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Abstract: This report presents the signifi cance of the connec  on communica  on - crea  ve story that leads 
to the development of communica  ve competence of preschool children. From this perspec  ve, the report ex-
amines the method of focused objects as heuris  c modelling method of inducing and organizing the crea  ve 
poten  al of children in situa  ons for the development of connected speech and in par  cular of the story com-
posed by imagina  on. Typical of this is that it provokes the out-of-bounds of available ideas to fi nd and retrieve 
informa  on from another area that can expand the horizons. Thus, a key point in the implementa  on of the ob-
ject is the chance that leads to ideas that cannot be obtained in another way.

Key words: crea  ve methods, connected speech, storytelling

Формирането на творческите умения като база за развитие на словесно-творческите способности е 
особено актуална възпитателна задача в предучилищна възраст. Задача, която е функция от социокултур-
ните промени, настъпили в обществения организъм в последните десетилетия [1].

В тази връзка М. Балабанова разглежда детските разкази в два плана. Първо, те са специфичен про-
дукт на детското световъзприемане и нагласи. Затова в тях е трудно да се открият всички онези концеп-
ти на мисълта, изграждащи мисловните модели на детето, където като че ли реалното и фантомното са 
в непрекъсната кореспонденция помежду си и трудно могат да се отделят едно от друго. Второ, детски-
те съчинения могат да се третират като едно от най-важните средства за развитие на самостоятелността и 
пластичността на мисленето, в рамките на съзнателно насочван процес на текстообразуване, като начин 
за организация на смисловата информация. Според Ушински „да се развива у децата дар-словото, значи 
почти същото, като да се развива у тях логичността на мисленето“ [2, с. 191]. При това, уточнява авторът, 
съчиненията трябва да бъдат плод „действително на самостоятелни усилия от страна на децата да изра-
зят своя собствена мисъл, а не да са сбор от чужди фрази“ [2, с. 191]. Ето защо, подчертава Ушински, е не-
обходимо всяка дума на детето да е свързана с конкретен образ, с определено понятие. Само тогава ус-
вояването на езика няма да води до възникване на фразьорство, а ще активизира самостоятелното ми-
слене [2, с. 191].

В научната литература, когато се говори за словесно творчество най-често се има предвид творческо-
то разказване. М. Балабанова отбелязва, че няма единен общоприет признак, въз основа на който да се 
извършва класифициране на разказите на творчески и нетворчески. Условно наличните определения мо-
гат да се обособят в две големи групи: широко и тясно тълкуване на понятието. 

Като пример за първото Баланова [3, с. 26] посочва схващането на Е. Петрова, според която във все-
ки разказ съществуват творчески елементи: „Съставянето на различните разкази е творчески процес. До-
ри и тогава, когато децата съставят разказ по образец, по дадено заглавие, по задължителен план, не се 
получава механично повторение и подражателно изпълнение“ [4, с. 5]. 

Като пример за тясно разбиране на понятието Балабанова посочва класификацията на А. М. Боро-
дич, според която съществуват два основни параметъра на разказа, които са определящи: съдържанието 
и формата. Бородич посочва и характеристиките на двете групи, които определя като фактически и твор-
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чески. Фактическите се характеризират с това, че „ в тях фигурират действително съществуващи предме-
ти и явления и детето трябва да излага достоверни, точни факти“, докато творческите „изискват от детето 
да изменя своя опит, да създава от този материал относително нови (за самото дете-разказвач) образи и 
ситуации“ [5, с. 57]. Следователно, обобщава Балабанова, в основата на разделяне на разказите е поло-
жена дейността на въображението – репродуктивното възпроизвеждане на непосредствено наблюдава-
ните предмети и явления определя фактологическия характер на разказите, а преработването и комби-
нирането на личния опит води до създаването на нови връзки – творчески [3, с. 26].

