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Abstract: The article examines sample math games and tasks in German kindergartens that can be carried 
out in everyday life of preschool children as additional forms of education. Attention is drawn to the different 
learning opportunities and the advantages offered by interactive situations – the need to communicate with 
others, to affect different areas of children’s life and experience and to implement games with mathematical 
content. Most of the experts’ suggestions are related to game situations and various everyday activities and 
discussions as a result of the children’s curiosity. Mastery of teachers in this regard consists in the selection of 
activities with mathematical contexts.
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Математика в ежедневието
Обучението в предучилищна възраст се основава на взаимодействие с децата, които активно изслед-

ват и изучават света и в следствие на това всяко от тях трупа индивидуално своите познания. Ежедневие-
то и игровите ситуации дават прекрасна възможност за учене и обучение по математика. Задача на въз-
питателя е да извлече максимално математическия контекст от тях и целенасочено да инициира участие-
то на детето [1], [2]. Математиката от ежедневието не бива да се „преподава“ на детето винаги под фор-
мата на преднамерено обучение, особено когато то я открие или се опитва да я разбере по един или друг 
начин. В своята теория Deweys [3] споделя, че откриването чрез опита е само първата стъпка. Следващата 
е постепенното развитие на натрупания опит в по-пълна и по-богата форма, която постепенно се прибли-
жава до тази, при която материята бива представяна на опитен и зрял индивид. Van Oers [2] подчертава 
в този контекст необходимостта от адекватна подкрепа на децата, така че те да могат да обогатяват оп-
тимално своята култура. За да може да им се гарантира такава връзка с дейностите от живота, от голямо 
значение е да се премине над някои граници от ежедневието. Макар и голяма част от събитията все още 
да не са познати за децата, по този начин може да се развива тяхното логическо мислене.

По отношение на математическото обучение в ежедневието на децата в детските градини следва да 
бъдат описани някои примери, дадени от A. Steinweg [4], [5], свързани със структурата на числата, прос-
транството и формата, измерване, време, вероятност и обработка на данни. Именно връзката между 
ежедневния опит в семейна и културна среда на децата с този, който придобиват по време на обучаващи 
ситуации в детската градина, може да допринесе за по-добро образоване по математика.

За овладяване на числови представи детската градина може да предложи голямо разнообразие от до-
пълнителни ситуации, развиващи уменията и способностите на децата по това ядро. Така например всяка 
сутрин може да се брои колко са децата в групата, колко прибори са необходими за сервиране на храна-
та, колко свещички трябва да се запалят на тортата на рожденика, колко пъти трябва да се повтори дадено 
упражнение по спортните дейности. Може да се отбелязва на календар в даден месец колко деца от гру-
пата имат рожден ден и да се брои колко дни остават до празнуването им. По този начин децата стават по-
уверени и съответно овладяват различните начини на броене – във възходящ и низходящ ред, количестве-
но и поредно. Това може да се усъвършенства и с различни стихотворения, римушки и песнички, свързани 
с числата. В практически ситуации, свързани с множества, децата могат да се упражняват да броят с помо-
щта на стимулиращи въпроси от сорта на: „Колко топки могат да се съберат в този съд?“, „Има ли достатъчно 
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бонбони (или друг вид храна) за всички деца?“, „Кой е направил най-дългата змия (или най-дългия влак) от 
кубчета?“, „Кой е построил най-високата кула от кубчета?“ и т.н. Първоначалните представи за структурата 
на числата могат да се добиват и развиват именно в подвижните и музикалните игри (като децата извърш-
ват определени движения), чрез търсене на модели в околната среда, като се опитват да определят коли-
чества с един поглед (нарязани парчета плодове, хвърляне на зарове). В своето ежедневие децата добиват 
опит и с елементарни аритметични операции – например когато нещо трябва да се разпредели по групи. В 
подобни случаи учителят може да ги провокира със следните въпроси: „Колко още бонбони/парчета плод 
трябват, за да има за всички деца?“ или просто да отбелязва: „В тази група има две деца, трябва да дойдат 
още три, за да станат общо пет.“, „От шест цели ябълки останаха общо три.“ И т.н. Колкото по-често възраст-
ните от близката среда на децата употребяват наименованията на числата и им обясняват елементарни ко-
личествени образувания, толкова по-вероятно е те да овладеят и разберат принципа на числовия състав.

