (Bruner, 1961).  

В съвременната психолого-педагогическа и методическа литература 

ученето чрез правене е обширно изследвано и дискутирано от редица 

известни учени (Д. Колб, А. Уит, Р. Карплус, Д. Дюи, К. Левин, Ж. 

Пиаже, К. Юнг, П. Фрейър, К. Роджърс и др.). 

Въз основа на отличителните характеристики на 

конструктивизма и „ученето чрез правене“ е изграден авторски 

конструктивистки дидактичен модел, за усвояване на ключови 

компетенции от 5-7 годишните деца в ядро„Измерване“. 

В 1.4.4.2. вниманието е насочено върху новия подход към 

образованието, създаден от  Е. Князева, С. Курдюмов (2014), наречен от 
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тях пробуждащо обучение в синергетичен аспект. Подходът обхваща 

теориите на конструктивизма и основите на синергетиката.  

Синергетиката има евристична функция в образованието, 

защото се явява едновременно метод и инструмент за изследователска 

дейност. Най- ефективно и в съзвучие с потребностите за всестранно 

разкриване способностите на личността и способите за непрекъснато 

самообразование е построеното на принципите на синергетиката 

образование.( Гълъбова Д., 2012) 

Д. Гълъбова (2012) създава иновативен структурен модел на 

пробуждащо математическо обучение в синергетичен аспект. 
Прилаган като общ образователен модел в образованието, 

синергетичният подход реализира в единство идеите на 

конструктивисткия, на изследователския, на интегралния, системния и на 

холистичния подход. (Князева, Е., С. Гроздев и др., 2013). 

В 1.4.4.3. са проучени възможностите на продуктивните 

образователни технологии за овладяване процеса на измерване от децата 

в детската градина. Дефинирано е понятието продуктивна технология. 

Според Д. Гълъбова прилагането на продуктивната 

образователна технология способства за реализирането на ефективен, 

активен и творчески педагогически процес, което води до използването 

на конструктивистки, синергетични, стратегически и личностно-

ориентирани дейности. Този тип технологии превръщат обучаемите в 

субекти на собствената им самостятелно-творческата дейност, 

която има подчертано продуктивен характер (Гълъбова, Д., П. 

Конакчиева и Д. Йорданова, 2013).  

Продуктивното мислене и продуктивните дейности на децата са 

обект на редица изследвания (Елконин, 1967; Де Боно, 1976; Здравчев, 

1985; Виготски, 1982).  

Образователните технологии при формиране на представи за 

величините и тяхното измерване у децата са насочени към реализиране 

на държавните образователни изисквания. Те се разработват в две 

направления: 

1. Възприемане на родове величини и осмисляне начините за 

сравняване и измерване на величини с комплекс от предметни единици 

мерки; 

2. Осмисляне функциите на числото, като отразяващо 

отношението на измерваната величина и единицата мярка.  

Внедряването на продуктивните образователни технологии и 

насищането на предметно-развиваща среда с дидактични средства в 

процеса на формиране на представи за величините и тяхното измерване 
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способства за развитие на интелектуалните, емоционалните и 

нравствени способности на децата. 

Проучена е ролята на продуктивните дейности - изобразителна 

(рисуване, моделиране, апликиране, пластилинография, тестопластика) и 

конструктивна, автодидактична игра в процеса на сравняване и 

измерване на величини от 5-7-годишните деца в детската градина. 

Основните характеристики на автодидактичните игри са 

свободата и самоорганизация на децата. Автодидактизъм е свойството 

на играта да обучава, да развива чрез игровата задача, действията и 

правилата (Илиева А., Д. Димитров, 1982). 

В резултат от теоретичния анализ можем да заключим, че 

продуктивните технологии подпомагат процеса на усвояване на знания 

за величините и тяхното измерване в обучението по математика в 

предучилищна възраст. Те съдействат за развитието на детската 

личност, като развиват познавателните способности, волята, 

сензорните еталони за количество, пространственото разположение. 

В резултат на теоретичния анализ и синтез в Първа глава са 

изведени следните базови за дисертационното изследване изводи:  

1. Понятието „величина“ е основно понятие в процеса на формиране 

на елементарни математически представи в детската градина. 

2.  Определянето на понятието „величината“ е възможно само върху 

основа на измерването като процес, при който на даден обект или 

множество от обекти се съпоставя по еднозначен начин естествено 

число, което се нарича мярка на обекта (множеството). 

3. В предучилищна възраст у децата се формират представи за 

величините дължина, обем и маса и тяхното сравняване. При 

усвояване на знания за величините (във вид на представи) голямо 

значение имат сетивните възприятия и речта, обобщаваща 

сензорния опит. 

4. Дейността „измерване“ способства за развитие на елементи на 

математическо мислене у децата и подпомага формирането на 

специалната математическа готовност за училище. 

5.  Иновациите в предучилищното образование налагат промяна на 

стила на учене и стила на преподаване: от даване на знания в 

готов вид на обучаемите от учителя към самостоятелно „учене 

чрез правене“ от подрастващите.  

6. Прилагането на иновативни подходи и продуктивни стратегии в 

процеса на сравняване и измерване на величини в детската градина 

допринася за повишаване мотивацията на децата, за работа в екип 

и формиране на умения за сътрудничество. 
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ВТОРА ГЛАВА 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

В 2.1. са очертани параметрите на дисертационния труд. 

Обект на изследването е формиране на представи за величините 

и измерването им у 5 – 7-годишните деца. 

Предмет на изследването са възможностите на съвременен 

дидактико –технологичен модел за формиране на представи за 

величините и измерването им у 5 – 7-годишните деца. 

Хипотеза: Ако в организирания процес на педагогическо 

взаимодействие в детската градина се използва съвременен дидактико – 

технологичен модел за формиране на представи за величините и 

измерването им, то ще се формират елементи на ключови 

компетентности у/на 5 – 7-годишни деца. 

За да се провери издигната хипотеза на изследването се 

формулират следната цел и задачи: 

Цел на изследването: Да се разработи и апробира дидактико – 

технологичен модел за формиране на представи за величините и 

измерването им у 5 – 7-годишните деца. 

Реализирането на целта логически се обвързва с разрешаването на 

следните научно-изследователски задачи: 

Първа група: теоретико-изследователски задачи 

1. Проучване на психолого-педагогическата, методическата 

математическа литература, свързана с проблема за величините и 

тяхното измерване. 

2. Проучване на нормативните документи, свързани с процеса на 

педагогическо взаимодействие по математика в детската градина. 

3. Проучване на учебните помагала и специализираната литература 

за обучението по математика в предучилищна възраст. 

4. Анализиране на психолого-педагогическите възможности на 

децата от предучилищна възраст за формиране на представи за 

величините и тяхното измерване. 

Втора група: приложно-експериментални задачи 

1. Разработване на концептуален модел на изследването. 

2. Разработване на структурен модел на игрови технологии за 

формиране на представи за величините и измерването им у 5 – 7-

годишните деца. 

3. Разработване на дидактични средства, структурни и съдържателни 

модели, осигуряващи продуктивна дейност. 
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4. Апробиране на структурния модел на игровите технологии за 

формиране на представи за величините и измерването им у 5 – 7-

годишните деца. 

5. Определяне етапите на педагогическото изследване. 

6. Разработване на примерни варианти за самостоятелна работа 

(тест) за диагностика на резултатите от изследването. 

7. Разработване на система от критерии, показатели, индикатори и 

оценъчни скали за измерване на изследваните характеристики. 

8. Изготвяне на анкета за проучване мнението на работещите в 

системата на предучилищното образование.  

9. Анализиране и обобщаване на резултатите от анкетното 

проучване. 

10. Избор на методи за диагностична процедура. 

11. Избор на подходящи и разнообразни статистически методи за 

анализ на експерименталните резултати.  