Подборът на подходящи мотиви за разказване е важно средство за стимулиране на словесно-творче-
ската активност на децата, за повишаване на тяхната взискателност и самокритичност към качествата на 
собствения разказ [6, с. 25]. Това е свързано и с измененията в йерархията на мотивите, обуславящи по-
ведението на 5 – 6-годишните деца. Характерен феномен за тях е стремежът към интелектуално достиже-
ние (по Л. Божович), който определя новото отношение към поставената задача от педагога [3, с.28]. Де-
цата вече се интересуват не само от процеса на разказване, но и от качествата на своя разказ, от оценка-
та, която му дава слушателите. В своята творческа дейност те се самоутвърждават, придобиват положи-
телна самооценка, получават нравствено и естетическо удовлетворение и това определя положителното 
им отношение към нея. Налага се използването на специално подбрани познавателни и обществени мо-
тиви за стимулиране активността на децата в областта на творческото разказване [7]. 

За целта на настоящото изследване прилагам методът на фокусираните обекти, който Н. Атанасова 
определя като опосредстван интерактивен метод за предизвикване и организиране на творчеството у де-
цата [8], а А. Велева като творчески метод, подходящ за предучилищна възраст [9]. Характерно за него е, 
че провокира излизане извън границите на наличните представи с оглед намиране и привличане на ин-
формация от друга област, която може да разшири кръгозора. Така ключов момент в приложението на 
обекта е случайността, благодарение на която се достига до идеи, които не могат да бъдат получени по 
друг начин.

Целта на настоящето изследване е да проучи възможностите на метода на фокусираните обекти за 
мотивиране на творческия разказ по дадена тема и план и анализиране на психолингвистичните особе-
ности на този вид разказ. 

Задачи:
Да се уточнят и подберат подходящите обекти – фокусен и случаен, които да стимулират въображе-

нието на децата и да ги подтикнат към самостоятелно словотворчество. 
Да се подберат подходящи критерии за извършване на езиков анализ, разглеждащи композицията и 

сюжета като основни страни на художествената форма и съдържание на разказите.
Методика на изследването: За целта на настоящия педагогически експеримент проведохме педагоги-

ческа ситуация с деца от ПГ 6 от ЦДГ „Златното ключе“ гр. Бургас, от тях 18 момчета и 10 момичета. В хода 
на експерименталната работа децата продуцираха творчески разкази от собствена позиция (пряк участ-
ник в действието) по дадена тема и план. Използвахме евристична беседа, която в структурата на речева-
та ситуация изпълнява функцията на ориентировъчна основа на речевото действие и има за цел да моти-
вира речевата активност на децата. В хода на беседата върху фокусния обект/предмет подлежащ на из-
менение, децата пренесоха свойства от други, случайно избрани обекти, които бяха онагледени с карти-
ни. По този начин реализирахме основната цел при методът на фокусираните обекти, която е създаване 
на обект с нови свойства. 

Етапи на работа:
1. Избира се фокусен обект, който трябва да се усъвършенства – детско столче.
2. Формулира се проблем пред децата – какво в този обект трябва да се подобри: „Как столчето да 

стане по-приятно за ползване и по-забавно?“
3. Избират се случайни предмети – съществителни, които не са пряко свързани с обекта за усъвър-

шенстване – муха, цвете, телефон и ги онагледявам с помощта на картини.
4. Посочват се съвместно с децата признаците на случайните обекти, като се използват думи от раз-

лични области – техника, художествена литература, всекидневие: 
Муха – лети, може да се движи по тавана, жужи, досажда…
Цвете – има дръжка и листенца, цъфти, увяхва, мирише, разноцветно е…
Телефон – осъществява звукова връзка между хората, има микрофон и говорител, звъни…
5. Илюстрират се с примери пренасянето на признаците на случайните обекти върху предмета за усъ-

вършенстване, като се подчертава, че не е достатъчно само механичното съчетание, а доразвиването и 
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обогатяването на фокусирания обект: 
Стол - цвете: С „разцъфващи“ столове могат да се оборудват например занималните – те сами се поя-

вяват във времето за обеден сън и после изчезват. Такъв стол може да е мек и удобен като кошара, която 
приема формата на тялото ни и същевременно леко се полюшва като люлка или майчина прегръдка. Той 
може и да ухае досущ като разцъфвало цвете.

Летящ стол: Това е стол, който е лек като балон, пълен с хелий. Той може да стои във въздуха, мести 
се съвсем лесно, с едно подухване, но когато го поставим на земята, столът става здрав и твърд, като съв-
сем истински. Това може и да е стол-хеликоптер (прилича на муха), който да се управлява с копчета или 
кормило, докато се седи на него. 

