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Abstract: This paper presents a technological model of a pedagogical situation in „Mathematics“ entitled: 
„The Circle, The Triangle, and The Square have built a Marvellous City“. The aim is the development of cogni-
tive interests in 5-year-old children. The use of new technologies in kindergarten contributes to enhancing the 
quality of pedagogical interaction where traditions and innovation are successfully complemented. Interactive 
games provoke and stimulate thinking and imagination, creating a lasting interest in the child in math education.  
The formation of independent and creative personalities stays actual in pedagogical theory and practice. At the 
center of the educational system is the child with its uniqueness. The main concern of the family and the kinder-
garten is the child and what is the best for him/her. The educational impact is focused on developing skills and 
competencies from earliest childhood . 

Според Факирска „…в играта чрез постепенно нарастване на трудностите се дава възможност на де-
тето да се придвижва напред в своето развитие и да се усъвършенства самостоятелно, т.е. да развива 
своите творчески способности….Играта стимулира детската инициативност и активност…цялостното фор-
миране на личността“ [1]. Математическата подготовка в условията на детската градина е насочена към 
формиране на елементарни математически представи, съобразена с познавателното развитие на детето 
и възрастовите му възможности. обучението по математика се осъществява чрез мултифункционалното 
приложение на играта като подход, метод, похват, средство и форма на педагогическо взаимодействие. 
Играта като дейност има своето специфично значение за развитие на познавателната, социалната и емо-
ционалната сфера на детето.

Използването на нови технологии на педагогическо взаимодействие в детската градина е предизви-
кателство. Интерактивните игри провокират и стимулират креативното мислене и въображение на дете-
то. Разчупват традиционализма в преподаването на учителя, създават траен интерес към обучението по 
математика. Работата с деца, растящи в дигитална среда изисква използването на разнообразни форми 
на организация на образователно-възпитателния процес – колективна работа с групата, индивидуална 
работа на децата, работа на децата в екип. Включването на интерактивни технологии в дейността на де-
цата, предизвиква у тях оправдан интерес и вълнение. Използването на технологиите е по-добрият и по-
лезен за децата начин, допринася за нарастване на ефективността в процеса на преподаване и възпри-
емане на учебния материал, обучението е по-атрактивно. 

В основата на разработения от Р. Папанчева модел за динамична образователна среда стои разбира-
нето за нуждата от динамика в средата, методите и формите на работа, която да гарантира реализиране-
то на адекватен на времето познавателен процес за малките деца [2]. Ключови фактори за динамичния 
модел са: методите и формите на работа на предучилищния педагог; средата за провеждане на образо-
вателните дейности; образователното съдържание и учебните ресурси; квалификацията на педагогиче-
ските кадри; връзката с близката за градината общност – родители, семейства, институции. 

Материално-техническата база в ДГ „Единство Творчество Красота“, дава възможност да се провеж-
да качествен образователно-възпитателен процес, в който традициите и иновациите успешно се допъл-
ват. Като пример за приложение на интерактивни игри представям реализирана педагогическа практика 
по образователно направление „Математика“ на тема „Кръг, триъгълник, квадрат построиха чуден град“. 
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Работата е проведена с децата от трета подготвителна група „Камбанка“ /5–6 годишни/, педагогическия 
екип и родители. Родителите – първоучители на своите деца, са наши партньори и участници в процес на 
социализацията и пълноценно развитие на детето. 

