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Abstract: the paper presents iti-dg – educational software for 1st and 2nd kindergarten groups. the software 
consists of variety interactive resources, audio, animations, illustrations. the software gives opportunities to re-
alize effective educational process into rich in technologies environment. some methodological guidelines are 
presented, and variety of examples are outlined. 
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въведение
ити-дг е образователен софтуерен пакет с богати ресурси, включващи компютърни игри, интерак-

тивни ситуации, аудио и видео ресурси и методически указания за учителя. пакетът обезпечава работата 
в детската градина от 1 до 4 група. ити-дг–1 и ити-дг–2 са модулите от образователния софтуер ити-дг, 
осигуряващи ресурсите за 1 и 2 група на детската градина. Включват нагледни материали и интерактивни 
задачи по всички образователните направления. 

софтуерната система е разработена паралелно към системата на издателство изкуства – „аз съм в 
детската градина“ [1, 2]. системата е разработена за използване с интерактивни хардуерни технологии – 
интерактивна дъска, интерактивен панел и др. Разработен е и комуникационен модул, който позволява 
задачите да се споделят с таблетите на децата, както и да се направи обратна връзка – работата на кон-
кретен детски таблет да бъде визуализирана върху учителския екран за обсъждане и поощрение. 

Целта на публикацията е да очертае основните възможности на авторската система и начина за ней-
ното приложение в педагогическата практика. 

образователеН пакет с електроННи учебНи ресурси 
за 1-ва група в детската градиНа

образователно направление „български език и литература“
електронното издание на познавателна книжка ити-дг–1 за първа възрастова група включва инте-

рактивни ситуации по Български език и литература, които покриват всички теми от образователните яд-
ра – свързана реч, Речник, граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно 
произведение и пресъздаване на литературно произведение. Всяка интерактивна ситуация обезпечава 
работата на педагога за една или няколко учебни ситуации по Български език и литература от седмично-
то тематично разпределение.

електронното съдържание включва голямо разнообразие от упражнения за децата, в които те могат 
да избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват обекти.

В помощ на учителя са включени аудио-записи на всички литературни произведения. За развиване 
на звуковата култура на децата са включени аудио-записи на скороговорки, акцентиращи върху опреде-
лени звукове.
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Фигура 1. Екран от ситуация на тема „Щъркел, цветя и пеперуди“

например, по основната илюстрация от ситуацията на тема „Щъркел, цветя и пеперуди“ (фиг. 1) учи-
телят запознава децата със стихотворението „гост“ от Ран Босилек. анализира се съдържанието на текста. 
обръща се внимание на отделни думи и изрази. аудио-запис на произведението може да се стартира при 
щракване върху изображението на касетофон, след като е избран инструмент избери (ръчичката ).

Разработени са подробни методически указания за педагога, включващи както описание на елек-
тронното учебно съдържание, така и идеи и насоки за реализиране на подвижни, музикални и екипни 
игри с децата.

В модула по Български език и литература са включени ресурси за развиване на речниковия запас на 
децата. например, по темата за Баба марта (Фиг. 2): на екрана е изобразена бяла дъска. учителят поста-
вя илюстрация на дъската. назовават я заедно с децата. измества илюстрацията вдясно и поставя след-
ващата. За преместване на картинките се използва инструмента премести (ръчичката). Затвърждават се 
думите: слънце, лястовица, дърво (цъфнало дърво), мартеница, баба марта. по всяка от илюстрациите 
учителят формулира словосъчетания и кратки изречения – слънцето грее, лястовичката лети, дървото е 
цъфнало, мартеничките са бели и червени, баба марта връзва мартенички на ръчичките на децата и т.н.

Фигура 2. Екран от ситуация на тема „Баба Марта“

образователно направление „математика“
интерактивните ситуации по математика покриват всички теми от образователните ядра – количест-

вени отношения, измерване, пространствени отношения, Времеви отношения и Равнинни фигури. елек-
тронното учебно съдържание по математика включва разнообразни задачи за формиране на елементар-
ни математически понятия и логическо мислене в предучилищна възраст. с помощта на инструментите 
на софтуерния пакет децата могат да групират и класифицират предмети и обекти; откриват и продължа-
ват зависимости в редици и серии; избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват обекти.

Разработени са подробни методически указания за педагога, включващи както описание на елек-
тронното учебно съдържание, така и идеи и насоки за реализиране на подвижни, музикални и екипни иг-
ри с децата. Задачите са разнообразни и включват преместване на обекти, свързване, означаване на ко-
личества, сравняване на предметни групи, работа с геометрични фигури и др. например, дадени са ла-
лета в три цвята. децата с помощта на учителят трябва да ги подредят по вазите, като ги групират по цвят. 
подредените цветя трябва да се преброят и броят на цветята във всяка ваза да се означи с толкова на 
брой точки (Фиг. 3).
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Фигура 3. Формиране на количествени понятия

при количествено сравняване на предметни групи с помощта на инструмента молив, като използва 
различни цветове за по-добра нагледност, учителят свързва елемент от едната група с елемент от друга-
та (Фиг 4). при равенство се формулира извод с използване на израза „толкова, колкото“ – например, ко-
кичетата са толкова, колкото са и минзухарите.

