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Abstract: The article explores the possibility of working towards a synchronized achievement of results in 
several aspects of the educational process in Bulgarian language and literature teaching in the two preparato-
ry groups of nursery school. The research connects the tendencies towards innovation and dynamism in the lit-
erary conversation with a non-traditional visualisation method for the nursery school – pictograms. The prov-
en positive role of play in preschool education is compared to the non-traditional context of the pictograms sur-
rounding the child in real life. The pictogram-based literary exercises used for this research have been struc-
tured in six groups: pictograms aiding the understanding of the sequence of the plot; pictograms for multi-as-
pect characterisation of a character; pictograms to appreciate of the richness of the vocabulary of the literary 
text; pictograms to explore the emotional state of the characters; pictograms to explore the emotional response 
of children to the literary text; pictograms for comparison with other images on the literary text. The model test-
ed in practice with Preschool Pedagogy students achieved results for the children in the context of its dynam-
ic play, varied activities (imagery, play, verbal, emotional); its systematic approach and in achieving a number of 
competences simultaneously – understanding a literary text, reproducing a literary text, developing children’s 
vocabulary, improving their overall communication skills and personal development.

Keywords: pictograms, preparatory groups, play, literary conversation, results, speech development, vocab-
ulary

Заглавието на изследването насочва вниманието към един немалко дискутиран през последното де-
сетилетие проблем – литературния разговор в детската градина, традициите и перспективите на ефектив-
ното му осъществяване [1, 2]. Заглавието провокира мисълта и по посока на детерминираността на избо-
ра на подобен изследователски обект – литературния разговор. Основен ориентир за реализиране на об-
разователно-възпитателно въздействие в подготвителните групи на детската градина са новите образо-
вателни документи. В Приложение № 1 към чл. 28, ал. 2, т. 1 на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучи-
лищното образование1 са изведени основните компетентности, предвидени за усвояване от децата чрез 
образователно направление „Български език и литература“, чиято основна функция „е задоволяването 
на потребността на детето от речева активност, което предизвиква положителни емоции и се превръща 
в стимул за изграждане на умения за комуникиране и общуване: готовност за директно и адекватно на 
речевата ситуация изразяване“. Очакваната резултатност, според Наредбата, е съотнесена с шест образо-
вателни ядра: свързана реч, речник, граматически правилна реч, звукова култура, възприемане на лите-
ратурно произведение, пресъздаване на литературно произведение. Приоритетността в подготвителни-
те групи върху развитието на свързаната реч на децата провокира изследователското ни внимание към 
търсене на резултатност в единство по четири направления – ефективна комбинативност на дейности по 
възприемане/пресъздаване на литературно произведение, работа върху детския лексикон, развитие на 
свързаната реч на децата. При съобразеност с нормативно очакваната резултатност и съвременните ме-
тодически търсения за максимална ефективност на игровостта и динамичността [3, 4] при разноаспектно-
то развитие на децата (комуникативно, емоционално, естетическо) е апробиран нетрадиционен техноло-
гичен модел за работа с художествен текст, в контекста на свързаността му с образи, доста активно биту-
ващи във всекидневното обкръжение на децата – пиктограмите.
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В научната литература пиктографията е представяна като „първата форма на употреба на графичен 
знак, чрез който се предава определено послание към адресат“. Интерпретирана е в контекста на възник-
ването си като система за писмена комуникация, като система от елементи за „визуална знакова кому-
никация“ [5]. Пиктограмата (на латински: pictus – рисувам и на гръцки: γράμμα – запис) се дефинира ка-
то знак, показващ основните разпознаваеми черти на обект, предмет, явление, които най-често са пред-
ставени в схематичен вид.2 В речниковата статия за пиктограма в Речника на чуждите думи в българския 
език акцентът е поставен върху релацията знак – дума: „рисунка, писмен белег при пиктографско пис-
мо, който съответства на дума“ [6]. Пиктограмата се осмисля като исторически формирана през вековете 
схема, която има и тясно специално значение, и второстепенна роля при комуникацията.3 Пиктограмата, 
интерпретирана не като художествен факт, а като символ, чрез който се предава информация, има свои-
те съдържателни и формални характеристики. В исторически план пиктограмата формално е изображе-
ние на реални физически обекти, действия. Съдържателният план на използваните в древността пикто-
грами няма пряка връзка с определена езикова единица (фонема, морфема, дума, фраза); чрез него се 
експлицират предимно конкретни понятия и в определен контекст (съобразно определени понятия и фа-
кти) пиктограмата поема ролята на цялостно съобщение. Пиктограмата помага да се разбират хора, гово-
рещи на различни езици, а защо не – и хора с различни интелектуални „дадености“ и емоционални на-
гласи. Възможността на пиктограмата да поема неограничен и разтеглив обем от информация, конкре-
тизиращ се в определен контекст, предполага активното битуване на тези знакови единици и при кому-
никативните процеси на съвременните хора. Приложенията за размяна на съобщения (като Skype, Viber, 
Facebook) съдържат безкраен набор от пиктограми, чиято семантика е и ясна за всички, и като че ли по-
стоянно допълвана и разширявана в зависимост от конкретния комуникативен контекст на междулично-
стно общуване.

