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Abstract: the modern children grow and develop in an extremely dynamic environment. they are surround-
ed by a variety of information and many digital devices. the ways of processing and using knowledge, as well as 
the formation of specific skills, are based on the child’s personal experiences and social contacts.

the community responsible for the development and upbringing of the growing generation – parents, 
school, kindergarten, educational institutions – are confronted with the complex task of preparing children for 
their lives in the future. the dynamic with which all spheres of social life are developing makes it difficult to pre-
dict how to educate children today so they will be ready for the life that awaits them. traditional learning, which 
has proven its importance, needs to build on so-called 21st century skills – communication skills, critical think-
ing, collaboration, digital literacy. it is necessary to identify important and up-to-date knowledge and skills that 
should be proposed to children in their current cognitive activities.

the tales and games are an important factor in the life of preschool children. the game is the most charac-
teristic activity in pre-school age. the game is the stimulating environment that responds to children’s constant 
need for action. it helps developing the ability to regulate behavior, it helps children to be more proactive, more 
creative, more social; through it, the children understand and remember more because they are direct partici-
pants in the activity by becoming acquainted with the world around them and building their personality, mas-
tering human values and culture. the game is also extremely important in forming mathematical ideas.

Keywords: soft skills, cognitive mathematical activities, preschool age, tale, game

основна задача на съвременните образователни институции е да подготвят подрастващото поколе-
ние за успешна реализация в живота. темповете, с които се развиват технологиите, определя и динами-
ката във всички сфери на обществения живот. Редица бъдещи професии все още са неизвестни. прогно-
зирането на нужните знания и умения, които трябва да притежават утрешните граждани, е труден и от-
говорен процес. 

предложеният модел е свързан с организиране на познавателна математическа дейност на деца от 
подготвителна група (5–7 г.). моделът цели формиране на т.нар. „меки умения“ (soft skills) като критично 
мислене, трансфер на знания, креативност и др. 

В основата на модела е заложен интердисциплинарен подход. чрез него се цели да се научат деца-
та да мислят, да използват своя наличен опит и знания, за да разрешат даден проблем или задача; да се 
избягва репродуктивното учене и деклариране на знания, а да се развиват възможностите за трансфер 
на знания от различни области (т. нар. процедурно знание). интердисциплинарното обучение насърча-
ва придобиването на основни знания, интегрирането на идеи от различни дисциплини и дава представа 
за това как да се приложат те. Важна роля се отдава и на социалната обусловеност и приложение на вся-
ко ново знание1. 
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играта е най-присъщата дейност за децата. В нея те усвояват необходимите знания и умения за ус-
пешна реализация в обществото. образователните игри са създадени целенасочено, за да се усвоят зна-
ния в определена образователна област, за да развият определени умения. чрез играта децата се учат да 
си поставят и изпълняват цели, да спазват правила, да разрешават проблеми, да общуват и взаимодейст-
ват [1, 2]. чрез образователната игра децата са поставени в ситуация близка, разбираема и провокираща 
ги към действия. играейки, децата преминават в активна позиция и учат с интерес, с желание, те самите 
търсят и искат да достигнат липсващото им знание2. 

познавателна математическа дейност. основните цели на познавателния процес по математика в 
предучилищна възраст са да ръководи децата в сложния математически свят чрез нагледно-практически 
опит и да осигури систематизирани методи и ежедневни примери.

образователното съдържание на математиката и очакваните резултати от подготовката по математи-
ка в детската градина са структурирани в пет основни ядра: количествени отношения, измерване, прос-
транствени отношения, Времеви отношения, Равнинни фигури и форми.

контекстни умения. от гледна точка на формиране на меки умения, те могат да се разглеждат като 
такива, които човек може да изгради сам и такива, които се формират при взаимодействие с други хора. 
определят се като индивидуални и социални умения. към индивидуалните умения могат да се отнесат 
умението за обработване на информация, критично мислене, желанието за получаване на нови знания и 
самоусъвършенстване, планиране и постигане на цели. основни социални умения са комуникация, уме-
ние за слушане, водене на преговори, работа в мрежа (networking), разрешаване на проблеми (problem 
solving), вземане на решения, асертивност3. 

