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Abstract: Associate painting is a creative activity, which is a real opposition to norms and rules, the fatigue 
and the boredom of uniformity of standards. Here you can show the emotions transmitted using not the subject 
images, but the abstract symbols created by the imagination. It allows more accurate expression of author’s 
thoughts, a new way of looking at the surrounding world, and finding a way to free self-expression and self-
knowledge. During the pre-school age, the child perceives and realizes, as far as possible, the surrounding 
world. Developing skills for pictorial creativity is a suitable way to express childhood spirit. This helps to develop 
personal qualities such as teamwork skills, broad tolerance, critical, creative, and analytical thinking in the child. 
Using standard drawing techniques and using popular pictorial materials can create a template for creativity 
– children begin using reference forms to portray objects that are perceived. This can easily be overcome by 
acquiring skills to work with a variety of methodological approaches and the use of new imaging techniques and 
non-traditional visual materials 

Keywords:: pictorial creativity, imagination, non-traditional visual materials.

В периода на предучилищна възраст детето възприема и осъзнава според възможностите си заоби-
калящият го свят. Най-подходящ начин да се изрази детската душевност е изобразителното творчество.

Конгнитивната структура на творческата дейност е амалгама на подбудителни сили и ментални про-
цеси. Според  Л. Десев това са процеси, базирани върху основните познавателни процеси: възприятие, 
памет, мислене, въображение и органически свързаните с тях механизми на творческите процеси [1]. Са-
мият креативен процес е следствие на познанието и действието на твореца. Пак според него това е конг-
нитивния квартет на креативността без чието функциониране творчеството е невъзможно.

Като първоизточник на креативността  се налага възприятието, включително и социалната перцеп-
ция. Според Едуард де Боно пъвичния източник на креативност е възприятието а не въображението [2]. 
След като премине подготвителния период на възприятието от страна на твореца настъпва паметта, твор-
ческото мислене и въображение. С помоща на паметта се постигат фази на фантазията. За да твори ав-
торът непрекъснато черпи материал от дългосрочната памет. Най-висши функции при креативноста за-
ема мисленето, това е процес както на мнемическа така и на логическа обработка на информацията до-
шла от възприятието. Творческото мислене не е тъждествено с логическото, включват се редица несъз-
нателни процеси. Гръбнака на креативноста е въображението.  То играе първостепенна роля в процесите 
на креативноста и изграждането наа творческа личност. В процесите на въображение и фантазни образи 
се дължи своеобразието на креативноста. Лев Виготски развива механизмите на творческото въображе-
ние и дифинира три процеса на творческо въображение: дисоциация, асоциация, комбинация. Дисоци-
ацията означава цялото да се разсече на части, които се диференцират–едни се съхраняват, други се за-
бравят. Асоциацията, обратно, е обединяване на дисоциираните и трансформирани елементи, обработе-
ни от мнемичексата дейност. Накрая като последен механизъм на творческото мислене е комбиниране-
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то на образите, понятията, и идеите в система – плодът на творческата дейност.
Така разгледаните процеси от гледна точка на психичните дейности дават отговор на креативната 

дейност на човека, разбира се в условията на детска креативна дейност се налага да се съобразим с осо-
беностите на детското мислене и възприятие. Развитието на детската креативност силно се влияе от чув-
ствата и възприятията на подрастващия. Базирайки се на предметно образното мислене, характерно за 
предучилищната възраст, детето се опира на естествените дразнители от околната среда, за да изгради 
свой предметно образен свят.

Развитието на детските изобразителните способности цели да се формират личностни качества, чрез 
които детето да предаде максимално, своето впечатление от заобикалящата го действителност чрез оп-
ределена изобразителна дейност. По този начин то отразява степента на знания и субективни отноше-
ния. Детското светоусещане създава своеобразна картина на света, със собствен език и структура. За раз-
шифроване на този код специалисти педагози, психолози и методици създават структура за анализ и раз-
шифроване. 

