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Abstract: Inclusion in game-cognitive activity on subjects from the world of nature is necessary for the chil-
dren to have a scientific understanding of the processes and phenomena that take place in them. Cognitive pro-
cesses are involved, including recognition, interpretation, classification, memorization of information, evalua-
tion, conclusions, formation of strategies, which implies opportunities for developing new skills and methods, 
obtaining new knowledge, developing children’s potential cognitive and creative abilities. An activity-value ap-
proach is used, focusing on the means of solving tasks rather than on content.

Keywords: natural phenomena, play, cognitive activity, preschool age, scientific experiments for children.

Детето от предучилищна възраст е активен субект, притежаващ особен вид наблюдателност, творче-
ски потенциал, любопитство и любознателност към околния свят. То възприема информацията за окол-
ния свят, предизвикателствата и проблемите, около него, като се стреми да създаде собствена „концеп-
ция“ за тяхната същност и значимост. Активизират се познавателните процеси, включващи преди всич-
ко разпознаване, интерпретация, класификация, запомняне на информация, оценка, изводи, формиране 
на стратегии, което предпоставя възможности за изработване на нови умения и способи, за усвояване на 
нови знания, за разгръщане на потенциалните детски познавателни и творчески способности [1]. В сми-
съла на тази активност детето се стреми да открие и опознае обкръжението, да се адаптира или приобщи 
към него, да предложи „инициатива срещу вина“ като цел на дейността, характерна за тази възраст [2]. 
Изявената активност на детето от предучилищна възраст не винаги е осъзната и съпоставима с равнище-
то и спецификата на неговия познавателен, творчески и социален опит, но е много ценна предпоставка за 
неговото актуално общо развитие. Интересите и потребностите на съвременното дете изискват „нов тип 
Програми и технологии за работа с децата преди постъпване в училище, чийто базис да са отношенията 
на взаимодействие като отношения на взаимно допълване, на субект-субектна основа, на сътрудничест-
во и помощ между децата и педагога“, както подчертава Маргарита Колева [1]. Ключов проблем в този 
смисъл е разбирането за детето от предучилищна възраст: детето, чиято самоличност според Бенджамин 
Сингър е „отчасти отражение на това, което ще бъде, върху това, което е“. Включването в игрово-позна-
вателна дейност по теми от света на природата е необходимо за изграждането у децата на научно разби-
ране на процесите и явленията, произтичащи в нея. Важно е те да се научат да стигат до познанието чрез 
собствената си активност. Децата се поощряват към изследователско мислене като участват заедно с въз-
растните във всички компоненти на образователния процес: първоначална задача, способи за решаване, 
междинни задачи и резултати от тях, проектиран краен резултат. Детската игра с природни феномени ви-
наги предполага навлизане в социални и културни отношения [3]. Тя има следните етапи:

 y Играта започва от физическия свят, където природните явления се възприемат непосредствено.
 y Следва етапът на детската творческа и изследователска дейност. 
 y Етап на проверка и доказване на хипотезите. 
 y Следващият етап е пораждането на идеи, представи, хипотези за развитието на природните явле-

ния.
 y Последният етап е съотнасянето им с общовалидни теории и концепции [3].

Тази последователност се доближава до някои достъпни моменти от технологията ТоГИС, чийто ав-
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тор е В. В. Гузеев. Това е пето поколение или технология на бъдещето – Технологията на обучението в гло-
балната информационна мрежа /сеть/ или ТоГИС. . В. В. Гузеев [4], посочва, че това е дейностно-ценност-
на технология. При нея учителят е мениджър на образователния процес и експерт. Целесъобразно под-
браната система от задачи дава възможност за дейност в откритото информационно пространство, както 
и формира система от личностни ценности. Използва се дейностно-ценностният подход, като акцентът е 
върху способите за решаване на задачи, а не толкова върху съдържанието [5]. В съдържателен план това 
означава: „технология за продуктивно обучение, ориентирана към дейностно-ценностния подход в обра-
зованието с прилагане на проблемни и моделиращи методи като основни“ [6]. Положителните моменти 
от дейностно-ценностните технологии от пето поколение са търсенето на информация в различни източ-
ници като книги, енциклопедии, мултимедийни продукти, творби на изкуството, интернет; откриване на 
проблем; издигане на хипотеза; привличане на целия досегашен опит и знания на децата за доказване-
то и; съотнасяне на получените отговори с утвърдени културни образци; работа в мултимедийна среда.