 

В 2.2. е представен концептуалният модел на изследването. 
Концептуалният модел на изследването е конструиран на база 

разгледаните в глава ПЪРВА теории, концепции, резултати от 

експериментални изследвания, свързани с формиране на представа за 

величините и тяхното измерване. Концептуалният модел на изследването 

е конструиран на база разгледаните в глава ПЪРВА теории, концепции, 

резултати от експериментални изследвания, свързани с формиране на 

представа за величините и тяхното измерване.  

Концептуалният модел на нашето изследване, което носи 

наименованието „Да измервам знам – мога да науча всичко сам!“, 

осъществява основната цел на ядро „Измерване“ в Програмата за 

подготвителна група в детската градина: формирането на елементарни 

представи за величините и измерването им, като поставя децата в 

иновативна конструктивистка среда.  

Концептуалният модел на изследването се базира на 

конструктивизма с елемент на иновации в синергетичен аспект. 
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Фигура 1 Концептуален модел на изследването 

 

 

В 2.2.2. е представен съдържателният технологичен модел на 

изследването (модели на образователни технологии – игри, материали, 
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учебни методи и похвати и др.). За целите на изследването е разработен  

технологичен модел на изследването „Вариативност на величините“. 

 

 
 

Фигура 2. Технологичен кръг „Вариативност на величините“ 

 

В структурата му са включени три концентрични кръга. В най- 

вътрешния кръг са представени видовете величини: дължина, 

широчина, височина, дебелина, обем, лице, маса, време, скорост, цена, 

възраст. В средния кръг са описани дидактичните материали, а във 

външния кръг е представена система от похвати за сравняване и 

измерване на величини. 

Технологичният кръг е иновативен и е предназначен да 

подпомогне педагозите при разработване на образователни технологии 

в ядро „Измерване“. 

Системата от учебни методи и похвати дава възможност за 

осъществяване на педагогическото взаимодействие за възприемане, 
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анализиране, обобщение от детето на знания за величините и 

измерването им и развиване на умения, свързани с тях. 

В 2.3. е представен дидактическия инструментариум, който се 

използва при експерименталните взаимодействия между обучаващия и 

обучаемите.  

Дидактическият инструментариум включва: 

1. Игри: 

 Дидактични игри със сюжет; 

 Автодидактични игри; 

 Конструктивни игри; 

 Подвижни игри; 

 Игри с интерактивни играчки; 

 Учене чрез правене. 

2. Дидактични материали за ФЕМП, осигуряващи „учене чрез 

правене“: 

 Сензорни материали на Мария Монтесори, Столяр, пръчици 

Кюизинер, Геоплант; 

 Натурални дидактични материали: бит, природа, играчки, 

апликации, пластелинография; 

 Материали за автодидактични игри: Лего конструктор, мозайки. 

Дидактическият инструментариум осигурява възможности на 

обучаваните за: 

 овладяване на система от величини, изучавани в предучилищния и 

началноучилищния етап (дължина, обем, лице, тегло, площ, 

възраст, цена, време);  

 стимулиране на експериментално-изследователското търсене на 

познанието за величините; 

 откриване на закономерностите на измерването чрез продуктивни 

образователни технологии; 

 обогатяване на представите за числото и осмисляне на третата му 

функция- като резултат от измерването на величини; 

 развиване на познавателните дейности – класификация, сериация, 

инвариантност; 

 развиване на познавателни умения да сравняват, допълват, 

групират, анализират, обобщават, да изказват прости 

умозаключения чрез анализ на закономерностите при 

измерването; 

 мотивиране на дейността чрез игрови технологии/механизми, 

които да преобразуват мотивационните компоненти от детската 

дейност във вътрешно значими; 

 стимулиране на сензорното развитие; 
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 стимулиране на социални компетенции - самостоятелност на 

децата и уменията им за работа в екип; 

 стимулиране на детската любознателност и творческите 

способности; 

 изпълнение на разнообразни практически действия, които 

стимулират мисленето;  

 формиране и развиване на мотивация у децата за самостоятелна 

познавателна дейност; 

 участие в света на възрастните чрез различни социално значими 

контексти, обогатяващи личния опит на дететето.  

 
 

Фигура 3. Класификация на игровите технологии 
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 Класификацията на игровите технологии фиг.3. показва 

възможностите за създаване на игри за сравняване и измерване на 

величини. Общата характеристика в разработените и предложените игри 

за сравняване и измерване на величини в модела ни е дидактизмът, т.е. те 

са обучаващи и имат постоянна структура. В зависимост от 

ръководството на играта, от наличието на конфликтна ситуация, те могат 

да се трансформират в автодактични игри, игрови упражнения или 

упражнения с игрови компонент. 

 В 2.4. е представено авторско Годишно разпределение в ядро 

„Измерване“ за 6-7-годишни деца, разработено за целите на изследването 

ни. В него е залегнало образователното съдържание в ядро „Измерване“, 

определено в Наредба №4 за предучилищно възпитание и подготовка. В 

разработеното разпределение са формулирани очакваните резултати, 

темите, чрез които те се постигат и основните параметри на 

технологичната рамка. 

 

Таблица 2.Годишно разпределение ядро „Измерване“ 6-7-годишни деца 

М

е

с

е

ц 

Тема Очаквани резултати 

(знания, умения, 

отношения) 

Педагогическа 

технология 

 

 

д

е

к

е

м

в

р

и 

Измерване 

на дължина 

 

Да измервам 

знам – 

Сравняване и 

измерване на 

обекти с 

помощна 

условна мерна 

единица за 

дължина. 

 

Знания:  

 има сетивно познание за 

практическо измерване на 

дължина с помощна условна 

мерна единица (твърда 

лентичка). 

Умения: 

 използва и налага 

лентичка като помощен 

трети предмет при 

сравняване по 

височина/дължина на два 

неподвижни предмета; 

Форма: ПС 

задължителна 

регламентирана 

ситуация /ЗРС 

сутрин 

Ателие – следобед/ 

ЗНС задължителна 

нерегламентирана 

ситуация 

работа в екип 

работа по групи 

Методи/похвати: 

22



 
 

Да измервам 

знам –

Измерване на 

дължина с 

условна мярка. 

 

Да измервам 

знам– 

сравняване 

резултати от 

измерване на 

дължина. 

 

 

 

Да измервам 

знам – Да 

играем и да 

мерим 

предмети по 

дължина. 

 

 осмисля ролята на 

мярката като помощник при 

сравняването. 

Отношения: 

 с внимание и интерес 

използва лентичка 

(пръчица) в игрите 

/упражненията за 

сравняване по дължина. 

Знания: има конкретни 

представи за: 

 условна мерна единица 

(мярка) за измерване 

дължина (лентичка, 

пръчица) на предмети. 

 техниката на 

измерване. 

Умения:  

 подбира подходяща 

условна мерна единица за 

измерване на дължина; 

познава процедурата за 

нанасяне на мярката;  

определя резултата от 

измерването с число. 

измерва дължините на два 

предмета с една и съща 

условна мерна единица 

(лентичка).  

 сравнява дължини чрез 

измерване; 

  назовава като използва 

термините (по-дълга, по-

къса, равни по дължина).  

Отношения:  

внимателно е при 

нанасяне на мерната 

единица и сравняването 

на резултати от 

измерването; 

демонстрира самоконтрол 

и самооценка на 

дейността си. 

Технологичен кръг 

„Вариативност на 

величините“ 

Ресурси: 

Познавателни книжки, 

Табло№14„Матема 

тически въртележки“ 

Д. Гълъбова. 

Авторски игри 

Дидактични игри 
„Верижка“,„Звездни 

пътеки“,„Палави 

кълбета“,„Детективи“

,„Модно ателие“ 

Подвижни игри „Кой 

е по-висок?“,„Зайчета 

игриви“, „Намери си 

приятел“. 