6. След като с децата се обсъдят различните съчетания, се избира това от тях, което най-много им до-
пада и се поставя задача за създаване на творчески разказ от собствена позиция по посочена тема и план.

Тема: „Летящ стол“ 
„Представи си, че за рождения си ден получаваш летящ стол, с който можеш да отидеш нався-

къде. Решаваш да излезеш с него на разходка. Къде ще отидеш? Кого ще срещнеш? Какво ще направи-
те заедно? Накрая се прибираш у дома и разказваш на баба и дядо за невероятната случка, но те не 
ви вярват. Защо? Разкажи.“

Анализ на резултатите от изследването: Разказът е един от основните методи за развитие на моно-
логичната свързана реч и, в по-общ план, на комуникативната компетентност на детето в предучилищна 
възраст. Чрез творческия разказ, продуциран с минимална намеса от страна на педагога, може да се из-
следва комуникативната страна на творческия разказ.

Методът на фокусираните обекти се оказа изключително интересен за децата поради своята наглед-
ност и възможност за въображаемо експериментиране. Всички деца в групата участваха активно в бе-
седата, като в рамките на педагогическата ситуация бяха продуцирани 12 творчески разказа. В хода на 
разказването подпомагахме затрудняващите се деца с насочващи въпроси от плана и подканяхме всяко 
следващо дете да разкаже различна случка.

За анализът на резултатите използвахме диагностичният модел, разработен от М. Балабанова [3, 154-
164]. Авторката подчертава, че „основните структурни и съдържателни елементи на разказа могат да слу-
жат като показател за уменията на детето да подбира, преработва и обобщава данните от миналия опит 
и знанията си, получени от различни източници; за умението му да мисли логически, като разкрива еле-
ментарни връзки между различни факти и явления от действителността и чрез изграждането на сюжета 
да подчини всичко това на определен замисъл.“ [3, 154-155]. Придържането към този замисъл в процеса 
на дейността (целенасочеността на изложението) е показателен за способността на детето да проектира 
в умствен план своя разказ, както и за степента на развитие на комуникативната компетентност, която Б. 
Ангелов определя като „комплекс от общи свойства на речта, реализиращи способността не само да се 
формират отделни фрази, но и да се избират онези от тях, които най-точно отразяват социалната норма 
на поведение в отделните актове на речево взаимодействие“ [10, с. 10].

Балабанова определя композицията и сюжета като основни страни на художествената форма и съ-
държание на разказа, в които резултатите от творческата дейност на мисленето и въображението нами-
рат обективен израз. С оглед на тази теоретична постановка авторката определя основните критерии и 
показатели за оценка на словесното творчество в разказа, в зависимост от развитието на мисленото и въ-
ображението:

1. Свързаност на текста – от 1 до 7 точки, в зависимост от връзката между отделните епизоди в по-
вествованието.

2. Целенасоченост (цялостност) на изложението – от 1 до 7 точки в зависимост от степента на съот-
ветствие на съдържанието на разказа с темата.

3. Завършеност на текста – изразена в изчерпателно разгръщане на разработваната тема – от 1 до 
7 точки в зависимост от начина, по който детето мотивира спойката между отделните компози-
ционни елементи на повествованието.

4. Степен на творчество: 
  Продуктивност на въображението – от 1 до 7 точки в зависимост от броя на микротемите.
  Оригиналност на случката – от 1 до 7 точки в зависимост от оригиналността на случката.
  Богатство и оригиналност на образите – от 1 до 7 точки в зависимост от оригиналността на об-

разите.
  Художествена изразителност и емоционална наситеност на речта (употреба на образни думи 
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и изрази, на думи и изрази с преносно значение) – от 1 до 7 точки в зависимост от броя на епитети-
те, междуметията и наречията в разказа (Виж таблица №1).