Експериментите с природни феномени за деца са проведени с децата от Iv б група на ДГ№1 „Ведрица“, 
гр. Благоевград. В предшестващите 3 години децата преминаха през обучение чрез технологията ТРИЗ, оп-
исано в статии [7] и [8]. Тя беше приложена в комбинация с достъпни елементи от технологията от пето по-
коление ТоГИС, както и принципът на интегралната технология от четвърто поколение за психологизиране 
на образователния процес и пълната му компютъризация. Използва се информационно-дейностният под-
ход. Тези експерименти изпълниха до голяма степен времето за дейности по избор на децата и в този сми-
съл, включвайки ярки, забавни елементи, се подчиняват на принципите на педагогическата анимация и пе-
дагогиката на свободното време, както те са описани от Хорст опашовски [7]. Експериментите включват:

 y свойствата на въздуха като вятър, атмосферно налягане, свиване и разширяване
 y свойствата на водата като промяна в агрегатното състояние и свойства на водата под налягане
 y силата на вакуума
 y свойството на наситени разтвори на сол и захар да образуват кристали
 y свойствата на някои материали като хартията.

Всички тези дейности съдържат игрово-познавателни мотиви и следват темите по оС, заложени в 
програмната система „Аз ще бъда ученик“ за 6-7 г. деца на изд. Изкуства – Вода, Въздух, Природни богат-
ства. Следва се програмното съдържание на посочените познавателни книжки по он Математика в ядра-
та Измерване и Количествени отношения. 

Според описаните по-горе етапи на детската игра с природни феномени, в началото се наблюдава из-
явен интерес у децата към темите от ядро Естествена физична среда и природни явления. Децата се инте-
ресуват от основните природни явления, разполагат с много информация и търсят обяснение, често в на-
учен план. Ролята на учителя би следвало да се подчинява на принципа на М. Монтесори „Помогни ми да 
се справя сам“. След това на децата се дава възможност да участват в изграждането на опитните установ-
ки, под формата на конструктивна игра, като се подпомагат от схематични рисунки. Следва изследовател-
ският етап и издигане и проверка на хипотезите. Следващият етап дава възможност на децата да издиг-
нат свои идеи за развитието на конкретното явление. Последният етап е съотнасяне на доказателствата с 
общовалидни концепции, които децата са обучени да търсят в различни източници – книги, енциклопе-
дии, интернет, съгласно дейностно-ценностните технологии от пето поколение, които са достъпни за тази 
възраст. огромният интерес на децата към света на природата ги подтиква да търсят информация в раз-
лични източници и те откриха една полезна и забавна книга на КерстинЛандвеер, която в българското си 
издание е наречена „най-интересните експерименти за деца – Книга първа“ [9]. от тази книга, която ста-
на настолна за групата и измести любимите приказни герои, децата получиха сериозни познания за при-
родните феномени и умения за залагане и проследяване на научен експеримент. 

Материалите за използваните опити са достъпни за детската дейност, като същевременно се предла-
гат в необичайни комбинации, което провокира интереса и изобретателността на децата. Запознаване-
то им с ТРИЗ-игрите моделира у тях способности за решаване на изобретателски задачи и стремеж към 
откривателство. от подръчни материали децата сглобяваха с увлечение опитните си установки, заедно 
стигнахме до решение как да изглеждат рисунките, които подпомагат тази игра, която по своята същност 
е конструктивна (Фиг. 1-8). Получи се увлекателна детска творческа и познавателна дейност, която задър-
жа интереса на децата за дълго време. 