меките умения допълват т.нар. твърди умения, които са нужни в определена професионална област. 
например меките умения, които са необходими в предприемаческата сфера са свързани с лидерство, по-
емане на риск, въвеждане на иновации, управление на промените. В тази връзка се приема максимата, 
че меките умения предвиждат успеха в живота, като се търсят причинно-следствени връзки между меки-
те умения и индивидуалните и професионални постижения на личността4.

мoдел – описаНие 
моделът, който се представя в настоящата статия, е наречен „математическо приключение“. той е 

разработен за деца от подготвителна група на детската градина (5–7 г.). 
моделът е базиран на интердисциплинарния подход. при формиране на математически знания и 

умения са включени акценти от областите език и литература, природен и социален свят, физическа кул-
тура, изобразително изкуство, конструиране и технологии.

моделът включва следните модули (фиг. 1):
модул 1. приказни математически игри
модул 2. математика в празниците 
модул 3. подвижни математически игри
модул 4. екипни задачи
модул 5. Работа по тематични проекти

Фигура 1. Модел „Математическо приключение“
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при реализацията на отделните модули се използват разнообразни средства и организация на рабо-
та. 

За модул 1 и модул 2 са предвидени редица упражнения и игри, реализирани чрез:
• разнообразни софтуерни продукти. За тяхното изпълнение се предвижда фронтална организация 

на работа и при възможност интерактивна дъска. при нея учителят задава въпрос. едно дете излиза и из-
пълнява задачата. Всички деца внимават и при необходимост излиза друго дете, за да коригира или да 
предложи друг вариант на решение на задачата. при по-голямата част от предложените задачи има по-
вече от един верен отговор. препоръчва се учителят да изиска от децата да открият всички възможни ре-
шения. по този начин се развива креативността на децата и се формират редица логически структури на 
мисленето;

• книжни продукти – под формата на книжка или отделни картони. те се използват за самостоятел-
на работа от децата. с използването на т. нар „книжка без мишка“ се цели у децата да се формират уме-
ния за самоконтрол и самопроверка; да се развива малката мускулатура на ръката; да се подготвят за ро-
лята на ученик.

За модул 3 са предвидени подвижни игри от различен тип: 
• щафетни – групата се разделя на отбори, всеки член на отбора изпълнява определени дейности, 

за да достигне до математическата дъска, извършва необходимите математически действия, връща се и 
предава щафетата. За математическите задачи се използват карти и картони, които могат да се подредят 
или залепят на дъска (магнитна дъска) или табло;

• фронтални – работи се с цялата група. децата изпълняват определена дейност, в зависимост от 
предварително поставено условие, свързано с определено математическо понятие. 

модул 4 е свързан с поставяне на кратки екипни задачи. Решаването им е сравнително бързо. използ-
ват се наличните знания на децата към момента. членовете на екипа се събират само за конкретната за-
дача, съставът се мени на случаен принцип. Всеки член на екипа получава индивидуална задача, която е 
част от общата екипна задача. успешната дейност на всеки член на екипа е от решаващо значение за ця-
лостната задача. Реализира се трансфер на знания, толерантност, взаимопомощ. Цели се да се научат де-
цата да общуват помежду си, да изслушват идеите на останалите членове на групата, да защитават собст-
вената си позиция.

при модул 5 се реализират познавателни тематични проекти, съобразени с възрастовите особености 
на децата. групата се разделя на малки екипи, съобразно определени изисквания: 

• балансирано участие на момчета и момичета;
• разпределение на ученици с различни възможности и изяви.
Всички дейности по един проект са насочени към реализиране на краен продукт.