 
Фигура 4. Сравняване на предметни групи

много от задачите могат да се изпълнят в различни варианти. например, нека в дадена група има 3 
букета – броят се маркира с толкова на брой кръгове (точки). децата, заедно с учителят, трябва да обра-
зуват втора група от обекти (Фиг. 5).

Вариант 1: учителят оцветява определен брой кръгчета под празния кръг, обозначаващ групата, и 
след това заедно с децата премества там толкова на брой обекта.

Вариант 2. избрано дете премества в очертания кръг няколко обекта, а след това учителят и остана-
лите децата ги преброяват и оцветяват толкова на брой кръгчета под групата.

Фигура 5. Много-вариантност на изпълнение на задачата

образователно направление „околен свят“
интерактивните ситуации по околен свят разглеждат теми от всички образователни ядра по направ-

лението – самоутвърждаване и общуване с околните, социална и здравословна среда, културни и нацио-
нални ценности, светът на природата и неговото опазване. според спецификата на темите са подготвени 
богати нагледни материали и интерактивни задачи за групова работа на децата.

В много от задачите се използват подвижни обекти, които да се групират или подреждат по дадено 
указание. например, в шкафа трябва да се подредят дрехите на децата. прави се разлика между дрехите 
на момичетата и на момчетата (Фиг. 6).

 
Фигура 6. Избор и групиране по дадено указание
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отново чрез разместване дадени обекти се групират по определен признак. например, при форми-
ране на знания за животните, децата с помощта на учителя трябва да разделят животните в две групи – 
групата на дивите и групата на домашните животни (Фиг. 7).

Фигура 7. Групиране и класифициране.

Речниковият запас на децата се развива и при работа по ситуации, в които децата трябва да подре-
дят обекти според очертани силуети, като всеки обект се назовава и описва. например, при изучаване на 
пролетните цветя, децата ги откриват, назовават, и заедно с учителя ги подрежда по местата им (Фиг. 8).

 
Фигура 8. Развиване на речников запас – „назови и премести“.

образователно направление „изобразително изкуство“
електронното учебно съдържание по изобразително изкуство, отчитайки спецификата на направле-

нието и включва нагледни ресурси. като използва инструментите на средата, учителят има възможност 
да акцентира върху определени понятия, художествени творби или конкретни задачи, визуализирайки ги 
на цял екран. например, за разпознаване и назоваване на различните материали и пособия за рисуване, 
апликиране и моделиране са предложени нагледни материали за визуализиране на цял екран. онагле-
дени са конкретни задачи, които трябва да бъдат изпълнени самостоятелно от децата.

 
Фигура 9. Нагледни материали по Изобразително изкуство.

Работата по изобразителни задачи е съчетана с възприемане на специално подбрани стихотворения 
за по-висока мотивация и интерес при изпълнение на творческите задачи (Фиг. 10).

 
Фигура 10. Стихове към задачите по Изобразително изкуство.

образователно направление „конструиране и технологии“
модулът за работа по направление конструиране и технологии включва нагледни материали. чрез 

инструментите на средата, учителят има възможност да акцентира върху определени понятия, техники, 
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теми или конкретни задачи, визуализирайки ги на цял екран. използването на стихотворения съпътства 
творческата работа и по конструктивни задачи.

Включени са интерактивни задачи за формиране на личностни качества като организация и грижа за 
вещи и предмети (Фиг. 11).

Фигура 11. „Прибери и подреди“

образователно направление „музика“
електронното учебно съдържание по музика включва нагледни материали и аудио-записи на бога-

та колекция от детски песни. повечето песни са съпроводени и със запис на съответния инструментал. 
аудио-записите се стартират чрез щракване върху изображението на касетофон при избран инструмент 
„избери“ (ръчичка). За всяка песен за записани коректно заглавие и авторите на музика и текст.

образователеН пакет с електроННи учебНи ресурси 
за 2-ра група в детската градиНа
образователно направление „български език и литература“
електронното учебно съдържание включва голямо разнообразие от упражнения за децата, в които те 

могат да избират, местят, свързват, ограждат, оцветяват обекти. В помощ на учителя са включени аудио-за-
писи на всички литературни произведения – стихотворения, приказки, гатанки. За развиване на звукова-
та култура на децата са включени аудио-записи на скороговорки, акцентиращи върху определени звукове.

За формиране и развиване на речниковия запас на децата се използват разнообразни илюстрации, 
част от които могат да се визуализират на цял екран за по-добро онагледяване и назоваване на предста-
вени предмети, обекти и действия. например, чрез серия от илюстрации можем да направим една раз-
ходка из къщата на томи и ани (Фиг. 12). чрез щракване върху лупите, съответното помещение от къщата 
се визуализира на цял екран. децата и учителят назовават различни предмети и обясняват тяхното пред-
назначение.

Фигура 12. Визуализация на цял екран.