Фигура 1. Пиктограми в Skype, Viber и Facebook

Пиктограмите са перспективна, но недостатъчно изследвана област за комуникация (вербално – не-
вербална, субектно – субектна, субектно – обектна) в педагогическия дискурс. Те навлизат активно и в 
учебниците по български език за начален и прогимназиален етап. Например в Буквар за 1. клас [7] и в Те-
традка по български език за 1. клас [8] сред останалите помощни знаци са включени и разнообразни пик-
тограми.

Фигура 2. Пиктограмни изображения в Буквар за 1. клас

Фигура 3. Пиктограмни изображения в Тетрадка по български език за 1. клас
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Децата от подготвителните групи на детската градина също влизат в съприкосновение с „пиктограм-
ния“ свят на родителите си – чрез смартфони, таблети, компютри, електронна комуникация, реклами. 
Предучилищната възраст е сензитивен период, който разчита и на естетическото въздействие, и на иг-
рата, и на забавната, но целенасочена комуникация. Тръгвайки от презумпцията, че детето от подготви-
телните групи активно реагира на провокативността, новото, различното, авторите на изследването ре-
ализират дейности със студенти (специалност „Предучилищна педагогика“ на Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“) относно проверка на резултатността от използване на пиктограми в 
педагогически ситуации с деца от подготвителните групи в детската градина, свързани с естетическо об-
щуване (възприемане и пресъздаване на прозаичен и/или стихотворен художествен текст). Целта на из-
следването е проверка на възможността пиктограмите действително да бъдат използвани като стимул на 
детската активност при работа с художествен текст; анализ на резултативните контексти от апробирания 
модел. През периода на експерименталната дейност е работено с два текста: прозаичен – „Зайко и бре-
зичката“ (Приложение № 1), и поетически текст – „Зайо Байо Дългоух“ (Приложение № 2). В следваща-
та част от изследването са представени някои от използваните „игрово-пиктографски модели“, като е на-
правен опит те да бъдат структурирани в няколко условно обособени групи (с оглед на общите им особе-
ности). 

 y Пиктограми в помощ на усвояването на поредността на сюжетното действие.

Фигура 4. Пиктограмни изображения, онагледяващи сюжетно-съдържателния модел  
на творбата „Зайко и брезичката“

Безброй са възможностите за формално експлициране на сюжетно-съдържателния модел на творба-
та. Използваните картинни изображения предполагат вариативност в моделите на визуализирането си – 
табло, мултимедийна презентация, илюстрационни карти, онагледяващи отделни моменти от художест-
вения текст. Зад схематизираността на изображенията и организираността им в черно-бялата цветова па-
литра се крият очакванията на педагога за по-голяма активност на „провокативно“ стимулираното образ-
но мислене на децата. Творческите задачи могат да варират: от оцветяване (цялостно – в цветова гама, 
според усетените доминанти и предпочитания на детето; оцветяване на отделен елемент не просто и са-
мо за игра, а с оглед изпълнение на семантична задача – епизод, свързан с...); през подреждане на епи-
зодите съгласно логиката на текста (при вариант на съзнателно нарушена от учителя чрез изображенията 
хронолгичност на ставането в текста); до допълване на изображение (с оглед пропуснат епизод от пред-
ставената от автора случка). Подобен модел н а работа стимулира асоциативната памет и въображение-
то на децата и на следващ етап от работата може да бъде използван и за подпомагане на дейностите по 
устно репродуциране на текста първоизточник. (Ще ви прочета още веднъж текста, а вие ще вдигате тази 
картинка, която отговаря на момента, който чувате. След това ще подредите картинките по ред и с тяхна 
помощ ще разкажете историята.). 

 y Пиктограми за разноаспектно характеризиране на герой (действия, постъпки, назоваване, взаимо-
отношения с други персонажи – вербални, действени и др.). 