Ог. Занков определя като водещи свойства за развиване на детската креативност: творческото въоб-
ражение и мислене; образната памет; емоционалното оценъчно и естетично отношение към възприема-
ните обекти, явления и събития; волеви черти на характера. Към второстепенните свойства на изобрази-
телните способности отнася: зрителният анализатор /който осигурява обективно възприемане на обекти-
те с техните свойства/; сензорни качества /свързани с уменията за изобразителни действия/. [3]

Развитието на детската креативност върви имплицитно с игровата дейност на децата. Базирайки се 
на концепцията за детската креативност, може да се създадът игрови модели за развитие на творчески-
те заложби и изобразително–креативни умения [4]. При създаване на игровите модели се поставя акцент  
върху т. нар. „меки умения“. Целта е развиване на личностни качества, като умение за работа в екип, то-
лерантност в най-широк план, формиране на критично, творческо и аналитично мислене у детето и др. 
Меките умения трябва да се формират още от най-ранна възраст.

Всички игрови модели трябва да следват общи принципи: интерактивност, активна позиция на дете-
то, използване на нови технологии, алтернативна организация на работа и др. Използване на игрови ме-
тоди като сюрпризни моменти, подвижни игри и др. има голямо значение за умствено и физическо раз-
витие на детския организъм. Посредством раздвижването, разговорите–дискусии, действията с различ-
ни предмети и опознаването на техните действия и свойства, децата развиват мислене, памет, въобра-
жение, съобразителност. Посредством игровите модели се въздейства дърху децата, създава се игрово 
съдържание и методика на провеждането им. Базирайки се на образователните изисквания и възрасто-
вите особености, учителя използва игровите форми за доставяне на достъпни за възраста знания и уме-
ния. По този начин се усъвършенстват психически процеси като възприемане, мислене, реч, воля и съ-
средоточеност. 

Особеност на игровите форми се състои в това че, усвояването на материала става незабелязано за 
децата, в практическа интересна за тях дейност и не изисква да се полагат големи усилия, тоест усвоява-
нето на материала се осъществява опосредствено без силово налагане на внимание и запомняне.  

Използването на интерактивни методи и похвати също влияе положително на усвояването и реали-
зацията на разнообразни креативни модели.  Тенденцията за използване на интерактивни методи в бъл-
гарското образование е израз на стремежа за обновяване. В Националната програма за модернизация 
на българското образование /2005–2010 г./ прилагането на интерактивни методи на обучение е посоче-
но като средство, което подпомага партньорските взаимоотношения между учител и ученик [5]. По този 
начин се дава възможност за по–голяма вариативност на реализираните художествени проекти. Широ-
ка база за развитие на тази вариативност се явява умението за използване на широк спектър от различни 
нестандартни материали и изобразителни техники. Като частен случай може да разгледаме игрови мо-
дел с използване на умение за асоциативно рисуване.

Асоциативното рисуване е творческо занимание, което се явява противопоставяне на нормите и пра-
вилата,  на умората и скуката от еднообразието на стандартите. Тук може да се покажат емоциите, пре-
дадени с помощта не на предметните образи, а на абстрактните символи, създадени от въображението. 
То позволява по–точно да се изразяват авторовите мисли, по нов начин да се погледне на окръжаващият 
свят, да се намери път към свободното самоизразяване и самопознание.  

Асоциативното мислене и развитието на паметта
За да се запомни по-добре нужната информация и по-дълго да се запази в паметта, е добре да се от-

крият ярки и запомнящи се асоциации. Създаването на асоциации е творчески процес, но при него ня-
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ма нищо сложно и невъзможно. За създаване на асоциативна връзка са необходими различни условия:
    1. Асоциацията да бъде интересна;
    2. Асоциацията да бъде необичайна;
    3. Асоциацията да бъде максимално детайлизирана.
Какво представлява асоциацията и как може да способства за запомняне на информация?
Понатието „асоциация“ идва от латински, означава съединяване, взаимосвързаност.  Във философи-

ята и психологията – закономерно възникваща връзка между отделни събития, факти, предмети или яв-
ления, отразени или закрепени в съзнанието и паметта. Идеите за взаимовръзките на предметите във въ-
ображението са развити още през античността /Аристотел и Платон/ но термина  „асоциация“ е въведен 
от Джон Лок през 1698 г. за обозначаване на  събития, предизвикани от случайно стечение на обствоя-
телствата.