мoдел – методически аспекти 
В модул 1. приказни математически игри са включени пет вида сюжети:

 y по действителни приказки, с променен сценарий;
 y „объркани приказки“, с герои от различни познати приказки, с авторски сценарий;
 y приказни сюжети с авторски герои и сценарий;
 y сюжети с герои от детски филми с авторски сценарий;
 y сюжети с герои от ежедневието на децата и реалния живот.

Важна особеност при реализацията на модул 1 е условието, което се поставя пред децата. героят е 
изпаднал в беда или затруднение. децата трябва да му помогнат. помагайки му, те извършват разноо-
бразни математически дейности. по този начин децата усвояват и затвърдяват математическите знания 
под формата на игра, а не на принудителна учебна дейност. 

В модул 2. математика в празниците са включени тематични задачи и упражнения, свързани с позна-
ти за децата празници – коледа и нова година, Баба марта, 8 март, първа пролет, Великден. 

при игрите, включени в модул 3. подвижни математически игри наред с познавателната математи-
ческа дейност се цели децата да извършват движения, да осъзнаят ползата от добрата двигателна актив-
ност. движенето, редувано със статични дейности, води до по-добра концентрация и запаметяване. иг-
рите от модул 3 могат да се реализират между две познавателни дейности или в края на ситуация по ма-
тематика. 

Щафетните математически игри е добре да се реализират след познавателния процес. при прилага-
нето на щафетни математически игри се интегрират три основни компонента. Щафетата предполага бър-
зина, съревнование, екипен дух. дейността на всеки член на отбора влияе върху крайния успех. Важно 
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условие при прилагане на щафетни математически игри е образователното съдържание да е за затвър-
дяване, за обобщение, а не ново. Бързината, с която се характеризират щафетните игри, допринася за ав-
томатизиране на знанията, за формиране на умение за бързина на мисленето, за вземане на решение на 
база натрупани знания и опит.

мoдул 1. приказни математически игри – теоретични и методически аспекти и решения 
използването на играта като форма за организиране на живота и познанието на децата допринася за 

повишаване мотивацията и трайността на знанията им. За децата в предучилищна възраст е характерно, 
че придобиват знания в играта. Възможностите за прилагането на различни технологични решения за из-
ползване на играта се изследват от педагогическите среди. 

игроподобните форми са организирани от педагога структури, които представляват съчетания на не-
игровите дейности и играта. игроподобните форми са два вида:

• педагогическа форма с игров компонент – осъществява се, когато при открита неигрова – позна-
вателна, комуникативна, практическа – задача в структурата на дейността се включат игрови компонен-
ти, за да мотивират целта и/или процеса;

• игрова педагогическа форма – с помощта на игрова цел се прикрива „програмната“ задача на пе-
дагога (неразбираема или непривлекателна за децата в научно издържаната си формулировка) [3].

приказката е умален модел на света. Характеризира се с динамично действие. В нея е пресъздаден 
свят на доброта, красота, успех. Всяка приказка разказва история, която се развива неочаквано. В нея се 
преплитат образи на герои, животни, растения, предмети. именно тези нейни черти, както и пълната сво-
бода на въображението, я правят особено привлекателна за малките деца. те съпреживяват приключе-
нията на героите, вярват в сюжета и не се съмняват в нейната истинност.

особености на приказната математическа игра в предучилищна възраст
приказната математическа игра се изгражда върху следните основни принципи: 
• поставени са точно определени математически цели;
• има сюжет, в който е разказана определена история;
• има главен герой (герои);
• героят попада в проблемна ситуация или има трудна задача, за решаването на която децата тряб-

ва да му помогнат;
• до разрешаването на проблемната ситуация се стига след множество перипетии (отделните задачи);
• винаги има щастлив край;
• има висока степен на интерактивност;
• децата са активни участници при реализиране на сюжета и при изграждане на математическото 

познание.
приказната математическа игра може да се използва с различна цел при реализиране на познание-

то – за обобщаване и систематизиране на знанията, за упражнение, за актуализиране на знанията и по-
ставяне на нова тема. 

