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Abstract: The new educational paradigm puts at the center of the education the student and his active posi-
tion in acquiring knowledge and information and forming pedagogical skills for professional realization. This re-
quires the appliance of integrative relationships in the process of student education. 

The aim of the present report is to introduce the main aspects of education in subjects giving knowledge in 
Bulgarian language and subjects related to nature, as well as review of related integrative relationships in pre-
paring the students future primary teachers. The following tasks are related: analyzing the opportunities for in-
creasing the professional competences of the students-future primary school teachers in the process of training 
in the studied disciplines; increasing the results in the professional preparation of the students through the im-
plementation of integrative relations on the mentioned group of disciplines.
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Използването на интегративните връзки между учебните дисциплини, изучавани във висшето учили-
ще, допринася за цялостност при подготовката на студентите. 

Целта на настоящата публикация е да се представят основните аспекти в обучението по дисциплини-
те, даващи знания по български език и дисциплините, свързани с природна среда, както и разглеждане 
на свързаните с тях интегративни връзки при подготовката на студентите – бъдещи детски учители.

От целта произлизат следните задачи:
1. Анализиране на възможностите за повишаване на професионалните компетенции на студентите в 

процеса на обучението по тези дисциплини.
2. Повишаване на резултатите в професионалната подготовката на студентите чрез осъществяване на 

интегративни връзки между посочените групи дисциплини.
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Обект на настоящата разработка са интегративните връзки между двете групи дисциплини.
Най-основните аспекти на приложение на интегративните връзки, които реализираме са следните: 

 y Лингвистичната подготовка
Пълноценната лингвистична подготовка е основа за педагогическата реализация на бъдещия детски 

учител. Усвоените теоретични и практически знания за правилата на книжовната норма намират пряко 
приложение в работата по методика на взаимодействие дете-среда, по природознание и при практиче-
ската работата в детската градина. Приоритет е детският учител да създава умение у децата за общуване 
на книжовен български език и да работи за овладяване на езика. Това съдейства за опознаване и взаимо-
действие със заобикалящата среда. Той е в непрекъсната връзка с децата и тази важна задача изпълнява 
във всяко педагогическо взаимодействие с тях.

 y познание за природата
Усвоените знания по природознание дават възможност студентите – бъдещи учители да представят 

компетентен, научноверен разказ за обектите от природна среда. 
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Методика на обучението

 y речево поведение
Речевото поведение е насочено към предаването на предметна информация и експресивна инфор-

мация, която активизира познавателната любознателност. Усвоената от студентите педагогическата тех-
ника е инструмент за въздействие и убеждение. Природата влияе върху съзнанието и мисленето на чове-
ка с голямото си разнообразие на звуци и багри, които са отразени в текстовете. Художествените текстове 
се използват от студентите по природните дисциплини. Така формираните умения за речево поведение 
при представяне на текст за природата, съдействат за възприемане на текста, а това активизира децата 
да получават и затвърдяват знания за представените в текста обекти. Детският учител е модел за подра-
жание на децата за културно речево поведение. 

 y интерпретация на художествено произведение
Изградените умения за интерпретация на художествено произведение способстват за формулиране 

на въпроси и варианти на отговори при педагогическото взаимодействие за разбиране на съдържание и 
смисъл на текста. Усъвършенстването на тези умения у студентите дава възможност чрез съдържанието 
на литературното произведение да затвърдят и надградят усвоените знания за природна среда. 

 y свързана реч
Формираните умения у студентите по методика на български език се използват по методика на взаи-

модействие дете-среда. Студентите се учат да запознават децата с обекти от природна среда. На базата 
на наблюденията те учат децата да продуцират текст описание, посочвайки съществените страни на при-
родния обект, картина, явление, сезон и др. Акцентира се на интегративността с всички останали страни 
и дейности в процеса на педагогическо взаимодействие за развитие на детската реч.

 y технологични аспекти 
Знанията и уменията по български език намират приложение при изготвяне на план- конспект на пе-

дагогическа ситуация по методика на взаимодействие дете-среда. Студентите художествено, съобразно 
възрастта, представят обекти, факти, явления, отношения и др. на достъпен книжовен език. 

 y педагогическа практика
Усвоените умения за представяне на литературни произведения намират приложение при реализи-

ране на педагогическата ситуация от студентите в детската градина. Например уменията на студентите да 
представят емоционално детска приказка, стихотворение, гатанка, пословица и др. Те ги прилагат при ре-
ализиране на педагогически ситуации в детската градина в направление околен свят. При тези ситуации 
продължава работата по развитие на богат речников запас, включително и термини, а за по-големите гру-
пи и термини с абстрактно значение.

 y алгоритми
Усвоените алгоритми по природните дисциплини за представяне на обекти и сезони дават възмож-

ност на студентите да ги приложат по методика на българския език. Например отделните елементи на ус-
воения алгоритъм по природознание и методика на взаимодействие дете-среда да бъдат опора, за да 
могат да направят разказ, описание на обект или явление от природната среда (растение, животно, се-
зон и други). При педагогическото взаимодействие студентът се учи да следи за граматически правилна-
та реч.

 y възпитание
В часовете по методика на взаимодействие дете-среда със студентите се работи в посока изгражда-

не на умения за възпитателно въздействие върху децата. Предучилищният период е най-сензитивният за 
възпитателни въздействия. През него децата придобиват знания, опит, развиват способности, интереси, 
поведение и др. Така работата на бъдещия детски учител има специално обществено значение. За осъ-
ществяване на тази възпитателна дейност често като средство се използват образци от анализирани ху-
дожествени произведения. Така педагогът моделира отношението на децата към обкръжаващия свят, от-
ношенията с околните, помежду им и с възрастните.

Разглежданите интегративни връзки при лекциите и упражненията надхвърлят рамките на една дис-
циплина. Реализира се интеграция, която съдейства за цялостност в процеса на обучение при подготов-
ката на студентите – бъдещи детски учители. Приложението на интегративни връзки между учебните дис-
циплини, сътрудничеството и общата заинтересованост водят до повишаване на резултатността и качест-
вото на учебния процес. 

Представените интегративни връзки може да послужат като примерни за педагогическата практика.