Фигура 5 Пиктограми за характеризиране на действия на персонаж 
(примерен въпрос: Какво прави зайко в този ден?)
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Фигура 6. Пиктограми за разкриване на знаковостта на името на герой 
(примерна задача: Оградете картинката, която подсказва защо героят се нарича Дългоушко.)

Фигура 7. Пиктограми, разкриващи осмисляне на отношението герой – времепространство 
(примерна задача: Оцветете картинката, показваща мястото, на което играе Дългоушко.)

Фигура 8. Пиктограми към въпрос със структуриран отговор 
(примерен въпрос: С кого не си говори Дългоушко в тази история?)

Акцентът при подобни игрови конструкции е върху наблюдателността и задълбоченото осмисляне на 
художествения текст; вниманието е насочено върху развитието на умения (според възрастовите възмож-
ности и интереси) за откриване на отношения в текста (персонаж – персонаж, герой – времепростран-
ство, персонаж – авторово отношение, експлицирано с името на героя и др.). 

 y Пиктограми за осмисляне на изразното богатство (художествеността) на текста. 

Фигура 9. Пиктограмна визуализация за разчитане на метафоричността на текст 
(примерен въпрос: На какво приличат счупените клони на брезичката?)

Фигура 10. Пиктограмни изображения за визуално разчитане на употребен в художествен текст 
фразеологичен израз 

(примерни въпроси: Защо Вълчо е скрил гърне със злато? Какво означават думите „черни дни“?)

Деликатното, но систематично концентриране на вниманието върху предпочетени в художествени 
текстове за деца сравнения, метафори, фразеологични изрази и др. насочва вниманието на детето към 
детайлите, поставя основите на умението му за работа със спецификата на художествения текст; спомага 
за началното формиране на творческа наблюдателност, за проникновеност в загадките (откриване на не-
казаното от автора) и в достойнствата на богатия на изразни възможности художествен текст. Предполо-
жената от пиктограмите (например Фигура 10.) последваща вербализация на скритите в тях смисли сти-
мулира творческото мислене, допринася за формиране на умения в единство – разбиране на казаното в 
авторския текст (по модела – не само какво, а и как е казано), обогатяване на речника на детето, посте-
пенно развитие на свързаната му реч (и чрез необходимостта от съобразяване не само със семантичния, 
а и с формалния контекст на съответна комуникативна/естетическа ситуация). За развитие на образното 
мислене и речника на децата може да допринесе и моделът на допълване на пиктограмните изображе-
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ния с предложени от учителя вербални „разчитания“, например: Какво означават казаните от Вълчо думи 
„черни дни“: че дните му са черни на цвят; че това са дни, в които се чувства тъжен; че това са дни, в кои-
то няма пари; че през тези дни няма светлина? 

 y Пиктограми за изследване на емоционалните състояния на персонажи в художествения текст.

Фигура 11. Пиктограмни изображения към въпроси относно персонажни емоционални състояния
(примерни въпроси: Как се чувства Дългоушко в началото на историята? Какво изпитва зайчето, ко-

гато вижда пречупената брезичка?)

Фигура 12. Пиктограми за осмисляне на емоционално състояние на герой 
(примерен въпрос: Кои изображения насочват как се чувства Дългоушко в този ден?)

Фигура 13. Пиктограмно изображение със задача за дорисуване 
(примерна задача: Довършете рисунката на зайчето така, че да разберем какво изпитва, когато чу-

ва историята на брезичката)

 y Пиктограми за изследване на емоционалността на детското възприятие на художествения текст.

Фигура 14. Пиктограми за конкретизиране на читателското емоционално възприятие 
(примерен въпрос: Как се почувства, докато слушаше историята на зайко?)

Фигура 15. Пиктограми за конкретизиране на емоционално възприятие 
(примерен въпрос: Каква е историята на брезичката?)