Авторски 

автодидактични 

игри „Кое е дълго, а 

кое високо?“, 

„Еднакви и различни“, 

„Събери 

бързо“,„Шарено  

килимче“, „Кой с 

какво си служи?“ 

Конструктивни игри 
„Моята улица“ 

Легомат – „Лего-

мерки“, „Лего-Кули“, 

„Стани по-

знаещ“,„Геометрични 

фигури“ 

Игри с природни 

материали 

 „Да засадим гора“ 

Игри с интерактивни 

играчки„Умната 

пчеличка“ 

Оперативен 

материал: жетони, 

моливи, панделки, 

пръчици, 

конструктивни 
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елементи, цветни 

лентички и пръчици 

Кюизинер, Монтесори 

 материали, обемни 

предмети. 

Приказки:„Дългокоска 

и късокоска“, 

„Малката Русалка“ 

Интеграция:  

БЕЛ, КТ, ИИ, СС 
 

 

я

н

у

а

р

и 

Измерване на 

течности и 

сипещи се 

вещества 

 

 

Да измервам 

знам –  

Измервам 

течности и 

сипещи се 

вещества 

 

Да измервам 

знам – фокус-

мокус 

 

Да измервам 

знам – да 

играем и да 

мерим 

течности 

Знания: има конкретни 

представи за: 

 мерна единица за обем 

(вместимост); 

  за процедурата на 

измерване обем на 

сипещи се вещества  и 

течности (вместимост); 

Умения:  

 разпознава мерна единица 

за обем (чашка, лъжица); 

 спазва правила за 

измерване обема на 

течности и сипещи се 

вещества; 

 фиксира резултата от 

измерването с  число и 

цифра; 

 сравнява резултати от 

измерването обема на 

течности; 

 осмисля принципа за 

съхранение на 

количеството. 

Отношения: 
 заинтересовано е от 

измерването в 

практически игри с 

вода/сок;  

 проявява интерес и 

активност в игри-

експерименти;  

 сътрудничи си с 

педагога и децата;  

Форма: ПС, Ателие 

работа в екип 

работа по групи 

Методи/похвати:  

Технологичен кръг 

„Вариативност на 

величините“ 

Ресурси: Игри-

експерименти„Фокуси

“, „Кухненски 

рецепти“ „Математика 

в игри“ Д. Гълъбова и 

др. Познавателни 

книжки, Табло №14 

„Математически 

въртележки“ Д. 

Гълъбова Приказки:  

„Малката Русалка“, 

„Златокоска и трите 

мечки“ 

Авторски 

дидактични игри: 

„Помисли и 

обясни“,„Да помогнем 

на доктор 

Га“,„Пепеляшки“, 

„Джунгла-парти“ 

Оперативен 

материал: чаши, 

лъжички, кани,купи, 

буркани, жетони, 

пластмасови цифри, 

течност в два цвята, 

сипещи се вещества. 
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 проявява 

ининциативност и 

самостоятелност. 

 

 

ф

е

в

р

у

а

р

и 

Измерване на 

площ 

Да измервам 

знам– 

Измерване на 

площ  

 

 

 

 

 

Да измервам 

знам – Играем  

дидактични 

игри за 

измерване на 

площ 

Знания: има конкретни 

представи за: 

 условна мерна единица 

(мярка) за измерване 

площ (едно квадратче) 

на равнинни предмети. 

 техниката на измерване. 

Умения:  

 подбира подходяща 

условна мeрна единица 

за измерване на площ; 

 познава процедурата за 

нанасяне на мярката;  

 определя резултата от 

измерването с число. 

 измерва площта на два 

предмета с една и съща 

условна мерна единица; 

 сравнява площ чрез 

измерване; 

  назовава като използва 

термините (по-голям, 

по-малък, равни по 

площ).  

Отношения: 

 внимателно е при 

нанасяне на мерната 

единица и сравняването 

на резултати от 

измерването; 

 демонстрира 

самоконтрол и 

самооценка на 

дейността си. 

Форма:ПС, Ателие 

работа в екип 

работа по групи  

Методи/похвати: 

Технологичен кръг  

„Вариативност на 

величините“ 

Ресурси: листи от 

тетрадка с квадратна 

мрежа  

Авторски 

дидактични игри: 
„Магически 

квадрати“,„Картинн

а галерия“, 

„Знамето ни е 

трицветно“,„Пъстри

те шевици“, 

„Керамични пана“ 

Оперативен 

материал – листи от 

тетрадка с квадратна 

мрежа, жетони, 

моливи, парчета плат, 

разноцветни картони, 

керамични плочки, 

конструктор ЛЕГО.  

Интеграция: БЕЛ, 

КТ 

 

 

м

а

р

т 

Да измервам 

знам – Аз 

меря, ти 

теглиш 

(практическо 

измерване.). 

 

Знания: има формирани 

представи за: 

 условни мерни единици 

за измерване на 

дължина (педя, крачка, 

стъпка и др.); 

Форма: ПС , Ателие –

работа в екип 

работа по групи 

Методи/похвати: 

Технологичен кръг 

„Вариативност на 

величините“ 
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Да измервам 

знам – играя и 

измервам с 

цветна лента-

линийка.  

 

Да измервам 

знам – играя с 

везна и 

условни мерки 

за тегло. 

 условни мерни единици 

за измерване на тегло 

(кубче и др.)  

 за пособия за измерване 

на дължина (модели на 

линия за измерване); 

 има представа за тегло и 

предметни мерки (кубче 

или др.) за тегло; 

 познава везната като   

уред за измерване на 

тегло. 

Умения:  

 измерва дължина с 

условни мерни единици 

в игрови ситуации; 

 измерва тегло с условни 

мерни единици в игрови 

ситуации. 

Отношения: 

 активно и целенасочено 

е в игрите за измерване 

с различни условни 

мерни единици. 

Ресурси: Игри-

експерименти 

„Фокуси“,„Кухненски 

рецепти“ „Математика 

в игри“ Д. Гълъбова и 

др. Познавателни 

книжки, Табло  

№14„Математиче 

ски въртележки“ 

Приказки, приказни 

сюжети:  „Гъливер“ 

„Аз меря, ти 

теглиш“ и др. 

Авторски 

дидактични игри 

Интеграция: БЕЛ, 

КТ ,СС 

 

 

 

а

п

р

и

л 

Да измервам 

знам – играя и 

измервам 

площ.  

 

Да измервам 

знам – играя 

дидактични 

игри за 

измерване на 

дължина, 

площ и тегло. 

 

Измерване на 

време, 

скорост, 

възраст, 

определяне на 

цена. 

 

Знания: има познание за: 

 мерките за измерване 

на дължина; 

  за пособия за измерване 

на дължина (модели на 

линия за измерване); 

 мерките за измерване на 

площ; 

 условна мерна единица 

(мярка) за измерване 

площта (едно 

квадратче) на предмети. 

 техниката на измерване. 

 има представа за тегло и 

предметни мерки (кубче 

или др.) за тегло; 

 познава везната като 

уред за измерване на 

тегло. 

Умения: 

Форма: ПС, Ателие 

работа в екип, работа 

по групи  

Методи/похвати: 

Технологичен кръг 

„Вариативност на 

величините“ 

Авторски 

дидактични игри 

„Изпълни поръчката“, 

„Превозни средства“, 

„Порасвам и се 

променям“,„На 

пазар“,„Търг“,„Банке

ри“ 

Ресурси: Познавателни 

книжки,Табло№14 

„Математически 

въртележки“ 

презентация. 
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Учебната форма ателие в нашия модел се реализира в 

незадължителните регламентирани педагогически ситуации по 

математика по предварително определен график. В ателието „Да 

измервам знам – мога да науча всичко сам“ се акцентира се върху 

ученето чрез правене, дейността на децата, стремежа им към знания. 