Структурата на асоциацията може да се изобрази като: Ние виждаме предмета, подсъзнанието го 
анализира, въображението го синтезира в нещо подобно, срещнато по-рано или в подобна случила се 
ситуация. Понятията за асоциации се формират през целия живот на човека, като се поставя понятието 
жизнен опит на човек.

Ние всички прилагаме асоциацията, често без да се замисляме за това. Например израза  Нова го-
дина, събужда асоциации за красива елха, украсена с играчки, или за сняг и бяла снежна покривка и др.

Асоциациите може да обединим в няколко групи:
1. Асоциации по сходство: глобус – кълбо;
2. Асоциации по контраст: голям – малък; черен – бял.
3. Асоциации по съседство в пространството или във времето: пролет – разцъвтяване, есен – дъж-

довно;
4. Причинно-следствени асоциации: ден – светлина; нощ – тъмнина.
Към тези осоновни форми на асоциации може да използваме:

  обобщаване: маргаритка – цветове;
  подчинение: цветове – маргаритка;
  част и цяло: секунда – минута;
  допълнение: хартия – молив;
При изучаване на дадена материя, чрез използване на асоциации се образуват смислови връзки меж-

ду обектите. По-леко се преминава от един пункт към друг, запомня се и се възпроизвежда информация. 
За да се запомни новото е нужно да се съпостави на друго събитие, образ, получени при по-ранно при-
добит опит в човешкото съзнание. Трябва да се отбележи, че при построяването на асоциацията участват 
различни видове сетива – при едни действа тактилната памет – чрез водене на записки, при други слу-
ха – аудиалната памет, при трети – използване на ключови думи или рисването на схеми – визуална па-
мет и др.

За развиване на асоциативното мислене  е нужно да се открият  сходни елементи  в различни пред-
мети и да се тренира образната памет. С помощта на лесни упражнения  може да се разшири възприяти-
ето за асоциация, да се развие въображението и асоциативното мислене.

Игрова ситуация 1 „Верижна асоциация“: 
Избираме коя да е дума и записваме за нея редица от асоциации: билет – кино – приятели – разходка 

– група – училище. С течение на времето увеличавайте скоростта на измислените асоциации.
Игрова ситуация 2 „Запълване на промеждутъка“
Избираме две думи, които нямат общ смисъл и запълваме промеждутъка с асоциятивни понятия. На-

пример молив – диплома. Свързващите асоциативни думи  може да бъдат: молив – клас – учение – ди-
плома. 

Игрова ситуация 3 „Множествена асоциация“
Избираме няколко думи и подбираме асоциация подходяща за  всяка от тях. Може да се започне с 

две думи и след това да добавим още няколко. Например:  правоъгълен, кафяв. Към тях да добавим ду-
ми като: хляб, тухла и др.

Игрова ситуация 4 „Нестандартна асоциация“
Има асоциации които идват наум на повечето хора. Например: шкаф – дрехи; футбол – топка; лице – 
очи. Може да се измислят към тях необичайни асоциации които да способстват за по-доброто запаметя-
ване.
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Упражнения за развиване на творческото мислене.
Наличието на творческо мислене се явява феномен на човешкото съзнание. В това се крие отликата 

от животинския вид. С помоща на развитото творческо мислене се откриват ефективни и необичайни ре-
шения на различни интелектуални задачи. Развитието на способности за творческо мислене при децата 
играе огромна роля в бъдещия живот на човека. Възможноста да измислим и създадем нещо ново се явя-
ва главен критерий за творчески възможнотси на човека във всяка сфера от живота. 