Започнахме с получаването на кристали от наситени разтвори на сол и захар. Децата се впечатляваха 
от темите за природни богатства и особено от красотата на скъпоценните камъни, които открихме в ин-
тернет и дълго разглеждахме. Идеята, че могат сами да си направят нещо толкова красиво ги мотивира с 
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увлечение да подготвят разтворите и търпеливо да завързват конци на дървени пръчици, чиито краища 
се потапят в готовия разтвор. Децата разбраха, че е нужно търпение, дни наред, за да се образуват пър-
вите кристалчета. Те научиха, че това се получава в резултат на изпарението на водата в разтвора, поради 
което малките частици от веществото се свързват помежду си като образуват редиците на кристална ре-
шетка. За малките човечета, които изграждат материята, децата имат познания благодарение на прило-
жената през годините технология ТРИЗ. Сега тези умения те включиха в нов вид дейност. научиха, че по 
този начин са се образували красивите самородни кристали, които видяха във видеоклиповете, само че 
в течение на много дълго време1. Кристалите от наситения солен разтвор се образуваха бързо, но със за-
харния разтвор имахме проблем. Водата видимо намаляваше, но не се образуваха кристалчета и ние за-
почнахме да търсим къде грешим. В интернет намерихме нужната ни информация. оказа се, че трябва 
да филтрираме разтвора през хартиена салфетка и да добавим още малко захар. направихме това, раз-
делихме течността в по-малки чаши и във всяка разтворихме различен цвят водна боя. Само след някол-
ко дни имахме красиви, големи, разноцветни кристали. Тъй като децата знаят, че от скъпоценните камъ-
ни се изработват различни бижута, решиха да използват кристалите си с такава цел. наши съмишленици 
ни заеха книга със снимки и рисунки на накити от колекцията на Историческия музей във Велико Търно-
во. Децата се интересуват от историята, особено от българските царе и имат познания за тях [7]. Тъй ка-
то книгата трябваше да се върне след няколко дни, ние снимахме рисунките с таблети, телефони и по-
сле дни наред старателно прерисувахме моделите. част от кристалите натрошихме на прах, смесихме ги 
с малко брокат и ги апликирахме върху рисунките. Получиха се прекрасни проекти за бижута, които де-
цата подариха на майките си. освен интересната дейност, децата усвоиха понятията за скица, проект на 
изделие, модел, работа с технологии.

Книгата на КерстинЛандвеер [9] ни оказа неочаквана помощ и в друго образователно направление, а 
именно математиката. В познавателните книжки „Аз ще бъда ученик“ на изд. Изкуства за 6-7 год. деца са 
предложени подходящи примери на задачи от събиране и изваждане, а също и неравенства със знаци-
те по-голямо и по-малко. Забелязахме, че някои от тях затрудняват децата и потърсихме начини да вклю-
чим тези задачи в интересна игра. За целта усвоихме изкуството на тайнописа. намокрихме листа хартия, 
сложихме върху тях сухи и започнахме да пишем примерите от книжките. от предложените графични уп-
ражнения, децата имат умения да изписват цифрите и това беше лесно и забавно за тях. на няколко листа 
децата изписваха дадена задача, на други отговорът и, неизвестният знак плюс или минус, търсените зна-
ци по-голямо или по-малко. Листата се оставят да изсъхнат, след което написаното изчезва. Децата бяха 
насърчавани да открият по какъв начин може да се появи отново нашето тайно писмо. По аналогия те се 
досетиха, че е нужно листите отново да се навлажнят. Така те се забавляваха да откриват какво ще се по-
яви на листа, ако е задача всички заедно търсеха скрития отговор, подреждаха готовите си тайни задачи 
на голяма мушама и така, в процеса на весела игра, трудните задачи се появяваха подредени и разгада-
ни, а децата усвояваха уменията за сътрудничество и работа в екип. Включването на опитна работа в об-
разователния процес стана любима дейност на децата и те пожелаха да изпробват всичко от книгата, за 
което можехме да намерим подходящи материали. 

