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Abstract: Interactive games involve children and teachers in situations of constant discussion, expressing 
their own opinions, abilities and individual style. Children’s relationships in the play activity are varied and this 
leads to positive joint activities and helps for the formation of the children’s society in the game group. Properly 
selected and well-organized interactive games and techniques give an opportunity for speech development and 
help to improve the communications skills. Education by interactive games motivates and stimulates the speech 
activity and helps children to overcome self-centeredness.

Според Димитър Кр. Димитров [1] „Общуването се определя като взаимодействие между хората, на-
сочено към съгласуване и обединяване на техните усилия, с цел да се установят отношения и да се постиг-
не общ резултат. То е свързано с другите видове дейности и изпълнява следните основни функции: 1/ор-
ганизация на съвместната дейност, 2/формиране и развитие на междуличностните отношения, 3/позна-
ние на другите и самопознание“. 

Речевото общуване на детето в предучилищна възраст има социална същност и специфични възрас-
тови характеристики. Осъществява се чрез речева дейност и поведенческа изява. За да се осъществи ре-
чево общуване е необходимо да се развие речта на детето. В тази възраст детето изгражда своето пове-
дение и формира умение за водене на културен диалог. По това как детето построява своите разновид-
ност и съставна част на неговото социално поведение. И така в изказвания, как общува и се отнася към 
друг, съдим за степента на речевото му развитие и култура. Следователно речевото поведение на човека 
– това е процеса на възпитание, на социализация на човека, ставайки личност и все по-съвършено овла-
дявайки езика, се овладяват и естетическите норми на взаимоотношенията. С други думи се овладява 
речевия етикет и култура на общуването. В играта детето влиза в речеви взаимоотношения, обменя раз-
нообразна информация, упражнява се в овладяване и спазване на естетически норми на речево поведе-
ние. Конкретно и съдържателно определение за общуването представя Рос, където се определят следни-
те критерии на комуникативния акт:

  насоченост към партньора, с цел привличането му в процеса на общуване;
  потенциална способност да се приема информация за целите на партньора; 
  комуникативните действия трябва да са достъпни за разбирането на партньора и да предизвикват 
неговото съгласие за постигане на целта [2]. 

Особен принос за естетическо формиране на детската личност има театрализираната игра, като про-
дуктивна естетическа дейност. При предаване на мисли и чувства на героите от произведението дете-
то овладява изразителна художествена реч, като спазва ритъм, пауза, интонация и логическо ударение. 
Обогатяват се естетически възприятия и се развива творческото въображение. Чрез движение, музика и 
реквизит се осигурява цялостно естетическо въздействие върху детската личност. Изграждат се социални 
мотиви в поведението, трайни чувства на симпатия и дружелюбност. Интерактивните игри способстват 
за обсъждане на различни поведенчески прояви и създават нагласи за включване и изказване на мне-
ния. Пресечната точка между театрализираната и интерактивната игра всъщност е самата игра, като ос-
новна дейност в предучилищна възраст. „Играта е специфична човешка дейност, без която не могат 
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да се развиват и пълноценно да се реализират всички останали човешки дейности. А ако се овладее 
пълноценно в детството, се превръща в един особено ефикасен механизъм за личностното самоусъ-
вършенстване… [1].

Защо избрах тази тема?
Интерактивните и театрализираните игри провокират и стимулират креативно мислене и въображе-

ние. Разчупват традиционализма в преподаването на учителя, създават траен интерес към обучението по 
български език. Играта носи опит, създава усещане за освободеност от вътрешни ограничения, стремеж 
към познание, усъвършенства мисленето и речта, поражда положителни емоции, води до личностно са-
моутвърждаване.

Педагогическата ситуация реализирах с децата от втора възрастова детска група „Камбанка“- 4-5 го-
дишни, с участието на педагогическия екип на групата и родители.

Родителите са наши партньори и участници във възпитателно-образователния процес за успешна со-
циализация и пълноценно развитие на детето.

Тема: „Пътечка към приказките“
Образователно направление: „Български език и литература“
Ядра: „Свързана реч“ „Речник“ „Пресъздаване на литературно произведение“
Методи за организация на педагогическо взаимодействие: интерактивна игра, визуализация, игрово 

упражнение, графично моделиране, групов метод.
Цели: 

  Провокиране на езиковата активност на детето чрез интерактивни игри;
  Обогатяване на езиковата и комуникативна компетентност;
  Общуване на книжовен български език;
Очаквани резултати:

  Развитие на речевата активност и творческа изява на детето;
  Формиране на единство на естетически възприятия и естетически чувства;
  Стимулиране на прояви на игрово творчество в артистично пресъздаване;
Използвани интерактивни и театрализирани игри в педагогическата ситуация:
Игра „Познай приказката“
Чрез играта се актуализират знанията на детето за позната приказка.
Игра „Кажи добра дума“
Детето изразява мнение за позитивните и негативни постъпки на герои от приказка и ги описва.
Игра „Измисли щастлив край“
Детето създава нов край на приказката при опора върху реален предмет. Активиране на рефлексив-

ното и творческо мислене.
Игра „Книжка с картинки“
Децата създават книжка с картинки. Формира се интерес към оформянето на книжката.  Развиват се 

умения за сътрудничество и екипност (Фигура 1).

 

Фигура 1. Книжка с картинки
Игра „Къщичка“
Илюстрациите се съотнасят към приказката и се подреждат по реда на действието.
Игра „Моят любим герой“
Децата рисуват своя любим герой. Проявяват творческо въображение, развива се графичното моде-

лиране и словесното описание.
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Предучилищна педагогика

Театрализирана игра „Червената шапчица“
Разиграва се приказката „Червената шапчица“. Децата проявяват самостоятелност и творчество. Раз-

виват се речеви взаимоотношения. Обменя се информация. Упражняват се и се овладяват естетически 
норми на речево поведение (Фигура 2).

Използването на интерактивните и театрализирани игри в основни и допълнителни форми на педаго-
гическо взаимодействие ми дават основание да направя следните изводи:

  те мотивират речевата активност на детето;
  провокират творческото мислене и въображение;
  стимулират прояви на игрово творчество и артистично пресъздаване;

 

Фигура 2. Театрализирана игра „Червената шапчица“

  съдействат за преодоляване на егоцентризма;
  съдействат за преживяване на успех;
  оказват влияние върху речевите взаимоотношения – възпитават социални мотиви на поведение.
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