Съществуват много възможности за развитието на творческата активност на децата. Някои упражне-
ния за развитие на творческото мислене са много прости и не изискват материални разходи. 

Най–простите упражнения може да са свързани с откриването на силуети на облаци.  Подобни ребу-
си са очертанията на локви или пукнатини в асфалта и др. Може да се играе на игри чрез които да се от-
криват нови предназначения на предмети от бита. Асоциациите са такъв способ за развитие на въобра-
жението.  На известното название на предмета, помолете детето да каже асоциация на същия.   

Упражнения за рисуване.
Добър метод за развитието на творческия потенциал се явяват упражненията по рисуване. За-

едно с вашето дете измислете домът на вашите мечти и го нарисувайте. Нека в градината да живе-
ят приказни животни и птици. Много добро упражнение за развитието на въображението е да нари-
сува своето име. Именно да бъде нарисувано в такива форми и фигури и такива цветове които дете-
то само си избере. По същият начин детето може да се опита да изобрази  своето виждане за други 
обичайни предмети.

Като част от интерактивните дейности при създаване на игрови модели е използване на нестандарт-
ни изобразителни техники. Използването на всяка от тях е вид малка игра. Тяхното използване позволява 
на децата да се чувстват по–разкрепостени, по–смели, да развият въображението си, да реализират пъл-
на свобода на самоизразяване в творческия процес.

Използването на много иновационни техники /рисуване с пръсти; пръскане с четка за зъби; рисува-
не върху смачкана хартия; рисуване със сапунени мехури; гратаж – стъргана графика;  рисуване с клечки 
за уши – точки /поантализъм/; и др. такива които се харесват на децата, способстват да се развие детска-
та креативност.

Нестандартни изобразителни техники които са подходящи за работа с деца от предучилищна възраст.
  Рисуване с пръсти
Възраст: от 2 год.
Изразни средства: петно; точка; къси линии; цвят.
Материали: чашки с разтворена темперна или гвашова боя; плътна хартия всякакъв цвят; малки лис-

ти; салфетки.
Начин за получаване на изображение: децата си потапят пръстче в боята и нанасят точки и петна вър-

ху хартията. На всяко пръстче се поставя различна боя. След работа пръстите се изтриват със салфетка, 
след това боята лесно се измива.

  Рисуване /печатане/ с длани
Възраст: от 2 год.
Изразни средства: петно; цвят; фантазен силует.
Материали: широки чинийки с разтворена темперна или гвашова боя; четки; плътна хартия всякакъв 

цвят; големи листи; салфетки.
Начин за получаване на изображение: децата си потапят дланите в боята, или оцветяват дланите си 

с четки /от 5 годишни/ и правят отпечатъци върху хартията. Рисуват както с дясната така и слявата ръка, 
украсена с различни цветове. След работа ръцете се изтриват със салфетка, след това боята лесно се из-
мива.

  Печатане с твърда полусуха четка
Възраст: от 2 год.
Изразни средства: фактурност на рисунката; цвят.
Материали: темперна или гвашова боя; четки с твърд косъм; плътна хартия всякакъв цвят; големи 

листи; изрязани силуети /шаблони/ на пухкави или бодливи животни; салфетки.
Начин за получаване на изображение: потапя се четката в боята, отцежда се и се нанасят удари по си-

луета на шаблона, четката трябва да е във вертикално положение, не се потапя във вода за да бъде полу-
суха. По този начин се запълва целия лист, контур или шаблон. Получава се имитация на фактурата на пу-
хеста или бодлива повърхност.
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  Печатане с капачка
Възраст: от 3 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: широки чинийки, пластмасова кутия в която е поставена парче от попивателна домакин-

ска кърпа, която е пропита с темперна боя, плътна хартия всякакъв цвят; големи листи; печати от пласт-
масови капачки. 

Начин за получаване на изображение: детето натиска капачката в попивателната кърпа с боя и печа-
та върху хартията. За да се получи друг цвят се сменя капачката и кутията с друга боя.