от ТРИЗ-игрите децата придобиха умения да съчиняват свои вълшебни приказки и истории и скоро се 
роди идеята, че ние сме попаднали в лабораторията на забавния професор уизгис от филмчето за феите 
уинкс. В тази вълшебна лаборатория, от подръчни материали, децата конструираха постановките за свои-
те опити и се запознаха с проявите на природните феномени. Забавен модел за промяната на атмосфер-
ното налягане е опитът с две ябълки, завързани за дръжките на равни по дължина парчета канап. на об-
легалките на две столчета се поставя дръжката на метлата, на нея се завързват свободните краища на ка-
напа и ябълките увисват една до друга, на разстояние две детски педи. След това децата духват точно по 
средата между тях с помпа за балони и след няколко секунди ябълките започват да се блъскат силно ед-
на в друга. За децата това е много забавно, но след като се наситят на играта, започват да питат защо ста-
ва така. Дават им се обяснения, че когато духаме с помпата, въздухът между ябълките се разрежда, а то-
зи от външната им страна е по-тежък и блъска ябълките една в друга. Движението на въздуха илюстрира 
природното явление вятър, а ние го нарекохме „Вятърът на професор уизгис“ (фиг. 1, А).

С феномените противодействие, изтласкваща сила или ракетна тяга децата се запознаха също под 
формата на забавна игра. на дълъг канап нанизахме сламка за пиене. надухме балони и защипахме от-
вора им с щипки за пране. Две деца държат канапа изпънат, а другите прикрепват балоните си със тиксо 
за сламката. Всяко дете по реда си издърпва тази конструкция в единия край на канапа и освобождава от-
вора на балона от щипката. Балонът излита с голяма скорост до другия край на канапа (фиг.1, Б). Играта е 
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много весела и в същото време поражда много въпроси у децата. Те търсят причината за движението на 
балона и единственият фактор, който откриват е въздухът, който излиза от балона с голяма скорост. Това 
е и верният отговор, те се досещат, че когато излита назад, въздухът движи балона напред. обяснението, 
че това явление се нарича и ракетна тяга ги провокира да търсят в интернет и енциклопедиите информа-
ция за изстрелването на космически кораби, совалки, спътници, работата на астронавтите на Междуна-
родната космическа станция2. Това обогати познанията на децата и разшири кръга на техните интереси. 

 
А    Б

Фигура 1. Експериментални постановки

отново в разговорите за космоса беше споменавано съществуването на природно явление, нарече-
но вакуум. Децата се интересуваха какво е това и за илюстриране силата на вакуума отново използвахме 
интересни опити. най-напред внимателно разгледахме описанието на опитите, дадено от Керстин Ланд-
веер [9]. В него сварено яйце само се вмъква в бутилка с топла вода, а водата, получена от разтопени ле-
дени кубчета, сама се изкачва до дъното на затоплената чаша, с която са покрити (фиг.2, А, Б). Децата не 
вярваха, че такива резултати са възможни и решиха, че това е само в книжката, а в действителност ня-
ма как да се получи. Започнахме старателно да подреждаме опитните установки. наляхме топла вода в 
стъклена бутилка с по-широк отвор и сложихме едно сварено яйце плътно върху отвора. не е необходи-
мо водата да е опасно гореща, достатъчна е безопасната температура от топлия кран на чешмите за де-
цата. Докато чакахме резултат или по-точно липсата на такъв, подредихме материалите за другия опит. В 
стъклена чинийка сложихме кубчета лед, посипахме ги с малко сол, тъй като от опит децата знаят, че ле-
дът се разтапя бързо, ако върху него се насипе солен разтвор. Те са виждали, че така се обезопасяват за-
ледените улици през зимата. 