Децата работят самостоятелно или в групи. Ателието „Да измервам знам 

– мога да науча всичко сам“ способства за създаването на емоционален 

комфорт у децата, за разгръщане на интелектуалния и творческия им 

потенциал в процеса на сравняване и измерване на величини. Провокира 

се активността, пробуждането на предишния опит на обучаемите, 

разгръща се изследователско-творческата им дейност.  

В нашето изследване приемаме ателието като основна 

продуктивна форма за формиране на математическа компетентност и се 

придържаме към мнението на Д. Гълъбова, че от съществуващите 

педагогически методи и форми на работа ателието най-много се 

доближава до изследователските и проблемните методи на обучение. 

(Гълъбова, Д., 2013) 

Ателието „Да измервам знам – мога да науча всичко сам!“ допълва 

и видоизменя традиционната форма на обучение – педагогическата 

ситуация. Това е в отговор на изискванията на ЕС за постигане целите в 

образованието, насочени към овладяване на ключови компетенции. 

В 2.5. е описана методиката на изследването. 

 

Да измервам 

знам -играя и 

измервам 

време и 

скорост. 

 

Да измервам 

знам -играя и 

определям 

възраст и цена 

 използва цветни 

линийки (разграфена 

лентичка/несантиметро

ва) в игри за сравняване 

предмети по дължина; 

 осъзнава някои връзки 

между големината на 

мярката, времето за 

измерване и резултата 

(числото). 

Отношения:  
 активно и целенасочено 

е в игрите за измерване 

с различни условни  
мерни единици; 

Оперативен материал 

– жетони, моливи, 

панделки, пръчици, 

цветни ленти Кюизинер, 

обемни предмети, везна, 

Лего, кубчета, 

динамични 

конструкции,„Геоплан“

„“ с ластици, тел, 

пластелин, презентация, 

модели на банкноти, 

пясъчни часовници, 

снимки и др. 

Интеграция: БЕЛ, 

КТ 
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Фигура 4. Структура на методиката на изследването 

В 2.5.1. са отразени етапите и организацията на изследователския 

процес. Методологията на експеримента обхваща три основни етапа. Те 

са в съответствие на поставените цели, задачи и издигната хипотеза на 

дисертационното изследване. Педагогическият експеримент включва три 

взаимосвързани етапа. 

Таблица 3. 

Етапи на педагогическия експеримент 

№ на 

етапа 

Съдържание на етапа Период на провеждане 

I Констатиращ 

експеримент 

октомври-ноември 2015 г. 

II Формиращ 

експеримент 

декември 2015 г.- април 

2016 г. 

III Контролен 

експеримент 

май 2016 г. 
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В 2.5.2. са описани формирането на извадка и на групите на изследване. 

Педагогическите изследвания се провеждат върху определена 

съвкупност от единици (масови обекти). (Иванов И.,2006) 

При формиране на извадката сме спазили следните изисквания: 

 Представителност, репрезентативност на извадката;  
 Оптимален обем на извадката – приблизително половината 

от генералната съвкупност. Обемът на извадката е [ N=92] и се 

класифицира към средните (между 30 и 100 елемента). 

Експерименталната група ЕГ обхваща обучаеми – 5-6-годишни 

деца от подготвителните групи в детската градина на входа на 

експеримента и съответно 6-7-годишни на изхода на експеримента.  

Контролната група КГ включва 5-6-годишни деца от 

подготвителните групи в детската градина на входа на експеримента и 

съответно 6-7-годишни на изхода на експеримента.  

В 2.5.3. са представени критериите и показателите на 

изследването (изследователски инструментариум). На базата на 

теоретичния анализ са разработени три основни критерия за оценяване, 

отнасящи се за двете възрастови групи- 5-6- годишни и 6-7- годишни.  

Критерий 1. Степен на формиране на езикова компетентност в 

резултат от обучението в ядро „Измерване“. 

Критерий 2. Степен на формиране на математическа компетентност 

в резултат от обучението в ядро „Измерване“.  

Критерий 3. Степен на формиране на поведенчески /„меки“/ 

компетентности в резултат от обучението в в ядро „Измерване“. 

 

Таблица 4. Модел на съотнасяне на образователните цели към 

формиране на ключовите компетенции на децата (по Христо Туджаров- 

http://www.tuj.asenevtsi.com/EL09/EL31.htm) 

Процес Пояснение КЛЮЧОВИ 

КОМПЕНЕНТНОСТИ 

Групи ключови компетенции ,  

формирани в ядро ВЕЛИЧИНИ 

ПОМНЕНЕ – Извличане на 

необходимата информация от паметта  

 

Познаване  

  

Отговори на въпроси 

от типа „правилно-

неправилно” 

Избор на обект между 

редица подобни на 

него. 

 Езикова компетентност: 

познаване на терминология, 

свързана със знанията за  

величините. 

Математическа компетентност 

 ( разпознаване на величина по 

указание, по образец). 
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Припомняне Изброяване на факти, 

събития, явления  
Езикова компетентност 
(назоваване, разказване, описания 

на величини) 

РАЗБИРАНЕ – представяне на 

собствено мнение за изучавания 

материал  

 

Интерпретация Преразказ на някаква 

информация със 

собствени думи. 

 Езикова компетентност 
(преразказване на приказка, 

моделираща величини –напр. 

„Трите мечки“ , „Червената 

шапчица“(по картина) 

Привеждане на 

примери 

Търсене и обяснение 

на примери, 

потвърждаващи 

факти, събития, 

явления  

Езикова компетентност 

(описание, обяснение)  

Математическа компетентност 

Дигитална и придонаучна 

компетентност 

Класификация Разпределяне на 

информацията по 

групи  

Логико-математическа 

компетентност (групиране по 

признак, свързан с величините). 

Обобщение  Извеждане на общи 

характеристики, 

признаци и т.н. 

Логическа и езикова 

компетентност (назоваване на 

групи по общ признак) 

Умозаключени

е 

Анализ на 

информация, 

представена в някаква 

форма и представяне 

на изводи.  

Математическа компетентност 

(анализ на картина и извличане на 

нова информация относно 

величини). Езикова 

компетентност: Решаване на 

словесни логически задачи за 

сравняване на величини. 

Сравнение Провеждане на 

сравнителен анализ на 

явления и процеси  

Логическа компетенция: 

Сравняване на величини и анариз 

на резултатите от измерване. 

Обяснение Използване на 

диаграми, схеми за 

представяне на 

информация  

Езикова компетентност 

(обяснение и аргументиране на 

закономерностите на измерването 

на величини като се използват 

схематични модели на тези 

връзки). 

ПРИЛАГАНЕ – използване на 

процедура 
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Изпълнение  Изпълнение на 

експеримент 

Меки компетенции: изпълнение 

на учебен проект –напр.Къща, 

Ограда, Мост и т.н; работа в 

групи и екип за решаване на 

проблема.  

Прилагане Внедряване на 

експеримента 

Математическа компетентност: 

прилагане на знания за 

величините при изпълнение на 

проекта (задачата). 

АНАЛИЗИРАНЕ – отделяне от 

понятието на няколко части и описване 

на това как тези части са свързани с 

цялото.  

 

Диференциац

ия 

Съставяне на списък на 

най-важните факти;  

Категоризиране на 

фактите и разработване 

на схеми и диаграми.  

 Математическа компетентност 

(групиране и подреждане на 

предмети по признак 

„пространствено измерение“ или 

друг признак, свързан с дадена 

величина.  

Организация Съставяне на схеми и 

диаграми, показващи 

мястото на явлението, 

процеса в неговото 

обкръжение.  

Математическа компетентност – 

използване на помощни средства 

–условни мерки, за сравняване и 

подреждане на величини във 

възходящ или низходящ ред. 