  Печатане с изрезки от картоф
Възраст: от 3 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: широки чинийки, пластмасова кутия в която е поставена парче от попивателна домакин-

ска кърпа, която е пропита с темперна боя, плътна хартия всякакъв цвят; големи листи; печати от картофи.
Начин за получаване на изображение: детето натиска печата от картоф  в попивателната кърпа с боя 

и печата върху хартията. За да се получи друг цвят се сменя печата и кутията с друга боя.
  Печатане с дунапренов печат
Възраст: от 4 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: широки чинийки, пластмасова кутия в която е поставена парче от попивателна домакин-

ска кърпа, която е пропита с темперна боя, плътна хартия всякакъв цвят; големи листи; печати от парче-
та дунапрен.

Начин за получаване на изображение: детето натиска дунапреновия тампон  в попивателната кърпа с 
боя и печата върху хартията. За да се получи друг цвят се сменя печата и кутията с друга боя.

  Печатане със смачкана хартия
Възраст: от 4 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: широки чинийки, пластмасова кутия в която е поставена парче от попивателна домакин-

ска кърпа, която е пропита с темперна боя, плътна хартия всякакъв цвят; големи листи; печати от парчета 
смачкана твърда хартия /по възможност гланцирана/.

Начин за получаване на изображение: детето натиска печата от парчета смачкана хартия  в попива-
телната кърпа с боя и печата върху хартията. За да се получи друг цвят се сменя печата и кутията с дру-
га боя.

  Маслени пастели и акварел /батика/
Възраст: от 4 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: маслени /восъчни/ пастели, акварелни бои, плътна /акварелна/ хартия /, меки кръгли 

четки.
Начин за получаване на изображение: децата рисуват с маслените пастели върху хартията, след то-

ва допълват рисунката с акварели с различни цветове. Рисуваното с пастелите остава неоцветено от ак-
варела.

  Парафинова свещ и акварел /батика/
Възраст: от 4 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: парафинови свещи, акварелни бои, плътна /акварелна/ хартия /, меки кръгли четки.
Начин за получаване на изображение: децата рисуват с парафинови свещи върху хартията, след то-

ва допълват рисунката с акварели с различни цветове. Рисуваното с парафинови свещи остава неоцвете-
но от акварела.

  Отпечатъци от листа
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: цвят; фактура.
Материали: плътна хартия, темперна боя, твърди четки, свежи листа от различни дървета с разноо-

бразна форма.
Начин за получаване на изображение: децата покриват листата с боя разнообразни цветове /оцветя-

ва се от страната на жилките на листото/, след това се поставя с оцветената страна върху хартията и се на-
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тиска внимателно за да се отпечата. Всеки път се взема ново листо. Дръжките се дорисуват с четка.
  Поантализъм
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: цвят; точка, къси линии, цветно петно.
Материали: плътна хартия, темперна боя, твърди четки, памучни клечки за уши.
Начин за получаване на изображение: прави се предварително контурна скица на изображението. 

Точките се нанасят започвайки от най–яркия и чист цвят, всеки следващ цвят да бъде малко по тъмен от 
предишния. Между точките се оставя пространство за да се нанесе следващият цвят. Желателно е всеки 
следващ цвят да се нанася върху изсъхнал предишен. Най–светлите и най–тъмните точки се нанасят по-
следни.

  Печатане със шаблони
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: петно; цвят; фактура.
Материали: широки чинийки, пластмасова кутия в която е поставена парче от попивателна домакин-

ска кърпа, която е пропита с темперна боя, плътна хартия всякакъв цвят; големи листи; тампони от парче-
та дунапрен, четки. Шаблони от пластмасови плаки или гланциран картон.

Начин за получаване на изображение: децата потапят дунапреновите тампони в боята от домакин-
ската кърпа и тампонират цвета върху поставените шаблони. За пропяна на цвета се сменя тампона, на-
края дорисуват с четка, /вариант за дорисуване с флумастри или пастели/.