По отношение на пространство и форма също има безброй възможности за провеждането на мате-
матическо обучение. Те могат да се провеждат под формата на игри за проучване и ориентиране в сама-
та сграда на детското заведение, както и при обясняването на даден маршрут. Описването на положение 
или мястото на дадена играчка, предмет или дете може да са все дейности с контекст на геометрията, по 
време на които се употребяват различни термини за определянето на посоки като „ляво“, „дясно“, „горе“, 
„долу“, „зад“, „пред“ и т.н. Децата могат да бъдат стимулирани да разчитат елементарни схеми или кар-
ти, които да оцветяват и да се опитват да се ориентират по тях. Тук могат да се включат различни пътни 
знаци, съотнасянето на дадена форма с определен предмет – прозорци, кутии, топки, кухненски съдове 
и мн. др. Първоначален опит със симетрия децата могат да придобият в дейности с огледало или с огле-
дални образи на стълба, метла, превозни средства, спортни игрища и всякакви предмети/обекти, позна-
ти от тяхното ежедневие.

Обучение в математически дейности за големина и измерване може да се осъществява, когато деца-
та се измерват в медицинския кабинет – колко са високи, колко тежат и с колко са пораснали от послед-
ното измерване. Друг вид подходящи обучителни дейности са с измерването на количества на хранител-
ни продукти, като тук могат да се включат въпроси за определяне на вероятности: „Колко чаши могат да 
се напълнят от една бутилка сок? Може ли с останалия в бутилката сок да се напълни цяла чаша?“. Ако е 
възможно приготвянето на сладкиш, може да се измерва и изчислява необходимото количество проду-
кти за направата му, както и за колко време ще се изпече във фурната. Подреждането на децата по висо-
чина е също подходяща игра, като тук те могат предварително да предположат кое дете е по-високо/по-
ниско от другото и след това пряко да установят сравнението.

За определяне на вероятност и данни може да се започнат занимания още рано сутрин. Има различ-
ни дейности, резултатите от които могат да се отбелязват с диаграми или схеми, така че децата да доби-
ят елементарни представи за смисъла и символиката им. Децата могат да добиват опит за вероятност в 
игри със зарове – какъв е шансът да хвърля шестица? Каква е вероятността да стана победител? Кое мо-
же да го промени? Те могат да сравняват и описват резултатите с останалите деца, а учителят да отбеляз-
ва получените данни. Подобен развиващ ефект имат и някои игри с карти. Предварителното събиране на 
данни пък е подходящо в случаите, когато на децата им предстои дадено пътуване – какво ще бъде вре-
мето, откъде ще се тръгва, по кой път ще се мине и т.н.

Математика в играта
Един от най-благоприятните начини за организирането и предлагането на разнообразни възможнос-

ти за обучение в предучилищна възраст безспорно е играта. Обобщавайки формалните характеристики 
на играта, Huizinga [6] я описва като свободна дейност, която се разграничава съзнателно от обикнове-
ния живот. Макар и на ужким или несериозно, тя се усвоява интензивно от играча до самия край. Играта 
протича в рамките на своите собствени граници на време и пространство според определени правила и 
акуратно поведение. Фрьобел също описва по подобен начин същността на играта [7]. Като нейни важни 
компоненти той отбелязва свободата, радостта и правилата. Там, където от строгите ограничения се из-
ключва елементът на свободата, не може да става въпрос за игрови дейности.

Тази форма на обучение е в основата на възпитанието в предучилищна възраст. Избраните от педаго-
зите занимания с децата трябва да са съобразени с тяхната степен на развитие и да ги стимулира актив-
но да преоткриват околната среда. Според голяма част от специалистите добрите програмни системи на 
обучение са тези, които предлагат на децата разнообразно игрово поле на изява и в които възпитатели-
те също участват и задвижват активно процеса на игрово взаимодействие, като помагат и съдействат [8]. 
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Обучението по математика също може да се осъществява с включването на различни игри, с които 
децата са имали опит в своето ежедневие. По отношение на число и структура могат да се провеждат иг-
ри със зарове, които са с точки или с цифрите на числата от 1 до 6. Така децата се научават да разпозна-
ват изображенията, които се падат и в най-добрия случай започват да овладяват техния състав чрез раз-
лагане и събиране: „Три и три прави шестица“. Те следят кой е наред да хвърля заровете и така се науча-
ват да броят поредно, във възходящ и низходящ ред, внимават при точното отброяване (принцип на под-
реждане едно към едно – всяко движение/предмет се отброява само веднъж) и дори могат да се научат 
да броят по двойки/през две. 