Темата на ситуацията е към ядро: „Равнинни фигури“. Целите са: систематизиране знанията на дете-
то за познати геометрични фигури; откриване на геометрични фигури в несложни геометрични компо-
зиции; геометрично композиране по свободна творческа импровизация; провокиране и стимулиране на 
креативно мислене и въображение чрез интерактивни игри. очакваните резултати са детето да: 

 y разпознава и назовава геометричните фигури – кръг, триъгълник, квадрат и правоъгълник.
 y свързва по форма обекти от околната среда и познати геометрични фигури.
 y моделира различни предмети, като комбинира геометрични фигури в продуктивна самостоятел-

на дейност.
 y графично да възпроизвежда геометрични фигури.
 y изпитва емоционална удовлетвореност при реализиране на собствен замисъл в продуктивна са-

мостоятелна дейност.
Методи за организация на педагогическото взаимодействие: интерактивни игри, игрово упражнение, 

визуализация, групов метод, графично моделиране. Похватите – уточняващи и провокиращи въпроси, 
поощрения, указания, самооценка. В хода на работа се използват: мултимедийна презентация „Забавни-
те фигури“, програмируема играчка „умната пчеличка“ /Bee-Bot /, материали за екипна работа, работни 
картони, оперативен материал за индивидуална работа на децата по групи.

В хода на ситуацията се използва система от 5 дидактични игри:
1 . Приказка за вълшебния геометричен град.
2. Тайните на геометричните фигури да разгадаем.
3 . Всяка геометрична фигура в своята къщичка.
4. Кръг, триъгълник, квадрат построиха чуден град.
5. Всяка геометрична фигура в своята къщичка.
Първата игра „Приказка за вълшебния геометричен град“ служи за стимулиране на познавателните 

интереси на детето към предстоящата дейност и поставяне на темата на педагогическата ситуация. Игра-
та се състои в следното: децата отгатват гатанки за геометричните фигури и актуализират знанията си за 
тях. (В приказката геометричните фигури започват да спорят, коя от тях е по-важна. В края на приказката 
геометричните фигури отново стават приятели.) Децата сами стигат до извода, че макар и различни всич-
ки са еднакво важни и необходими и заедно могат да построят „вълшебния геометричен град“. насърча-
ване на децата към умението за работа в екип и сътрудничество.

Фигура 1. Моменти от изпълнение на играта „Приказка за вълшебния геометричен град“

чрез втората игра – „Тайните на геометричните фигури да разгадаем“ – се активират съвместна дей-
ност и изграждане на игрови умения у детето. Играта се състои в следното: децата откриват познати гео-
метрични фигури и свързват по форма с обекти от околната среда.
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Фигура 2. Моменти от изпълнение на играта „Тайните на геометричните фигури да разгадаем“

чрез третата игра – „Всяка геометрична фигура в своята къщичка“ – се реализира екипна работа. Де-
цата се разделят на три групи. Първата група играе играта „Кръг, триъгълник, квадрат построиха чуден 
град“. В игрова форма децата трябва да композират „град“ от геометрични фигури. Работят по собствен 
замисъл и свободна творческа интерпретация. Втората група играе на „открий ни и кажи колко сме на 
брой!“. Децата трябва да откриват фигури в несложна геометрична композиция и да ги преброят по вид. 
Третата група играе играта „Познай ме“, като използва програмируемата играчка „Bee – Bot“. Целта на иг-
рата е да се систематизират знанията на детето за познати геометрични фигури, както и да се развиват 
уменията му за ориентиране в пространството.

  
Фигура 3. Моменти от изпълнение на екипните задачи

участници в игри са помощник възпитателят на групата и родители на децата. Игрите стимулират ре-
алната самооценка у детето, мотивация за постижения, индивидуална и групова изява. Децата се спра-
виха отлично благодарение на екипната работа между малки и големи и изпитаха радост от постижени-
ята си.

Използването на ИКТ и интерактивни игри във процеса на педагогическо взаимодействие ми дават 
основание за следните изводи:

 y Играта допринася за изживяване на положителни емоции, стремеж за личностно самоутвържда-
ване.

 y Екипната работа в динамична образователна среда развива креативно мислене, самостоятелност, 
творчество и натрупване на интелектуален опит.

 y Прилагането на образователните технологии в детската градина повишава ефективността на обуче-
нието при което традиции и иновации успешно се допълват.
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