Фигура 16. Пиктограми, подпомагащи изразяването на вербална оценка 
(примерен въпрос: Правилно ли е постъпил Илийчо според вас?)

Пиктограмите от последните две групи (използвани обикновено след първоначалния прочит на те-
кста и анализа на сюжетно-композиционните му особености) предполагат изразяване на оценка за героя 
или случващото се в текста; насочват детските читателски възприятия към изразени вече оценки (на учи-
теля, на другите деца); активизират съпоставителни дейности относно съдържателните и формалните мо-
дели на изказани оценки (с оглед на различни показатели – вярност, уместност, оригиналност, толерант-
ност, критичност и др.). 
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 y Пиктограми за съпоставка с други изображения по художествения текст.

Фигура 17. Пиктограми, насочващи към изпълнение на творчески дейности
(примерна задача: Допълнете изображението така, че да подхожда на описанието на природата в 
текста в моментите, когато са произнесени думите: „Хайде, Дългоушко, да поиграем!“ ... „Дълго-

ушко, ела при нас!“.)

Фигура 18. Изображение за съпоставка
(примерна задача: Съпоставете вашите рисунки със следното изображение. Кой момент от разка-

за представя то?)

Изображенията от последните три типа провокират игрова, емоционална и вербална активност вър-
ху основата на осъзната специфика и потърсена синхронност/различност в изобразителните възможнос-
ти на различни визуализиращи системи (слово, изобразително изкуство, пиктография, дори и музика). В 
същото време „оповестяват“ функционалността на играта на словото в текста на автора. В подобен обра-
зователно-възпитателен контекст се наблюдава развитие на детския речник във връзка с необходимостта 
пиктограмата не само да бъде разпозната като еквивалент на определен участък от художествения текст, 
а и да бъде съпоставена с друга творба и „прочетена“ с думи според възможностите на децата от съот-
ветната възрастова група. Вербално-игровите ситуации по тези модели са своеобразен мост между об-
разователното и развлекателното при работата с децата от подготвителните групи. Показват значимостта 
на вариативни изпълнителски модели на задачите за развитие в синхрон на различни умения в единство 
(предопределена от разнообразносттта на моделите детска активност – ограждане, разместване, под-
реждане, дорисуване, оцветяване, преброяване, съпоставяне на пиктограми и мн. др.). 

Предложените образователни практики не са инвариантни – предполагат разнообразие на много 
равнища – и като съдържателност, и като количество, и като логика и комбинативност на задачи. Сами-
те пиктограми (за чиято формална експлицираност са използвани образователни книжки и изображения 
от интернет пространството) са съобразени с конкретните предложени художествени текстове и насоки-
те за интерпретиране на художествен текст (примерни учебни програми) в образователно-възпитателния 
контекст на подготвителните групи. Изображенията предполагат възможности за съчетаване на различ-
ни активности на децата при работа с художествен текст – игрови, визуализиращи/изобразителни (с по-
мощта на различни средства), вербални, логически, емоционални и др. Работата върху всички художест-
вени текстове в описания модел не следва задължително последователността на задачите с пиктогра-
ми, предложени в статията. Не е категорична и обвързаността на всеки литературен разговор в детската 
градина с използването на пиктограми от всички предложени разновидности (дори и с използването на 
пиктограми). Идеята на авторите на статията е обосноваване на значимостта на пиктограмата като игро-
во средство, разнообразяващо литературния разговор, превръщащо го в емоционално забавление и во-
дещо до удовлетворение на участниците (и учител, и деца) в подобен образователно-възпитателен дис-
курс. Практиката показва целесъобразността на допълване на предложените модели с варианти на зада-
чи за устна вербализация: обясняване на разбраността на пиктограмата, обосноваване на съотнесеността 
ѝ с участък от текста или с творби на изобразителното изкуство (цветни или графични изображения към 
детски книги) и др. 