Умения за моделиране на 

величините (макети, рисунки, 

апликации и др.) 

ОЦЕНЯВАНЕ – разсъждения на база 

критерии и стандарти 

 

Проверка Проверка на логиката и 

аргументите. Намиране 

на  критерии. 

Математическа компетентност. 

Провеждане на опити 

(експерименти, игри) с предмети с 

цел сравняване и измерването им. 

Критика Намиране на най-

добрия метод и 

доказателства. 

Търсене на аргументи 

за и против.  

Логическа и езикова 

компетентност (обосноваване на 

факти, „доказване“ на връзки 

между измервана величина и 

условната мярка, времето за 

измерване и резултата от 

измерването. 

СЪЗДАВАНЕ – съединяване на части с 

цел създаване на нещо ново. 

Определяне на компонентите на новата 

структура. 
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Генериране  Съставяне на списък от 

критерии. Използване 

на няколко хипотези за 

обясняване на 

явлението, процеса. 

Създаване на 

алтернативни хипотези, 

базирани на критерии.  

Социални „меки“ компетенции  

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

(ГЕНЕРИРАНЕ НА ИДЕИ) в 

ситуации за разрешаване на 

житейски проблем, изискващ 

измерване на величини и подбор 

на условна мярка.   

Планиране Създаване на план- 

график за реализиране 

на идеята. 

Работа в екип за реализиране на 

идеята; разделяне в отбори с 

диференцирани задачи и др. 

Производство Реализиране на идеята.  Извършване на действия за 

конструиране на резултата от 

измерването и достигане до 

новата структура-създаване на 

обект (модел, изделие, 

конструкция, апликация или др., 

като се използват знанията и 

умения за измерване на 

величини). 

 

 

Таблица 5. Критерии и показатели за формиране на ключови 

компетенции у 5-6-годишните деца при изучаване на знания от ядро 

„ВЕЛИЧИНИ И ИЗМЕРВАНЕ“ 

КРИТЕРИЙ 1. 

СТЕПЕН НА ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ В 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ЯДРО „ВЕЛИЧИНИ И ИЗМЕРВАНЕ“ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРИ № 

Същност на 

компетенциите в 

контекста 

„Величини“. 

Детото има умения за устно общуване в 

разнообразни комуникативни ситуации за 

сравняване и измерване на величини. Това 

умение се отнася до способностите му да  

различава и описва словесно различни видове 

модели на величини и тяхното сравняване и 

измерване; да обясни избора си при използване 

на помощни средства, да привежда и изразява 

устни аргументи по убедителен начин в 

съответствие с контекста. 

 

1.Способност за 

назоваване на 

пространствени 

измерения. 

Назовава височината на предметите. 1.1 

Назовава дължината на предметите. 

  

1.2 
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2. Способност за 

изразяване на 

сравнителни 

оценки при 

измерването на 

величини. 

При сравняване на величини назовава с 

глобални словесни оценки (високо-ниско; 

дълго-късо)   

2.1 

Назовава при сравняване на величини със 

степенувани словесни оценки (късо, по-дълго, 

най-дълго, и т.н.) 

2.2 

3.Способност за 

изразяване на 

резултати от 

измерването с 

числа. 

Правилно съотнася числителни бройни имена 

(до 5) като резултат на измерването на величина 

с условна мярка 

3.1 

Словесно изразява и аргументира числови 

отношения на две еднородни величини при 

измерването им с мярка. 

3.2 

4.Способност за 

представяне на 

устни аргументи 

при установяване 

на зависимости 

при измерването 

на величини. 

Обяснява защо избира дадена мярка (лентичка, 

пръчица, чашка) при измерване на дължината на 

обект. 

4.1 

Обяснява защо избира по-дълга или по-къса 

лентичка при измерване на дължина в ситуация 

за по-бързо приключване на измерването. 

4.2 

Може да обясни защо при измерване на 

дължината на предмет с две различни лентички 

се получава различен резултат.     

4.3 

 

 

КРИТЕРИЙ 2. 

СТЕПЕН НА ФОРМИРАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКА 

КОМПЕТЕНТНОСТ В РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ЯДРО 

„ВЕЛИЧИНИ И ИЗМЕРВАНЕ“ 

ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРИ № 

Същност на 

компетенциите в 

контекста 

„Величини“. 

Математическата компетентност е 

способността да се развие и прилага 

математическо разсъждаване за решаването 

на различни проблеми в ежедневния живот. 

Отнася се до способността и желанието на 

детето да използва математически методи на 

мислене (логическо и пространствено мислене) и 

представяне на знанията (модели, конструкции, 

макети, схеми, диаграми и др.). 

 

1. Способност за 

разпознаване на 

пространствени 

измерения. 

Разпознава височината на предметите (избира 

по-висок предмет). 

1.1 

Разпознава   дължината на предметите (избира 

по-дълъг предмет). 

1.2 

  

2. Способност за 

практическо 

Умее да сравни два предмета с 

налагане/прилагане/ по височина. 

2.1 
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сравняване на 

величини. 

Умее да сравни два предмета с 

налагане/прилагане/ по дължина.   

2.2 

Умее да групира предметите по дължина (или по 

височина.) 

2.3 

3. Способност за 

сериационно 

подреждане на 

величини.  

Умее да подреди три предмета по височина във 

възходящ ред по височина. 

3.1 

Умее да подреди три предмета по дължина 

(възходящ или низходящ ред) –„Стълбичка“. 

3.2 

 Умее да подреди три предмета по маса. 3.3 

4. Способност за 

измерване с 

условна 

(предметна) 

мярка. 

Умее да измери дължината на обект с мярка-

лентичка, която се нанася точно число пъти (до 

5). 

4.1 

Умее да измери височината на обект с мярка-

пръчица/лентичка, която се нанася точно число 

пъти (до 3). 

4.2 

 

5. Способност за 

логическа 

интерпретация 

на зависимостите 

на измерването. 

От набор мерки избира правилната мярка за 

измерване на дължината (височина или дължина 

на предмет). 

5.1 

Избира правилната мярка за измерване на обем 

от набор мерки. 

5.2 

Избира мярка (от набор едноодродни 

мерки/лентички) така, че измерването да 

приключи по-бързо и обяснява избора си.    

5.3 

 

КРИТЕРИЙ 3. 

СТЕПЕН НА ФОРМИРАНЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ /„МЕКИ“/ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ  В РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ЯДРО 

„ВЕЛИЧИНИ И ИЗМЕРВАНЕ“ 

ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРИ № 

1.Способност за 

познавателно и 

емоционално 

отношение към 

учебната дейност. 

 

Планира и целенасочено изпълнява 

познавателна задачи –налице са предпоставки за 

извършване на учебни действия (умения за 

учене). 

1.1 

Проявява самостоятелност и инициативност при 

изпълнение на познавателна задача. 

1.2 

Има самоконтрол и самооценка на собствената 

си учебна дейност. 

1.3 

Общува и сътрудничи с възрастни и връстници, 

като се съобразява с другите и със средата, в 

която си взаимодейства.  

1.4 
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2. Способност за 

осъзнати 

обществени и 

граждански 

компетентности 

Осъзнава своето място в детската група и очаква 

оценката и признанието от другите (при спазване 

на правила и норми на поведение). 

2.1 

Правилно преценява резултата от действията на 

другите и от своите действия. 

2.2 

Учи се от своя минал опит и опита на другите. 2.3 

3.Способност за 

инициативност и 

предприемачеств

о. 

Има правилна самооценка за себе си. 3.1 

Проявява инициативност и стремеж към 

самостоятелност. 

3.2 

Проявява спестовност и икономичност в 

приложно-практически план. 

3.3 

Поема отговорност за собствените си действия – 

позитивни или негативни. 

3.4 

4. Способност за 

творчество –

културна 

осъзнатост. 