Разбирането на структурата на числото и подобряването на числовите представи в игри със зарове е 
постижимо и e доказано от съответни изследвания [9]. Освен тях има безброй много други идеи за игри, 
които могат да се провеждат за целево ранно математическо обучение. Такава е играта „Разбойници и 
златно съкровище“ [7]. Върху основа е изобразена числовата редица от 1 до 20. На полето с цифрата 10 
има съкровище. Двама играчи хвърлят последователно зар, като се опитват да занесат съкровището в пе-
щерата (единият играч започва от 1, а другият – от 20). По този начин децата могат да овладеят числата, 
техните цифри, числовата редица и да се научат да броят във възходящ и низходящ ред. Играта може да 
се провежда както с пионки/пулове/камъчета, така и като самите деца се движат върху цифрите на пода, 
като в предучилищна възраст те могат да се редуцират от 1 до 10:

        

Фиг. 1: Варианти на играта „Разбойници и златно съкровище“
Друг пример за игра по ядро число и структура е „Събирам скъпоценни камъни“ [7]. Играчите са под-

редени в кръг и всеки придвижва своя пул/пионка след хвърляне на зар. Когато попадне на поле, на което 
е изобразено определено число, играчът взима съответния брой скъпоценни камъни. Победител е този, 
който накрая е събрал най-много от тях. Както при предходната игра, по същия начин и тук децата овла-
дяват определени числови представи, количествено и поредно броене.

Игрите с карти също могат да съдействат за разбирането на количества. Има карти с най-различни из-
ображения – пръстите на ръката, точки, геометрични фигури и т.н. Те могат да се провеждат и със състе-
зателен характер, а педагогът може да създава и променя непрекъснато правилата, така че този вид игри 
до голяма степен развиват въображението. 

За овладяване на представи по ядро пространство и форма още Фрьобел е дал примери за много иг-
ри. На първо място той споменава строенето и конструирането с различни градивни елементи, което мо-
же да се осъществява както по инструкции на възпитателя, така и свободно от децата. По този начин те 
правят връзка и със своето собствено тяло. Ако например в дадена конструкция липсва едно кубче, то би 
могло да бъде заместено от две триъгълни призми; правоъгълен паралелепипед може да се образува от 
два куба и т.н. Строенето по схема/образец/модел също може да се проведе като обучителна дейност с 
игрово взаимодействие. Идеята се предлага не само от даровете на Фрьобел, но и от много съвременни 
игри. Такива са различните мозайки, конструктори и сглобки, които дават възможност на детето да добие 
опит с повърхнини, разнообразни симетрични форми и начините, по които те могат да се съчетават. Има 
най-различни изображения, чрез които децата могат да добият представа за симетрия, като игрите с ог-
ледало им доставят особен интерес. Игри от сорта на „Не виждаш това, което виждам аз“ развиват сен-
зориката и овладяването на свойствата на предметите, като децата се учат да ги разпознават и описват.

Класически игри по ядро измерване и време са криеница (измерване на времето чрез броене), „В ма-
газина“ (претегляне, сравняване на величини) или „Колко стъпки трябва да направя?“ (много малки стъп-
ки са съпоставими с малко големи стъпки). В предучилищна възраст ежедневният опит е от особено зна-
чение, затова е препоръчително децата да се обучават в овладяването на математически представи и в 
нерегламентираните, свободните игрови ситуации по теми, които са познати и близки до техния опит (на-
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пр. „В магазина за обувки“). 
По същия начин игрите по ядро вероятност и данни предлагат разнообразни възможности за учене: 

по време на игри със зарове децата добиват опит с понятието вероятност. За по-лесно систематизиране 
са подходящи някои от следните игри: фигури, които са с два различни цвята, се хвърлят/търкалят и игра-
чът трябва да познае кой цвят ще се падне. Ако се използват различни уреди (напр. куб с четири сини и 
две червени стени или триъгълна призма с една червена и две сини страни), чрез многократно хвърляне 
децата могат да овладеят разбирането, че вероятността да се падне определен цвят/резултат зависи от 
формата и свойствата на съответния източник. Така игровите ситуации могат да се прилагат и за прогно-
зиране на невъзможни събития.

Процесът на усвояване и прилагане на знания се предполага да бъде успешен, когато се създава пе-
дагогическо взаимодействие, в което децата са активни участници и се концентрират върху мисленето и 
изразяването по различни начини. На този принцип е много по-вероятно те да запазят и трансформират 
знанията си и в ежедневния си живот [10]. Разработени и проведени по този начин педагогически ситуа-
ции, в които акцентът е поставен върху ориентирането в математическата страна на действителността, съ-
действат за развиването на умения за анализиране на данни и информация.