  Симетрична монотипия /Петна на Роршах/
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: петно; цвят; симетрия.
Материали: плътна хартия, темперна боя, акварел, флумастри, пастели, твърди четки.
Начин за получаване на изображение: децата сгъват лист хартия на две – през средата, на едната 

страница се рисува с дебел слой темперна боя и докато е мокра боята се сгъва и притиска за да се получи 
симетричен отпечатък. След това се дорисува с материал по желание /вариант е между сгънатите стра-
ници да се постави в свободно положение канап намазан с темперни бои и докато се притискат страни-
ците, канапа да се изтегли, изображението да се давърши по предложения начин/.

  Гратаж върху грундиран картон /цветен или черно бял/
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: графични изразни средства – линия, щрих, петно, контраст.
Материали: плътна хартия, темперна боя – черна, течен сапун,  парафинова свещ, маслени пастели, 

широка четка, палитра пластмасова, бамбукови шишчета със заострен край или остър предмет за издрас-
кване.

Начин за получаване на изображение: децата натриват листа хартия със свещта /вариант е с масле-
ни пастели в различни цветове/ – важно е да бъде плътно покрит с парафин. След това се покрива с по-
моща на широка четка с черната темперна боя в която сме капнали малко течен сапун /за свързвател към 
мазната основа/, изчаква се да изсъхне боята и тогава се рисува с острия предмет. /вариант е използва-
не на акрилна боя за покриване/

  Рисуване с петна
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: цветно петно.
Материали: плътна хартия, темперна боя – разредена или цветни тушове, пластмасова лъжичка, фул-

мастри, пастели.
Начин за получаване на изображение: децата загребват с лъжичката разредена боя или туш и я изли-

ват върху листа хартия. В резултат се получават петна в произволен ред. Докато са мокри петната се по-
ставя друг лист върху тях и се притиска с ръка. След това се сваля горният лист и се разглеждат получени-
те форми, когато се открие обект той се дорисува с четка или фулмастри /пастели/.

  Издухани петна със сламка за напитки
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: цветно петно.
Материали: плътна хартия, темперна боя – разредена или цветни тушове, пластмасова лъжичка,сламка 

за напитки, фулмастри, пастели.
Начин за получаване на изображение: децата загребват с лъжичката разредена боя или туш и я изли-
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ват върху листа хартия, за да се получи голяма капка боя /туш/. След това с помоща на сламката се издух-
ва в пожеланите посоки боята така че, да не стигне до края на листа. Когато има повече от едно петно за 
издухване, ако се пресекат следите от боята цветовете се смесват. Накрая след като изсъхне се дорисува 
с четка, пастели или фулмастри.

  Пръскане с четка за зъби
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: точки, фактура, цвят.
Материали: плътна хартия, темперна боя – разредена или цветни тушове, шаблони.
Начин за получаване на изображение: детето поставя разредена боя / туш върху космите на четката 

за зъби и след това я стърже с пръчка или с пръсти за да пръска върху хартията или шаблона. Вариант е 
да се удря четката с пръчка и така да пръска едри точки. 

  Акварелни моливи
Възраст: от 5 год.
Изразни средства: линия, петно, цвят.
Материали: плътна акварелна хартия, акварелни моливи или пастели, гъба и вода за намокряне, ши-

рока четка.
Начин за получаване на изображение: хартията се намокря с вода /с гъба или четка/, след това рису-

ваме с акварелните моливи или пастели. Може да се използва широката част от пастела за по - добро по-
критие, за постигане на акварелен ефект – след като изсъхне се намокря повторно накрая.

Наличието на творческо мислене се явява феномен на човешкото съзнание. С помощта на развито-
то творческо мислене се откриват ефективни и необичайни решения на различни интелектуални задачи. 
Развитието на способности за творческо мислене при децата играе огромна роля в бъдещия живот на чо-
века. Възможността да измислим и създадем нещо ново се явява главен критерий за творчески възмож-
ности на човека във всяка сфера от живота. 
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