  

Има умения за творческо представяне на идеи 

при разрешаване на практическа ситуация 

(измерване на величини) с помощта на 

конструктивна дейност. 

4.1 

Има умения за творческо представяне на идеи 

при разрешаване на практическа ситуация 

(измерване на величини) с помощта на различни 

средства на художествено- естетическите 

дейности (апликация, рисунка, модел). 

4.2 

Таблица 6. Критерии и показатели за формиране на ключови 

компетенции у 6-7-годишните деца при изучаване на знания от ядро 

„ВЕЛИЧИНИ И ИЗМЕРВАНЕ“ 

КРИТЕРИЙ 1. 

СТЕПЕН НА ФОРМИРАНЕ НА ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ В 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ЯДРО „ВЕЛИЧИНИ И ИЗМЕРВАНЕ“ 

ПОКАЗАТЕЛИ                                           ИНДИКАТОРИ 

Същност на 

компетенциите в 

контекста на 

ядро 

„Величини“. 

Детото има умения за устно общуване в 

разнообразни комуникативни ситуации за 

сравняване и измерване на величини. Това умение 

се отнася до способностите му да различава и 

описва словесно различни видове модели на 

величини и тяхното сравняване и измерване; да 

обясни избора си при използване на помощни 

средства, да привежда и изразява устни 

аргументи по убедителен начин в съответствие 

с контекста. 

№ 

1.Способност за 

назоваване на 

Назовава височината на предметите. 1.1 

Назовава дължината на предметите. 1.2 
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пространствени 

измерения 

Назовава ширината на предметите. 1.3 

2. Способност за 

изразяване на 

сравнителни 

оценки при 

измерването на 

величини 

При сравняване на величини назовава с глобални 

словесни оценки (високо-ниско; дълго-късо; 

широко-тясно; леко-тежко, пълно-празно и др.). 

2.1 

Назовава при сравняване на величини със 

степенувани словесни оценки (късо, по-дълго, 

най-дълго, и т.н.). 

2.2 

3.Способност за 

изразяване на 

резултати от 

измерването с 

числа. 

Правилно съотнася числителни бройни имена в 

резултат на измерването на величина с условна 

мярка. 

3.1 

Словесно изразява и аргументира числови 

отношения на две еднородни величини при 

измерването им с мярка. 

3.2 

4.Способност за 

представяне на 

устни аргументи 

при установяване 

на зависимости 

при измерването 

на величини. 

Изказва устни аргументи за зависимостта на 

мярката и резултата от измерването на величина. 

4.1 

Изказва устни аргументи за зависимостта на 

мярката и времето за измерването на величина. 

4.2 

Изказва устни аргументи за зависимостта на 

резулатите при измерване на една величина с две 

различни мерки.   

4.3 

 

КРИТЕРИЙ 2. 

СТЕПЕН НА ФОРМИРАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКА 

КОМПЕТЕНТНОСТ В РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ЯДРО 

„ВЕЛИЧИНИ И ИЗМЕРВАНЕ“ 

ПОКАЗАТЕЛИ                                                        ИНДИКАТОРИ 

Същност на 

компетенциите 

в контекста 

„Величини“. 

Математическата компетентност е способността да 

се развие и прилага математическо разсъждаване за 

решаването на различни проблеми в ежедневния 

живот. Отнася се до способността и желанието на 

детето да използва математически методи на 

мислене (логическо и пространствено мислене) и 

представяне на знанията (модели, конструкции, 

макети, схеми, диаграми и др.). 

№  

 

1.Способност за 

разпознаване 

на 

Разпознава (обследва) височината на предметите. 1.1 

Разпознава (обследва) дължината на предметите. 1.2 

Разпознава (обследва) ширината на предметите. 1.3 
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пространствени 

измерения. 

2. Способност 

за практическо 

сравняване на 

величини  

Умее да сравни два предмета с налагане/прилагане 

по височина, дължина или ширина. 

2.1 

Умее сетивно да сравни теглото на два предмета 

(има усет за тегло – претегля два предмета на ръце 

като везна). 

2.2 

Умее да групира предметите по даден признак 

(дължина; тегло).  

2.3 

3.Способност за 

сериационно 

подреждане на 

величини  

Умее да подреди три предмета по височина (във 

възходящ или низходящ ред). 

3.1 

Умее да подреди три предмета по дължина 

(възходящ или низходящ ред). 

3.2 

Умее да подреди три предмета според теглото им 

(лек, по-тежък, най-тежък или обратно). 

3.3 

4.Способност за 

измерване с 

условна 

(предметна) 

мярка. 

Умее да измерва дължината на обект с мярка-

лентичка. 

 

4.1 

Умее да измерва обем (течност или сипещите се 

вещества) с чашка. 

4.2 

Умее да измерва площ с условна мярка (като налага 

квадратчета или прозрачна квадратна мрежа). 

4.3 

5.Способност за 

логическа 

интерпретация 

на 

зависимостите 

на 

измерването. 

Разбира връзката между измерваната величина, 

условната мярка и числото като резултат от 

измерването. 

5.1 

Разбира и обяснява връзката между резултатите при 

измерване на две еднородни величини с една и съща 

мярка.  

5.2 

Изказва устни аргументи за зависимостта на мярката 

и резултата от измерването на дадена величина. 

5.3 

 

КРИТЕРИЙ 3. 

СТЕПЕН НА ФОРМИРАНЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ /„МЕКИ“/ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В ЯДРО 

„ВЕЛИЧИНИ И ИЗМЕРВАНЕ“ 

ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРИ № 

1.Способност за 

познавателно и 

емоционално 

отношение към 

учебната дейност. 

 

Умения за учене: има умения за планиране и 

целенасочено изпълняване на учебни задачи и 

учебни действия. 

1.1 

Демонстрира самостоятелност и инициативност 

при изпълнение на учебно-познавателна задача. 

1.2 

Демонстрира самоконтрол и самооценка на 

собствената си учебна дейност. 

1.3 
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Има изградени основни умения за култура на 

поведение (за общуване и сътрудничество с 

възрастни и връстници, за съобразяване с 

потребностите на другите; за анализиране на 

причините за конфликтна ситуация от различни 

позиции; умения за взаимодействие с 

материлната среда, за безопасно поведение и 

осигуряващи сигурностата му). 

1.4 

2. Способност за 

осъзнати 

обществени и 

граждански 

компетентности 

Осъзнава своето място в детската група и очаква 

оценката и признанието от другите (при спазване 

на правила и норми на поведение). 

2.1 

Правилно преценява резултата от действията на 

другите и от своите действия. 

2.2 

Учи се от минал опит - свой и на другите. 2.3 

3.Способност за 

инициативност и 

предприемачеств

о 

Има правилна самооценка за себе си. 3.1 

Проявява инициативност и стремеж към 

самостоятелност. 

3.2 

Проявява спестовност и икономичност в 

приложно-практически план. 

3.3 

Поема отговорност за собствените си действия – 

позитивни или негативни. 

3.4 

4.Способност за 

творчество- 

културна 

осъзнатост. 

Има умения за творческо представяне на идеи 

при разрешаване на практическа ситуация 

(измерване на величини) с помощта 

конструктивна дейност. 

4.1 

Критериите на експеримента са декомпозирани в системи от 

параметри и индикатори, подлежащи на измерване чрез тристепенна 

оценъчна скала: 

1. Полага усилия за изпълнение на тестовата задача, но допуска 

грешки и не се справя; 

2. Изпълнява тестовата задача с помощ /упътване/; 

3. Справя се с тестовата задача. 

Методите на изследването, описани в 2.5.4, са теоретичен анализ 

на литературни и електронни източници, наблюдение, анкета, 

статистически методи, методи за графична интерпретация, 

моделиране. 

