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Abstract: The modern child grows into a new world full of challenges. The modern child grows in a fast de-
veloping technological world and the teacher must work in new ways, interes  ng for children and mee  ng their 
needs. Technology is changing not just the way of entertainment, and the way we perceive the world and com-
municate with detsata. Tova require more frequent use of innova  ve methods and technologies in the educa-
 onal process. From the above results and the purpose of the papers presented, namely to encourage, mo  -

vate and develop prac  cal skills in children to work with interac  ve whiteboard. The use of mul  media is an ef-
fec  ve method that should be integrated into the educa  onal process for improving the quality and durabili-
ty of knowledge of children in kindergarten. The teacher is the one who is called to cause a change in the child 
and from there - in the world.

Keywords: computer, interactive whiteboard, educational games, independence, creativity.

През последните двадесет години обществото е свидетел на революцията на информационните и ко-
муникационни технологии достигаща по-далеч, отколкото повечето от хората сме си представяли. Тези 
технологии са неразделна част от ежедневния живот на всеки от нас, в това число и на децата. Те са съ-
временното предизвикателство и за образованието. Бързото им развитие обхваща области, свързани с 
разработването и използването на нови методи и средства за обучение, открива нови възможности за 
подобряване на учебно-възпитателния процес не само в училище, но и в детската градина. Мултимедий-
ните презентации и забавните компютърни игри подпомагат нагледно-образното представяне на съот-
ветния материал и го правят лесен, достъпен и интересен за децата. Мултимедийната технология има ре-
дица предимства пред традиционните образователни технологии относно оптимизиране на обучението 
в предучилищна възраст. Поднесена по този начин информацията достига лесно и бързо до децата. Те с 
голям интерес наблюдават, отговарят на въпросите, участват активно в дадената ситуация. Компютърни-
те и информационните технологии стават неизменна част от нашето ежедневие. Те развиват незаменими 
умения за координация, обработване на голямо количество информация за кратко време, креативност, 
съобразителност, рефлекси и др. Все по актуален става въпроса за компютъра и мястото му в детския жи-
вот. Все повече деца са привлечени от компютъра и искат да го разбират. Ние педагозите следва да отбе-
лежим тази реалност и да направим коректен анализ на този процес. Предучилищната педагогика е на-
ука за бъдещето на личността и поради това тя не бива да стои в страни от този аспект, че компютърът е 
навлязъл и ще навлиза все повече в живота на детето. Бихме могли да очакваме, че това ще промени и 
образователните стандарти. Компютърните обучаващи програми са близки до класическото разбиране 
на автодидактичната игра. Програмите предназначени за деца, са създадени така, че децата учат по-бър-
зо и по-качествено, защото в тях са вградени и звук и образ, които веднага посочват на детето грешки-
те и пътищата за тяхното решение. Така обучението придобива друга форма – игрова. Поради това дете-
то възприема компютъра като любима играчка, а педагозите като средство за повишаване на изисквани-
ята към съдържанието на образователно-възпитателният процес. Съчетаването на визуалния и звуковия 
компонент с използването на тактилни и кинестетични усещания /компютърната мишка/ осигуряват мо-
делиране на емоционалните преживявания на децата, а това повишава развиващите функции на учебния 
процес. Създателите на програми са се ориентирали към развитие на пространственото мислене, зрител-
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ната памет, развитие на слуховите възприятия и концентрацията на вниманието на детето. Компютърът 
прави децата самоуверени. Компютърът не се кара и не гледа строго, когато някой направи нещо грешно. 
Той помага на децата да се концентрират и да бъдат активни участници в процеса на взаимодействие. Та-
кива деца не се нуждаят от съжаление и щадене, защото това засилва усещането им, че са „други“ и на-
малява вярата им в собствените им способности. Сядайки пред компютъра, те имат възможност да из-
явят своите възможности, без да се притесняват от своите връстници или от учителя. В същото време те 
не се чувстват самотни и изоставени, защото компютърът чрез съответния софтуер им предлага подкре-
па и партньорство. Ето защо компютрите събуждат самоувереността у децата. Доц. Факирска споделя, че 
при работа с хиперактивни деца компютърът също е от полза. Когато играят игри, те се държат така, как-
то друг път не са се държали. До такава степен са привлечени от анимацията, че се застояват за по-дълго 
пред компютъра и участват активно при решаване на задачата. Любимите герои ги привличат, интригу-
ват ги и ги правят съучастници в играта. Чрез него се повишава и емоционалната интелигентност на деца-
та [1]. За разлика от традиционни игри компютърните игри притежават възможността за представяне на 
игровия замисъл едновременно зрително, звуково, анимирано, което ги прави изключително желани от 
децата, защото напълно импонират на техните възрастови особености и възможности. Участието на по-
вече от един анализатор гарантира привличане на детското внимание за по-дълго време. Компютърът е 
може би единственото средство, което може търпеливо да партнира на детето, без да го ругае за допус-
натите грешки, без да се присмива, без да го унизява. Те ги възприемат като жива, умна играчка, с която 
могат да играят, да се учат, да спорят. Компютрите повишават емоционалната интелигентност на детето:

  Те стимулират не само емоционалната, но и мислещата част на мозъка. Чрез тях емоции и разум се 
развиват в синхрон.

  Правят научаването интерактивно и така  се приспособяват към предпочитания от детето стил на 
учене.

  Придобитите умения – интелектуални и емоционални стават втора природа.
  За разлика от хората те никога не са уморени да прочетат една приказка, да обяснят някакъв факт 
или да изиграят дадена игра.

  Те провокират детското въображение и стимулират творчество. Затова работа с компютър може да 
започне да се гради още в най-ранна възраст. В трета и четвърта група са подходящи за едно целе-
насочено въздействие в тази посока.

Материално-техническата база в детска градина „Славейче“, гр. Враца дава възможност да се про-
вежда качествен възпитателно-образователен процес, в който традициите и иновациите успешно да се 
допълват. Наличието на мултимедиен пакет, предоставен ни от издателство „Изкуства“ стана предимство 
не само за децата, но и за самите нас. В следствие на което започнахме да използваме приложените иг-
ри и мултимедийни презентации в трета подготвителна възрастова група. Работейки по програма „Стъп-
ка по Стъпка ние осигуряваме благоприятни условия на децата да изживеят пълноценно своето детство 
и да се подготвят за предизвикателствата на ХХІ век. Един от основните ни приоритети е индивидуален 
подход и право на избор в центровете за дейност. Всеки център има разнообразно оборудване и матери-
али, съобразно с интересите, потребностите, степента на развитие и средата на всяко дете. По този начин 
те се превръщат в лаборатория за детската инициатива, творчество и въображение.Това ни дава възмож-
ност в своята работа да прилагаме както групова, така и индивидуална организация.

  

Фигура 1. Работа с компютър и мишка
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Развитието на отношение на детето към компютъра започва тогава, когато то забележи първоначал-
ната връзка между клавиатура и монитор, а след това мишка и монитор. В този момент то прави откри-
тие, че може да влияе върху екрана, да го контролира и да определя той как да изглежда. Това откритие е 
сравнимо, че моливът, управляван от детето, остава следа върху листа хартия. Поради това на първо мяс-
то децата се запознаха с някои основни правила за ползване на компютър.

Да не се навеждат близо до десктопа, а да се облегнат удобно на облегалката на стола, за да не си ув-
редят зрението и изкривят гръбначния си стълб. При работа с мишката да поставят показалеца върху ле-
вия бутон и прикрепяйки я с палеца и малкото пръстче да я придвижват в определена посока.

  

Фигура 2. Образователни игри

На следващ етап децата получиха практически умения за работа с интерактивна дъска. Те трябваше 
да заменят компютърната мишка със специално пригодена за това химикалка.