В този контекст бе проведено изследване, проследяващо развиването на математическо мислене при 
деца от предучилищна възраст в конкретни практически ситуации, по време на които се борави с конструк-
тивен материал. Разработен бе педагогически модел за развиване на математическо мислене на деца от 
5–7-годишна възраст в ситуации, предполагащи дадена конструктивна дейност. В основата на този модел, 
който се доближава до методиката на Steinweg, стои разбирането на математическо мислене като система 
за усъвършенстване знанията и уменията на децата в дадена математическа ситуация, свързана с анализ на 
данни, числови представи, пространствени представи, измерване, геометрични фигури и форми – об-
разователни ядра, които са както самостоятелно обособени, така и в комбинация помежду си.

Комбинирането на двете образователни направления – Математика и Конструктивно-технически и 
битови дейности в нерегламентирани задължителни педагогически ситуации през периода октомври 
2014 г. – април 2015 г. имаше за цел да докаже своя благоприятен ефект върху развиването на математи-
ческите компетенции при 5-7-годишните деца. Ролята на дидактичния конструктивен материал е ключо-
ва за протичането на дадена математическа ситуация. Благодарение на идеята, която е заложена в него, 
може да се стимулира детската инициативност и да се постави акцент върху уменията за анализ и стре-
меж към изява. 

Изследването се проведе с общо 100 деца, разпределени в две групи – експериментална и контрол-
на. Премина се през три основни етапа – констатиращ, формиращ и контролен. По време на констати-
ращия етап с децата се проведоха диагностични процедури със съкратения вариант на Теста за училищ-
на готовност, който е стандартизиран и съобразен с международните изисквания за подобен вид диагно-
стика, като се включиха само задачите с математически контекст [11]. По този начин се установи нивото 
на овладени математически представи при децата от двете групи. Констатира се, че най-големи затруд-
нения те са срещнали със задачи, свързани с количествените отношения, по-конкретно с установяване-
то на множества.

Формиращият етап на изследването протече в периода от месец ноември 2014 до месец април 
2015 г., по време на който се изпробва модела на обучение с децата от експерименталната група в ОДЗ 65 
„Слънчево детство“, гр. София. Ключова идея бе прилагането на допълнителен сензорен материал, който 
да стимулира познавателната активност на децата и действайки с него, те да овладеят по-плавно и осеза-
емо определени математически представи и отношения. Дейностите се осъществяваха не само индиви-
дуално от всяко дете, но и групово, с основната идея достигането до определено математическо позна-
ние да се основава и на диалогичното взаимодействие и колективно споразумяване с другите. Може да 
се конкретизира, че педагогическото взаимодействие се основаваше на субект-субектната форма на об-
щуване, като в центъра на образователния процес бе поставено детето, а не самият модел на обучение.

В темите от експерименталния модел бяха включени разнообразни задачи под формата на игри и уп-
ражнения за развиване на елементарни математически знания и умения, свързани с конкретната обуча-
ваща среда и ежедневие на децата. Темите са общо 16 на брой, предвидени за провеждане като задъл-
жителни нерегламентирани педагогически ситуации със средна продължителност 30 минути в рамките 
на 24 седмици, допълнително към регламентираните по програма ситуации. Най-общо казано, задачи-
те включват дидактични игри, по време на които децата да боравят с конкретен материал – хартия, кар-
тон, строител, семена, тесто, пластилин, кламери, кибритени клечки, конструктори, които да изрязват, за-
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лепват, подреждат, сортират по определени правила, водещи до решаването на дадена задача/проблем. 
Следва да се представят някои от тях по всяко едно ядро, като анализът на данни всъщност присъства във 
всяка една дейност, по време на която детето възприема, обработва и събира определена информация. 
Умението да се обработват и съхраняват данни, да се достига до определени изводи, да се взема реше-
ние и да се разрешават проблемни ситуации са все дейности, включващи метода на анализ.

Всяка сутрин преди и по време на закуска могат да се провеждат въвеждащи задачи под формата на 
беседа, които изключват дидактичен материал. В различен момент учителят задава следните въпроси на 
децата: „По колко деца има на всяка маса?”, „Поравно ли са децата от тази маса с тези от другата?“, „Кои 
са повече?“, „Кои са по-малко?“, „С колко децата от тази маса са повече от тези на другата?“, „Всички де-
ца ли са дошли днес?“, „Кои деца днес не са дошли на детска градина? Колко общо са те?“ (ако не са по-
вече от 10), „Колко от тях са момичета?”, „Колко от тях са момчета?” и т.н. 