 

ИЗВОДИ ОТ ВТОРА ГЛАВА 

1. Разработено e Годишно разпределение „Да измервам знам- мога да 

науча всичко сам!“ за интегрирано математическо обучение в 
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Ядро „Измерване“ в детската градина (табличен модел за 

подготвителните групи в детската градина).  

2. Разработена е като алтернативна форма на организация на процеса 

на педагогическото взаимодействие в иновативна образователна 

среда ателието „Да измервам знам-мога да науча всичко сам!“. 

3. Разработен е съдържателно-технологичен модел „Вариативност на 

величините“. 

4. Разработени са авторски игрови технологии за формиране на 

знания за величините и умения за тяхното измерване. 

5. Въведен е нов елемент в ядро „Измерване“- понятието 

„площ“(лице на равнинна фигура), обогатяващо образователното 

съдържание по математика в предучилищна възраст. 

6. Методиката и организацията на експерименталното изследване са 

в съответствие с поставената цел и задачи и са насочени към 

верифициране на хипотезата на изследването.  

 

ТРЕТА ГЛАВА 

ПРЕДСТАВЯНЕ, АНАЛИЗИРАНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКОТО 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

В 3.1. е представен предварителният етап на педагогическото 

изследване, в който е използван анкетният метод. Чрез анкетата са 

проучени и събрани данни за характера на педагогическото 

взаимодействие в ядро „Измерване“ и нагласите на учителите към 

поставения изследователски проблем. В резултат от анализа на 

анкетирането се налагат следните изводи: 

1. Като цяло 92% от преподавателите считат, че децата срещат най-

големи затруднения при усвояване на знания от ядро „Времеви 

отношения“. Останалите 8% посочват знанията от ядро 

„Пространствени отношения“. 

2. Всички учители (100%) са категорични, че най-лесна за 

възприемане от децата е величината „дължина“. 

3. Мненията на учителите по посока необходимостта от 

предварително запознаване на децата с площ са следните: 35 % са 

дали отговор „категорично да“, „по-скоро да“ - 27 % „категорично 

не“ считат 38% . 

4. Болшинството от учителите (89%) са на мнение, че дидактичните 

средства за изучаване на „величини“ и тяхното измерване в 

детската градина не са достатъчни. 

5. Всички учители (100%) от анкетираните са посочили дидактична 

игра за величини. Прави впечатление, че 88% от тях са посочили 
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играта „Магазин“. Част от учителите (11%) не са посочили 

автодидактична игра за величини. 

6. Според отговорите на анкетираните (97%) най-предпочитаният 

метод за запознаване с величините е демонстрация на техниката на 

измерване. 3% от тях предпочитат беседа и обяснение. 

7.  Учителите, които не познават същността на конструктивните 

методи при измерване на величини, според изследването са 98%. 

В 3.2. са анализирани резултатите от констатиращия експеримент, 

които са представени във вид на числови показатели и по трите критерия.  

Първичните данни от констатиращия тест „ВХОД“ имат за цел да   

се установи входното равнище на:  

 степента на формиране на езикова компетентност в резултат 

от обучението в ядро „Измерване“; 

  степента на формиране на математическа компетентност в 

резултат от обучението в ядро „Измерване“; 

 степента на формиране на поведенчески /„меки“/ 

компетентности в резултат от обучението в ядро „Измерване“. 

Статистическият анализ на количествените данни от 

тестирането е осъществен чрез вариационен анализ с помощта на софтуер 

за обработка на статистически данни SPSS.  

Включени са всички деца от експерименталната и контролната 

група. Броят на децата и в експерименталната и в контролната група е 46. 

За целите на статистическата обработка получените данни са 

представени в две отделни статистически извадки – контролна група (КГ) 

и експериментална група (ЕГ). 

За проверка на хипотезата, издигната в хода на изследването, е 

приет Тестът на Стюдент (Т). 

Анализът на резултатите от t- тестовете по приетите критерии и 

показатели при 5-6 годишните посочват, че няма статистическа разлика 

между контролна група (КГ) и експериментална група (ЕГ). При проверка 

на хипотезите се потвърди Нулева (работна) хипотеза (Но), която 

твърди, че параметрите на сравняваните съвкупности не се различават. 

В 3.3. са представени резултатите от формиращия експеримент. 

Качественият анализ на резултатите от формиращия експеримент 

се извършва чрез пряко наблюдение на действията и реакциите на децата 

при включването им в игрови технологии за сравняване и измерване на 

величини, беседа и записване на мненията им.  

В 3.4. са анализирани резултатите от контролния експеримент. 
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|Таблица11. 

Резултати от t- тест на Стюдънт за ЕГ и КГ 

по критерий К2 Математическа компетентност 
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Таблица 12. 

Резултати от t- тест на Стюдънт за ЕГ и КГ  

по критерий К1 Езикова компетентност 
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Таблица 13. 

Резултати от t- тест на Стюдънт за ЕГ и КГ  

по критерий К3 Поведенческа компетентност 
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трите критерия и съответните им показатели.  

Резултатите от t- тестовете по приетите критерии и 

показатели при 6-7 годишните посочват, че има статистическа разлика 

между експерименталната и контролната група и се приема за вярна 

алтернативна хипотеза (Н1), която твърди, че разликата, която се 

наблюдава по данни от извадката, е статистически значима (съществена), 
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което означава, че се проявява и по отношение на параметрите на 

съответните генерални съвкупности.  

 

ИЗВОДИ ОТ ТРЕТА ГЛАВА 
Резултатите от проведеното емпирично педагогическо изследване 

дават основание да се потвърди Алтернативната хипотеза (Н1), която 

твърди, че констатираната разлика в сравняваните статистически 

показатели в извадките е статистически достоверна и може да бъде 

обобщена за генералната съвкупност. Наблюдаваният ефект от 

прилагането на авторския модел за формиране на знания за величините 

и умения за тяхното измерване е статистически значим и води до 

постигане на много по-високи резултати от обучението. Това е 

потвърждение на работната хипотезата на изследването- ако в 

организирания процес на педагогическо взаимодействие в детската 

градина се използва съвременен дидактико – технологичен модел за 

формиране на представи за величините и измерването им, то ще се 

формират елементи на ключови компетентности у 5 – 7-годишни деца. 

. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Проучената психолого-педагогическа, методическа и 

математическа литература, личният опит и наблюдението в практиката и 

експерименталното изследване позволяват да се направят следните 

изводи и препоръки: 

1. Понятието „величина“ е основно понятие в процеса на формиране 

на елементарни математически представи в детската градина. 

2.  Определянето на понятието „величина“ е възможно само върху 

основа на измерването като процес, при който на даден обект или 

множество от обекти се съпоставя по еднозначен начин естествено 

число, което се нарича мярка на обекта (множеството). 

3. В предучилищна възраст у децата се формират представи за 

величините дължина, обем и маса и тяхното сравняване. При 

усвояване на знания за величините (във вид на представи) голямо 

значение имат сетивните възприятия и речта, обобщаваща 

сензорния опит. 

4. Дейността „измерване“ способства за развитие на качества на 

математическо мислене у децата и подпомага формирането на 

специалната математическа готовност за училище. 

5. Разработеният и апробиран в практиката дидактико-технологичен 

модел оказва силно влияние върху развиването на 
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математическата, езиковата и поведенческата компетентост на 

децата от 5 – 7-годишна възраст. 

6. Резултатите от проведеното екпериментално обучение убедително 

потвърждават ролята и значението на разработената 

конструктивистка образователна среда за обединяване на 

обучаващи и обучавани и се налага като нова връзка между 

организацията и самоорганизацията в процеса на педагогическо 

взаимодействие по математика, ядро „Измерване“.  
7. Използването на конструктивен, изобразителен и сензорен 

материал в проведените игрови ситуации съдейства за усвояване 

на знания за величините и формиране на умения за тяхното 

измерване. 