 
А    Б 

Фигура 2. Експериментални постановки

Сложихме при леда малко водна боя и всичко това покрихме със затоплена стъклена чаша. не след 
дълго яйцето започна да се вмъква в бутилката, като видимо оказва съпротива на някаква сила, а оцве-
тената вода се изкачи до дъното на обърнатата чаша. Скоро цялото яйце влезе в тясната бутилка, а деца-
та бяха невероятно изненадани, очаровани, готови да повярват, че това е магия, питаха се дали наисти-
на не я прави измисленият от нас уизгис. на помощ дойдоха познанията на децата за свойствата на въз-
духа и водата, които при нагряване се разширяват, а при охлаждане се свиват. Когато водата в бутилка-
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та изстива, тя се свива, а нейното място остава празно, защото ние здраво сме запушили отвора със сва-
реното яйце. Децата лесно се досещат, че в такъв случай на мястото, освободено от изстиналата вода не 
остава нищо, нито дори въздух, а именно това празно пространство е вакуумът, който има свойството да 
засмуква предмети. Децата веднага се досетиха за гледани от тях фантастични филми с пробойни в звез-
долетите и астронавти, които се борят със засмукващия ги навън космически вакуум. В случая с ледена-
та вода, по аналогия те откриха, че тук въздухът под чашата се охлажда и се свива, отново нищо отвън не 
може да влезе под нея и се образува вакуум. Той засмуква оцветената вода и я изкачва нагоре по на пръв 
поглед магически начин. Децата бяха много горди, че са разгадали такава невероятна загадка и следва-
щото, което научиха беше, че хората използват силата на вакуума за производство на различни предме-
ти. Доказателствата намерихме отново в интернет, като най-силно впечатление им направи видеоклип, в 
който на вакуумна преса се изработва маска на известен филмов герой3 .

Свойствата на водата като промяна в агрегатното и състояние, способност да разтваря вещества са из-
вестни на децата и играта с опитни конструкции, които ги демонстрират е забавна за тях. Те се забавлява-
ха да приготвят „Закуската на уизгис“, като сипваха страгали в стъклена чаша, а след това наливаха в чаша-
та вода. не след дълго страгалите набъбваха и започваха да подскачат високо нагоре, а децата правеха ана-
логия с покълването и набъбването на бобените зърна, което те много пъти са наблюдавали (фиг. 3, А). За 
свойствата на водата под налягане, приготвихме на децата една изненада. Бутилка с газирана вода престоя 
няколко часа във фризер, а те не спираха да питат защо му е на професора толкова студена напитка. на де-
цата беше предложено да отгатнат дали когато извадим бутилката, водата ще е замръзнала или не. Те се 
засмяха и отговориха – естествено замръзнала, всички знаят, че водата във фризер се превръща в лед. Кога-
то извадихме бутилката, бяха смаяни, че водата все още е течна и предположиха, че не е престояла доста-
тъчно дълго във фризера. Предложихме им да отворим капачката и в мига, в който направихме това, вода-
та се превърна в парче лед. Изненадата беше голяма, отново започнаха разговорите за магия и децата бя-
ха насочени да помислят по какво се различава газираната вода от обикновената . Те веднага се досетиха, 
че това са мехурчетата, които правят водата под налягане. новото, което децата научиха беше, че под наля-
гане водата замръзва много по-трудно от обикновената вода и обратно – под високо налягане ледът се то-
пи по-бързо, както и че на това свойство се основават любимите им зимни спортове – ски, шорт-трек, фи-
гурно пързаляне. С помощта на газирани течности децата се забавляваха да надуват балони, като в балона 
първо се сипва малко сода за сладкиши, а после се поставя плътно захванал гърлото на бутилка с оцет. Ба-
лоните се надуваха за миг, децата ги връзваха с конец и се наслаждаваха на полета им до тавана (фиг. 3, Б). 

 
 А    Б 

Фигура 3. Експериментални постановки

В книгата с опитите децата откриха модел, наречен „параход“ и непрекъснато се молеха да го изпроб-
ваме и ние. Имахме известни резерви, тъй като в подготовката и провеждането му се наблюдава прека-
лена намеса на възрастните, а поради естеството на експеримента, децата са само в ролята на наблюда-
тели, но от друга страна, той дава добра възможност за демонстрация за възможностите на агрегатното 
състояние на водата, наречено пара. В общи линии даденото описание е следното: на малка дъсчица се 
забиват 4 не много дълги пирона. Между тях се поставя запалена чаена свещ, а отгоре пробита черупка 
от яйце, от което е премахната вътрешността. В черупката се налива вода и цялата конструкция се поста-
вя в голям съд с вода. Щом водата в яйцето заври, тя започва да излиза като пара и дъсчицата започва да 
плува в права посока. Децата научиха за свойствата на парата да движи различни машини и откриха за-
бавни видеоклипове с парни локомотиви и параходи4,5 (фиг. 4, А). 
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 А    Б 