Таблица 1. Анализ на творческите разкази по отношение структурата на сюжета.
Разкази/

Показатели (т.)
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ

Средно

(т.)
Свързаност на 
текста 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4,3

Целенасоченост 
на изложението 4 4 4 4 4 7 7 4 4 4 4 4 4,5

Завършеност на 
текста 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Продуктивност на 
въображението 4 1 4 1 1 4 4 1 1 1 1 1 2

Оригиналност на 
случката 5 5 5 5 5 6 6 3 5 5 1 5 4,7

Оригиналност на 
образите 2 2 1 1 3 6 6 3 6 5 1 3 3,25

Художествена 
изразителност 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1,25

Въз основа на описаните критерии Балабанова определя три равнища на развитие на словесно-твор-
ческите умения, характеризиращи влиянието на спецификата на опорния материал, който в случая е пре-
димно словесен [3, с. 157]. Изхождайки от критериите и техните показатели разпределихме творчески-
те разкази на децата към второ равнище на развитие на словесно-творческите умения, което Балабано-
ва характеризира с необходимостта от външна опора за по-голяма проява на въображението и привна-
сяне на елементи от фантазията – насочващи въпроси в хода на разказването. Сюжетът е беден и схема-
тичен – характеризират се главно действията на персонажа, а взаимодействията между героите са слабо 
изразени. Наблюдават се опити за разкриване на по-сложни връзки и взаимоотношения и за изграждане 
на образи, но те са решени на елементарно ниво. Действието протича в логическата последователност, 
като обстоятелствата се маркират най-общо. Разказите се отличават със слаба художествена образност. 

При отчитане на показателите (Виж диаграма №1) установихме:
  сравнително тясна връзка между отделните микротеми (епизоди), при недостатъчна детайлизация;
  липса на устойчивост на замисъла, като изложението добиваше нова насоченост, в зависимост от 
внезапното хрумване на детето;

  съвсем схематично разгръщане на събитието, липса на описание на външния вид на героите, както 
и немотивирано включване на герои;

Диаграма 1. Отчитане на показателите в регистрираните творчески разкази.
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  отсъствие на микротеми или наличие максимум на две такива;
  стремеж към оригиналност на случките, които децата разказаха;
  баналност на повечето от образите, включени в разказите;
  отчетлива липса на художествена изразителност;
Анализът на разказите ни позволява да направим няколко по-общи извода относно уменията на де-

цата за изграждане на структурата на сюжета на разказа и въвеждането на творческите елементи в него, 
които несъмнено се резултат от развитието на детското мислене и въображение. 

У децата липсват изградени умения за предварително планиране на предстоящата дейност, която от-
даваме на епизодичната педагогическа работа по творческо разказване. При отчитане на показателите се 
съобразихме с факта, че елементите на подражание в словесната дейност на децата са неизбежни. Под-
ражателността е присъща на децата в предучилищна възраст, ето защо макар, че бяха провокирани да из-
берат самостоятелен път за развитие на предложената тема и план, установихме няколко тематични ядра 
в анализираните разкази. Пет от децата разказаха за пътуване с летящ стол в космоса (ІІІ, VІ, VІІ, ІХ, Х), три 
за пътуване в небето (І, ІІ,V), две за разходка до дъгата (ІV, ХІІ) и две за посещение на столицата ни (VІІІ, ХІ). 

Децата често оформяха замисъла си в процеса на самото разказване, като сюжетът на всеки от разка-
зите следваше фабулната линия, която беше кратка, динамична и наситена с действията на героите. В ре-
зултат на това се създадоха схематични и статични образи, които са лишени от конкретност и развитие, 
но пък показаха висока речева активност, което е предпоставка за успешна работа върху творческия раз-
каз на по-късен етап от експерименталното изследване.

Изводи: Регистрираната висока речева активност от страна на всички деца в хода на експеримента 
показва, че използването на интерактивни методи в мотивацията на детското словотворчество има сил-
но развиващо действие както върху въображението, така и върху комуникативната компетентност на де-
цата. Методът на фокусираните обекти има потенциал на творчески метод, който успешно може да се из-
ползва за развитие на творческия разказ в предучилищна възраст, при условие, че прилагането му е съо-
бразено с особеностите на мисленето и въображението в тази възраст. За целта се налага системното му 
прилагане в разнообразни забавни и интересни речеви ситуации, които да провокират детската речева 
активност и въображение. 
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