класификация на приказните математически игри
класификацията няма претенции за изчерпателност, но има отношение към включените в технологи-

ята разработки.
според подготовката и реализацията на играта:
• игри с дидактичен материал, работни листи, магнитни фигури;
• игри с информационни технологии;
• игри с подвижни елементи.
според организацията на провеждане на играта:
• индивидуални;
• групови или екипни;
• фронтални
според вида на сюжета:
• по сюжета на позната приказка;
• с познати приказни герои, но с различен сюжет;
• с герои от различни приказки и авторски сюжет;
• с герои от любимо детско филмче/анимация;
• с авторски герои и сюжет.



55

Педагогика и психология

според развитието на сюжета:
• с последователни действия, водещи до финала.;
• с вариативен характер, в зависимост от избора на детето.
според математическата цел:
• по конкретна тема от учебното съдържание – напр. геометрия, числото 7 и др.;
• за систематизиране и обобщаване на знанията;
• за актуализиране на знания.
планирането и реализацията на приказна математическа игра зависи от възрастовите особености на 

децата, за които е предназначена. 
друго важно условие е умението на автора да планира и реализира сюжет с математически елемен-

ти. при подготовката на материалите, с които децата ще изпълняват задачите, ключов фактор е умение-
то за изработването им. умението за работа с технологии подпомага създаването на интересни и уникал-
ни сцени. Въображението на автора има пълна свобода при планиране и реализация на приказната ма-
тематическа игра.

реализация
представените в статията примери са свързани с реализирана работа със студенти, които се обучават 

за детски и начални учители и са избрали да повишат знанията и уменията си за използване на информа-
ционни технологии в процеса на обучение. 

Всички елементи в представените задачи са създадени с помощта на геометрични фигури и форми в 
програма PowerPoint (фиг. 2). след създаване на елементите, необходими за реализацията на сюжета, се 
оформят екраните за работа с интерактивна дъска (фиг. 3-5). 

 

Фигура 2. Създаване на герой и елементи за приказна математическа игра
основните акценти при създаване на приказна математическа игра са два – методическа обосновка и 
техническа реализация. при подготовката на сюжета водеща е образователната цел. Всички задачи, 
които се планират да бъдат предложени на децата, трябва да следват определена последователност и 
да имат смислово единство. случката, в която децата са въвлечени, трябва да бъде интересна. За раз-
решаване на проблема, пред който е поставен героят и децата му помагат, педагогът предлага после-
дователност от действия, които трябва да се изпълнят – за да се развали магия, за да се открие изгубен 
предмет, за да се освободи приятел от плен и др. п. 

  

Фигура 3. Приказна математическа игра с Маша
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Фигура 4. Приказна математическа игра със Златокоска

  

Фигура 5. Приказна математическа игра по „Замръзналото кралство“

децата учат най-добре, когато им е интересно и забавно. Знанията, предложени под формата на игра 
са приети и изпълнени с желание. главен фактор за тяхната реализация в детската градина и началното 
училище е учителят [4]. от неговите умения и желание зависи дали и как ще въведе децата в света на зна-
нието. университетите са мястото, където бъдещите учители имат възможност да формират своите уме-
ния за педагогическото майсторство. 

след проведената експериментална работа могат да се очертаят следните изводи: 
 y предложените форми на организация и разнообразните познавателни ресурси, способстват за мо-

тивацията на децата за усвояване на необходимите знания, умения и отношения.
 y изпълнението на отделните задачи при т. нар. „книжка без мишка“ способстват за развитие на гра-

фичните умения и за координацията ръка – око.
 y при работата по всеки от модулите на модела, освен за развитие на математически знания се це-

ли и формиране на редица контекстни умения – за самоконтрол и самопроверка, свързани с кому-
никативно-речевите възможности, с общуването, вземане на решения, креативност, трансфер на 
знания и др.
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