Фигура 3. Мартеничка – подарък

След което проведохме открита педагогическа ситуация по Образователно направление „Околен 
свят“. За ограждане и местене на средата се приложиха инструментите на програма Open-Sankore. За ак-
тивизиране на познавателните интереси към предстоящата дейност използвах приказка за Баба Марта. С 
цел поощряване на децата и мотивация за поредната игра добавих звук – аплодисменти и играта: „Мар-
теничка – подарък“. Тя се изразява в следното: с помощта на инструмента „премести обект“ учителя или 
дете поставят в кошничката по една мартеница, като награда за извършено действие. Включената звуко-
ва индикация като оценка на изпълнението на задачата, оказа положително емоционално въздействие 
върху децата и стана стимул за овладяване на нови знания.

Място на провеждане: Детска градина „Славейче“ – гр. Враца. Трета подготвителна възрастова група 
„Слънце“. Образователно направление: „Околен свят“. Ядро: „Социална и здравословна среда“. Тема: „Аз 
имам право на здравословна храна“. Цел: Насърчаване мотивацията, активността и развитие на практи-
ческите умения на децата за работа с интерактивна дъска.

Задачи:
  Разширяване на представите за правото на здравословна храна и отговорностите свързани с това 
право.

  Стимулиране на познавателния интерес към здравословно хранене и здравословен начин на живот.
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Методи на педагогическо взаимодействие: интерактивни методи, беседа, разговор, игра, екипна работа.
Похвати: ситуационни игри, поощрения. Дидактични средства: интерактивна дъска, картинки.
Очаквани резултати:

  Познава основните си права и спазва правила за здравословно хранене и здравословен начин на 
живот.

  Проявява познавателен интерес към здравословното хранене и здравословен начин на живот.
  Притежава практически умения за работа с интерактивна дъска.
Междупредметни връзки: Български език и литература, Ядро: „Звукова култура“, Математика, Ядро: 

„Количествени отношения“, Физическа култура, Ядро: „Игрова двигателна дейност“ 
Предварителна подготовка на учителя:

  Проучване и прилагане на образователни игри, включени в мултимедиен пакет ИТИ в ДГ на изда-
телство „Изкуства“.

  Разучаване и използване на програмата Open Sankore за интерактивна бяла дъска.
  Осигуряване на необходимите материали за работа с децата .
  Изготвяте на план-сценарии.
Предварителна подготовка на децата: запознати са с правата и задълженията на децата; запознати 

са с правилата за здравословно хранене; получили са умения за работа с интерактивна бяла дъска. Въве-
дение и емоционална нагласа. Легенда за Баба Марта.

Интерактивни игри: „Полезни и вредни храни“, “Образувай групичката на…“, „Да построим пирамида-
та„ – затвърдяване знанията за здравословни храни, групирайки ги според техния произход и обемите, в 
които храните от различните групи следва да бъдат консумирани. Подвижната игра: “Полезна или вредна“.

Междупредметни връзки с ОН „Математика“ - интерактивната игра: „По колко са?“ и с ОН “Български 
език и литература“ - „Постави буквите на тяхното място“.

Автодидактична игра: „Права и задължения“ - обобщаване знанията на децата за правата. Песен 
„Права и задължения“.

След провеждането на педагогическата ситуация децата станаха по-самоуверени в действията си 
върху дъската, още повече се засили желанието им за игра и за справяне с поставените им под формата 
на игра задачи. Образователните игри предложени ни от издателство „Изкуства“ прилагаме не само в пе-
дагогическата ситуация, но и във времето за избор на дейност от децата. Така те имат възможност сами 
да изберат играта и по непринуден начин да затвърдяват получените знания.

Съчетаването на индивидуалната работа в книгата на детето с използване на интерактивна дъска и 
образователен софтуерен пакет, допринесе за по-интересното поднасяне на информацията и трайно ус-
вояване на знанията от страна на децата. Поставяйки децата в ситуации сами да достигат да дадени из-
води, се създадоха предпоставки за развиване на критично и творческо мислене.
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