Фигура 4. Експериментални постановки

Последният експеримент, за съжаление, доста натъжи децата, по-точно натъжиха ги размислите, кои-
то той породи у тях, но както е казал древният мъдрец – голямото познание, води до голяма тъга. от друга 
страна, игрите с природни феномени по определение навлизат в пространството на обществените и кул-
турни реалности и ние няма как да избегнем това, а и нямаме право да го направим. на децата се пре-
доставят птичи пера и три купички с вода. В първата водата е съвсем чиста, във втората се добавя течен 
сапун, а в третата малко олио (фиг. 4, Б). Децата потапят перата в трите купички и наблюдават каква е раз-
ликата между тях. Те установяват, че перата излизат почти сухи от чистата вода. от сапунената вода те из-
лизат съвсем мокри и власинките им са слепени. от водата с олио перата излизат мазни, олиото полеп-
ва по власинките им и почти ги унищожава. от този експеримент децата научават, че между власинките 
на перата има много въздух, който действа като въздушна възглавница и по тази причина водните птици 
могат да се задържат над водата и да плуват, но това те забелязаха само в купичката с чиста вода. Пред-
лага им се да помислят какво ще стане с тези птици в замърсена вода и децата веднага си дадоха сметка, 
че перата подгизнаха и потънаха дори и в нашите купички с вода, а какво ще стане с птиците, ако се за-
мърсят водните басейни, които те обитават. Тези мисли активизираха познанията им за опазване на при-
родата и възпитаната у тях сериозна загриженост за състоянието на околната среда. от интернет и нови-
нарските емисии те познават тревожни картини на замърсени брегове и петролни разливи и разказват 
за тях с дълбока съпричастност6 .

Така описаната педагогическа практика беше основна част от работата с децата в течение на послед-
ната им година в детската градина, паралелно с подготовката им за училище и с цел изграждането на ва-
жно за тази подготовка високо ниво на зрялост на психичните процеси мислене, внимание, възприятие, 
творческо въображение. Децата изградиха умения за формиране на абстрактни понятия и самостоятел-
ност на мисленето. научните опити с природни феномени, съчетани с умения за търсене и откриване на 
знания в различни източници, издигане и доказване на хипотези, проверката им на практика и съотнася-
нето на резултатите с утвърдени социо-културни модели, направиха усвоените от децата понятия разби-
раеми и изпълнени със смисъл. не бива да се избягва използването на точните научни термини когато се 
работи с деца, тъй като често те са единствените, които описват наблюдаваните природни явления, а от 
друга страна, не бива да се подценява интелектуалното ниво на децата. Те имат много информация, по-
лучена от разнообразни източници, а освен това имат и много познания за процеси и явления, а извест-
но е, че информация и знание не винаги са еднозначни неща. още Виготски говори за наличие на езико-
во и технически-инструментално мислене, като подчертава връзката между тях, а Пиаже посочва, че тех-
ническото мислене и реч са свързани с техническото действие, което се доказа чрез описаната практиче-
ска дейност [3]. Приложението на елементи от технологии от ново поколение създава благоприятни ус-
ловия и за развитие на творческите способности на децата. Информационно-дейностният и дейностно-
личностният подходи в образователния процес се смятат за авангарда на педагогическото майсторство. 
Според Торанс креативността се проявява при дефицит на знания; в процеса на включване на информа-
цията в нови структури и връзки; в процеса на идентификация на липсващата информация; в процеса на 
търсенето на нови решения. Именно това е целта, с която са използвани предложените тук педагогиче-
ски методи и подходи.
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(Endnotes)
1 https://www.youtube.com/watch?v=uwOS5Axn6wM – най-красивите скъпоценни камъни в света.
2 https://www.youtube.com/watch?v=O3vaxWTp_BE 
3 https://www.youtube.com/watch?v=ngmwjN9Yx80 
4 https://www.youtube.com/watch?v=r-Ucln2uc8A 
5 https://www.youtube.com/watch?v=-T5_3pMt9Y0 
6 https://www.youtube.com/watch?v=R3yOOnljomI 