Резултатността на предложения модел може да бъде потърсена в два контекста – прагматико-прило-
жен и теоретичен. Апробираността на модела в образователната практика показа възможности относно 
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подобряване на комуникативните, вербалните, игровите и емоционалните аспекти на работата в педаго-
гическите ситуации в детската градина, свързани с интерпретация на художествена творба. Включването 
на пиктограмите по модела игра не с мобилния телефон, а с литературния текст освобождава детето от 
условностите и задължителността на образователната педагогическа ситуация. Реализирани в контекста 
на непринудена спонтанност, на емоционална игровост, на допустима изборност, на освободена от дог-
ми динамичност, коментираните в изследването апробирани „литературни задачи“ стимулират свобод-
ната речеизява на децата от подготвителните групи за/във връзка с художествения текст. Ситуирането на 
литературния разговор в атмосфера на засилен емоционален комфорт и нетрадиционна игровост подпо-
мага процесите на многоаспектно вглеждане в художествения текст (сюжетно действие, персонажна сис-
тема, емоционални доминанти, художествена специфика, оригиналност на авторови решения и др.). Съз-
дава условия за формиране на умения в синхрон – поетапно и системно може да се работи не само върху 
адекватна на възрастовата специфика рецепция на естетическия текст, а и върху обвързаността на разчи-
тането на текста с посланията на други изкуства; върху развитието на детския речник, върху изграждането 
на репродуктивни и творчески умения на децата (устно преразказване, създаване на приказка по анало-
гия, на въображаем разказ с известен вече герой и мн. др.), върху стимулирането на детското въображе-
ние. Многобройни са и теоретичните възможности на изследването – провокация на методическата ми-
съл по посока на търсене на иновативни неконвенционални технологични модели за постигане на очак-
ваните резултати по образователни програми; по посока на търсене на все по-ефективни решения за об-
ратни връзки в педагогическите ситуации в детската градина относно постигане на многообразност в дет-
ското развитие – в обучително-възпитателен, емоционален, социално-интегративен, естетически и акси-
ологически аспект. 

Приложение № 1
ЗАЙКО И БРЕЗИЧКАТА [9]

Беше слънчев летен ден. Веселият Дългоушко тичаше и скачаше из гората. „Колко е хубаво – мисле-
ше си той – да си здрав, пъргав и хубав!“ Изведнъж се намери на една зелена полянка, пълна с ярки цве-
тя. Сините камбанки, белите маргаритки и червените макове го посрещнаха с радост и му закимаха с кра-
сивите си главички: „Хайде, Дългоушко, да поиграем!“ По средата на полянката група бели брезички съ-
що прошумоляха: „Дългоушко, ела при нас!“ Притича при тях нашият Зайо и какво да види: до стройните, 
високи и нежни красавици тъжно се беше сгушила една пречупена брезичка. Клоните ѝ стърчаха безпо-
мощно като болни ръце. „Горката брезичка“ – помисли си Дългоушко. Попита я какво ѝ се е случило. То-
гава тя му разказа тъжната си история.

Преди години тези брезички-сестрички били съвсем малки. Посадили ги добри хора за радост на 
всички. Детски глъч и смях се чувал на тази пъстра полянка. Безгрижно и радостно щели да пораснат 
дръвчетата, ако... Ако не беше дошъл един ден Илийчо да отчупи върха на брезичката, за да си направи 
от него сабя. Тя го молела да не я погубва, плакала горчиво, но той не я послушал.

Дълго боледувала брезичката. После раните ѝ оздравели. Но тя не могла вече да расте като сестрич-
ките си. Свила се, клоните ѝ увиснали надолу. Тъжно гледала тя своите прекрасни стройни и високи сес-
трички...

Много, много мъчно му стана на Дългоушко. Доближи той осакатеното дръвче и тихо попита: „Бре-
зичке, искаш ли да играем заедно?“ И почна да скача до нея, да играе с клончетата ѝ, докато тя не започ-
на звънко да се смее.

И когато настъпи вечерта, зайчето извика своя най-добър и силен другар Мечето Добрушко и му раз-
каза историята на малката брезичка. Двамата решили да спят под клоните ѝ и да я пазят от лоши деца, 
които не знаят, че и дръвчетата могат да плачат.

Приложение № 2
ЗАЙО БАЙО ДЪЛГОУХ [10]

Зайо Байо Дългоух
има първокласен слух
и веднъж дочу случайно
нещо важно, нещо тайно.
Кумчо Вълчо хубавеца

споделил със Баба Меца,
че до тинестото блато
скрил едно гърне със злато.
Пазел го за черни дни,
щом останел без пари...
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