8. Прилагането на иновативни подходи и продуктивни стратегии в 

обучението в ядро „Измерване“ допринасят за повишаване 

мотивацията на децата, за работа в екип и формиране на умения за 

сътрудничество. 

9. Разработените игрови технологии стимулират творческото, 

изследователско начало у децата от 5 – 7-годишна възраст, 

разширяват математическия им кръгозор, развиват логическото 

мислене, способността да градят стратегии на базата на усвоените 

знания и формирани умения, провокират интереса към науката 

математика. 

10. Апробираните авторски игрови технологии от конструктивистки 

тип за сравняване и измерване на величини съдействат 

педагогическото взаимодействие по математика в детската 

градина да се реализира основно чрез игрови форми, което води до 

формиране основите на математическа компетентност и 

разкриване на техния образователен и възпитателен потенциал – 

актуална цел на предучилищното образование. 

11. Компетентностният подход в модела допринася за йерархизиране 

на знанията, уменията, отношенията, личностните мотиви и 

нагласи у децата, които са значими в процеса на педагогическото 

взаимодействие, и подпомага правилния подбор на елементи от 

образователното съдържание. 

12. Резултатите от експерименталното обучение убедително показват, 

че формирането на елементарни математически представи за 

величината площ (лице) е напълно по възможностите на децата от 

5–7-годишна възраст. 

13. Концептуалният модел на изследването е основан на 

интегративните връзки между иновативни подходи 

(конструктивисткия, синергетичния, технологичния), което дава 
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основание да се твърди, че е изведен системен образователен 

подход за синергетично образование по математика в детската 

градина, ядро „Измерване“. 

14. Проведената анкета с учителите в детската градина показва, че е 

необходима промяна в подходите, методите и организационните 

форми в процеса на педагогическо взаимодействие по математика. 

15. Иновациите в предучилищното образование се отнасят към 

промяната на стила на учене и стила на преподаване: от даване на 

знания в готов вид на обучаемите от учителя към самостоятелно 

„учене чрез правене“ от подрастващите. 

16.  Резултатите от проведеното експериментално обучение, личният 

опит в работата със студентите показват, че е необходимо в 

учебните планове на специалностите ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ 

(ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“) да се включат като 

избираеми или факултативни дисциплини „Игрови технологии за 

сравняване и измерване на величините в детската градина“ и 

„Ролята на конструктивистката образователна среда при 

измерването на величините от 3–7-годишните деца“. 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 Дисертационният труд предоставя възможности за: 

1. Разработване на система от игрови технологии за сравняване и 

измерване на разнородни величини за деца от 3 до 7-годишна 

възраст. 

2. Разработване и модифициране на материали от педагогическите 

системи на М. Монтесори, Фрьобел, Б. Никитин, З. Денеш, 

Кюизинер. 

3.  Обогатяване на съществуващата образователна система в 

предучилищното образование с иновативната форма – ателие. 

4. Разработване на програми за обучение на студентите в 

специалности ПУП, ПУНУП и ПУПЧЕ, ОКС Бакалавър и ОКС 

Магистър, курсове за квалификация и преквалификация на 

учители от детската градина на тема „Игрови технологии за 

сравняване и измерване на величини в детската градина“, „Ролята 

на конструктивиската образователна среда при измерването на 

величини от 3-7 годишни деца“.  

  

46



 
 

ПРИНОСИ 

Дисертационното педагогическо изследване съвпада с процеса 

на промените в нормативната база в България (Проекто-закон за 

предучилищно и училищно образование в Р.България, 2014г.), 

изискващи прилагане на компетентностен модел в образованието. 

Поставянето и решаването на теоретико-практически проблеми на 

предучилищното образование в стратегически и организационно-

възпитателен план е показател за актуалността на дисертационното 

изследване. Решаването на изследователския проблем в дисертацията е 

принос за осъвременяване на предучилищното образование по 

математика в ядро„Измерване“, защото разработва дидактически модели 

на програми и образователни технологии със синергетичен (системен, 

интегрален, холистичен) образователен потенциал.  

В дисертационното изследване се открояват две групи приноси:  

Приноси с научно-теоретичен характер: 

1. Извършено е задълбочено теоретично изследване на проблема за 

величините и тяхното измерване. 

2. Разработени са модели на математическата компетентност на 5-7-

годишните деца на базата на сравнителен анализ на понятията 

компетентност, компетенция, ключови компетентности и 

математическата компетентност като една от тях (Европейската 

референтна рамка на ключовите компетентности).  

3. Проведено е теоретично изследване на класически педагогически и 

съвременни методически модели за обучение на децата и са 

разкрити възможности за приложение на конструктивистки 

игрови модели в обучението в ядро „Измерване“ в детската 

градина.  

4. Разработен е авторски теоретичен модел„Да измервам знам-мога да 

науча всичко сам!“  

Приложно-практически приноси 

1. Разработено и апробирано e Годишно разпределение „Да измервам 

знам- мога да науча всичко сам!“ за интегрирано математическо 

обучение в Ядро „Измерване“ в детската градина (табличен модел 

за подготвителните групи в детската градина).  

2. Разработена и апробирана е като алтернативна организационна 

форма в процеса на педагогическото взаимодействие в иновативна 

образователна среда ателието „Да измервам знам-мога да науча 

всичко сам!“. 

3. Разработен и апробиран е съдържателно-технологичен модел 

„Вариативност на величините“. 
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4. Разработени и апробирани са авторски игрови технологии за 

формиране на знания за величините и умения за тяхното 

измерване. 

5. Разработен е дидактичен инструментариум (авторски и 

модифициран), развиващи материали на М. Монтесори, 

Кюизинер, Б.Никитин и др.  

6. Въведен е нов елемент в ядро „Измерване“ - понятието 

„площ“(лице на равнинна фигура), обогатяващо образователното 

съдържание по математика в предучилищна възраст. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  В отговор на европейските изисквания за реформиране на 

образованието във всички степени и етапи и съобразно текущите 

промени в нормативна база на предучилищното образование се налага 

търсене, разработване и внедряване на ефективни методи, средства и 

форми на педагогическо взаимодействие в детската градина за 

формиране основите на математическата компетентност на децата.  

  В ядро „Измерване“ от направление „Математика“ са залегнали 

голяма част от основните математически компетенции, които усвояват 

децата от 5-7-годишна възраст. Тяхното формиране е възможно чрез 

използването на иновационни подходи, нови методи и развиващи 

продуктивни образователни технологии.  

  Измерването на величините с условна мерна единица в детската 

градина подготвя децата за разбиране триизмерността на пространството, 

връзката между равнинните и обемните геометрични фигури и се 

подготвят за прехода „тримерно пространство–равнина“ и „равнина–

тримерно пространство“. От математическа гледна точка се постига 

установяване на взаимовръзката между количествените и 

пространствени представи на децата (диференциране на дължината, 

височината, ширината на предметите, оценка на обем, тегло, площ, 

време, цена, възраст). 

  Участието на децата в измервателната дейност способства за 

разбиране връзката между математиката и реалния свят–те опознават 

предметно-социалното единство, осъзнават предназначението на 

функциите на предметите за живота и дейността на възрастните, 

натрупват собствен опит. В процеса на сравняване и измерване на 

величини се обогатяват детските представи за числото като резултат от 

измерване на величини и броенето като процес. Разнообразява се и се 

разширява системата от изучавани величини в процеса на 

педагогическото взаимодействие по математика, ядро „Измерване“ в 

детската градина.  

48



 
 

  Гореизложеното способства за резултатна математическа 

подготовка на детето за училище като част от общата му подготовка, 

осигуряваща училищната му готовност и по-леката адаптация при 

поемане на новата социална роля „ученик“. 

  В този смисъл разработването на проблема по наше мнение е 

актуален и значим. 
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