Стимулираща преживяванията е задачата с късане на хартия, която включва количествени и пространстве-
ни представи. Всяко дете получава лист от вестник. Когато всички вече ги държат, учителката казва: “Внима-
ние!“ и бързо казва дадено число. Всяко дете трябва да разкъса своя лист на съответния брой парчета. От вся-
ко парче вестник се прави топче, след което всяко дете получава разграфен лист А4 с числата от 1 до 10 и тряб-
ва да постави във всяка колонка толкова топчета, колкото показва цифрата на съответното число. 

От подобна категория е и играта „Подреждане на квадрати“. Всяко дете получава таблица, разграфе-
на на 10 реда и 6 или повече колонки. Колонката най-вляво е с цифрите на числата от 1 до 10, а под вся-
ка останала е изобразен определен цвят. Децата получават 5 ленти от хартия с различен цвят, като от вся-
ка лента трябва да изрежат 10 квадрата. След това получават инструкция колко еднакви по цвят квадра-
та да поставят във всяка колонка. Като ориентир им служат цифрите на числата и изобразените в отдел-
ните сектори цветове. 

Фиг. 2: Игра „Подреждане на квадрати“

За задача с измерване всяко дете получава пластилин и картонена линия, която се състои от 10 мер-
ни единици. Пластилинът трябва да се разточи с дължина, отговаряща на определен брой единици, ка-
то за ориентир служи линията. 

Игрите с кибритени клечки и разнообразни геометрични фигури също са атрактивни за децата. Една 
от идеите е всяко дете да пресъздаде по шаблон изображение с помощта на кибритени клечки/геомет-
рични фигури от хартия в различен цвят, като внимава в каква посока е разположена всяка една от тях. 
Още по-увлекателна е работата с тесто вместо пластилин, което се разточва и от него чрез сплескване и 
изрязване се оформят различни геометрични фигури, които след изсъхване или изпичане могат да се оц-
ветят в различни цветове.

Симетричните свойства в математиката могат да се прилагат чрез различни трансформации. Способ-
ността да се допълват симетрично различни изображения при децата от предучилищна възраст (особе-
но в подготвителна група) вероятно зависи от това дали те могат да предположат какво представлява ця-
лата фигура, когато е дадена само едната ù половина. Подходящи игри от този вид са децата да изрязват 
по пунктирани линии неправилно комбинирани симетрични изображения на геометрични фигури, след 
което да ги съчетаят и залепят правилно. 

През месец април 2015 г. по време на контролния етап на изследването се проведоха повторни ди-
агностични процедури със съкратения вариант на Теста за училищна готовност и с двете групи. Децата от 
експерименталната група, които бяха обучавани по посочения модел, показаха значително по-добри ре-
зултати от тези от контролната група. Забеляза се напредък в овладяването на числовите представи. На 
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голяма част от въпросите, които бяха за установяване на количества и които на входящата диагностика бя-
ха затруднили децата, се дадоха повече верни отговори. Положителен ефект имаше и при децата, които 
първоначално имаха по-нисък резултат на теста, което доказа, че посредством ранна и подходяща подго-
товка могат да бъдат избегнати бъдещи трудности по отношение на числовите представи.

Оттук за обучението по математика в детската градина може да се обобщи, че за по-добра асимилация, 
особено при децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа, е необходимо подходящо изложение на 
информацията. Не бива да се забравя, че, макар и условно, мисленето на децата в предучилищна възраст е 
предимно нагледно-образно. Все още е необходимо заниманията да се поднасят с игров акцент, който по 
непринуден начин да събужда детското любопитство и желание за взаимодействие. Също така, колкото по-
близки до житейския опит са ситуациите, в които децата се поставят, толкова по-успешно те могат да овла-
деят съответните математически представи. Децата, които по-трудно извличат математическия контекст в 
ежедневието, трябва да имат възможност да се концентрират върху това по време на обучението. Добър 
подход за тази цел е изборът на дидактичен материал от плоскости/фигури/конструктори, благодарение на 
който числата и техните цифри да могат да се представят като постоянно нарастващи по големина, височи-
на или обем. Така по-лесно се възприема абстрактната страна на числата и в същото време се дава възмож-
ност на децата да действат и да интерпретират с материала, за да разберат структурата на числата.

Ако този вид дейности, свързани с ежедневието и игрите на децата са успешни, не е необходима до-
пълнителна мотивация за обучението по математика [4]. Не бива да се забравя, че трябва да се дават 
предложения и за деца със специални образователни потребности и обучителни трудности, както и за та-
кива с по-задълбочени познания, в което всъщност се крие и високият професионализъм на педагозите.
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