Включени са допълнителни стихотворения, гатанки и приказки, от които учителят да избере при своя-
та работа. 

За онагледяване на произведение са разработени серия от илюстрации. В помощ на педагога е вклю-
чен и аудио-запис на приказката (Фиг. 13). приказката е подготвена и като поредица от кадри на филмова 
лента. чрез последователно изместване на лентата от дясно на ляво, учителят отново превежда децата през 
хода на историята. последната задача изисква епизодите да се подредят в хронологически правилен ред.

Фигура 13. Работа по литературно произведение.
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образователно направление „математика“
За формиране на количествени представи се извършва групиране и определяне на броя на обектите 

в група. Броят се означава чрез точки. например, децата трябва да обособят отделните групи, да пребро-
ят предметите във всяка от групите да свържат броя със съответния брой точки (Фиг. 14).

Фигура 14. Групиране и определяне на броя на предметите в групата.

децата сравняват обектите в две групи. свързва се елемент от едната група с елемент от другата, за 
да се определи къде са повече и къде по-малко. огражда се групата, според условието на задачата. на-
пример, трябва да се огради групата с повече обекти – групата на шапките (Фиг. 15).

Фигура 15. Сравняване на предметите в групата.

Знанията за разпознаване и назоваване на геометрични фигури се надграждат с работа с геометрич-
ни композиции. с помощта на учителя, децата откриват от кои фигури е направена картината и да ги оц-
ветят, като използват инструмент кофа. и обратно, от даден набор от фигури, трябва да се сглоби съответ-
ната геометрична композиция (Фиг. 16).

Фигура 16. Работа с геометрични композиции.

сравняват се обекти по височина, подреждат три обекта във възходящ или низходящ ред. Развива се 
окомер при децата. например, дърветата са подредени по височина в низходящ ред, а децата трябва да 
определят как да се разпределят стълбите (Фиг. 17). предположенията на децата се проверяват чрез пре-
местване на стълбите до дърветата. след подреждането се формулира извод коя стълба е най-висока и 
коя – най-ниска.

чрез богати илюстрации се формират знания за времето през деня. децата определят кое кога се 
случва – сутринта, обед, вечер – според типични занимания за съответната част на деня. дейностите се 
подреждат в хронологичен ред, като се работи с постепенно нарастваща сложност – с три до шест илюс-
трации.
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Фигура 17. Сравняване по височина.

Разработени са разнообразни задачи за формиране на пространствени представи. с помощта на под-
вижни обекти се определят разположения в пространството като пред, зад, над, под и др. например, вся-
ко коте трябва да се постави върху очертания силует. За всяко коте има точно едно правилно място. след 
като котетата се позиционират за всяко се назовава неговата позиция спрямо дивана – пред, на, под, зад.

Фигура 18. Определяне на пространствено разположение.

образователно направление „околен свят“
според спецификата на темите са подготвени богати нагледни материали и интерактивни задачи за 

групова работа на децата. В много от задачите се използват подвижни обекти, които да се групират или 
подреждат по дадено указание. децата с помощта на учителя трябва да подредят предметите по места-
та им. 

чрез разместване дадени обекти се подреждат по определен начин, като се затвърждават вече усво-
ени знания. Разхвърляните вещи трябва да се подредят и подредят в гардероба, шкафа, коша за играчки. 
В голяма част от ресурсите са подготвени илюстрации за визуализиране на цял екран. при щракване вър-
ху сините икони с изображение на лупа, съответната илюстрация се показва в уголемен вид. така учите-
лят има възможност да подпомогне децата при описание на избрания обект и да насочи беседата в точ-
но определена посока.

образователно направление „изобразително изкуство“
като използва инструментите на средата, учителят има възможност да акцентира върху определени 

понятия, художествени творби или конкретни задачи, визуализирайки ги на цял екран. например, за раз-
познаване и назоваване на различните материали и пособия за рисуване, апликиране и моделиране са 
предложени нагледни материали за визуализиране на цял екран. онагледени са конкретни задачи, кои-
то трябва да бъдат изпълнени самостоятелно от децата.

Работата по изобразителни задачи е съчетана с възприемане на специално подбрани стихотворения 
за по-висока мотивация и интерес при изпълнение на творческите задачи (Фиг. 19).

Фигура 19. Определяне на пространствено разположение.

образователно направление „конструиране и технологии“
подготвени са добре онагледени модели за конструиране. Формират се знания за технически сред-

ства – информационни и комуникационни, транспортни и др. 
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Включени са интерактивни задачи за формиране на личностни качества като организация и грижа за 
вещи и предмети.

образователно направление „музика“
електронното учебно съдържание по музика включва нагледни материали и аудио-записи на бога-

та колекция от детски песни. повечето песни са съпроводени и със запис на съответния инструментал. За 
всяка песен за записани коректно заглавие и авторите на музика и текст. децата трябва да изберат и мар-
кират кръга до заека или охлюва, като символи за бързо и бавно темпо на песента (Фиг. 20).

Фигура 20. Определяне на темпото на музикално произведение.

заключение
Работата с богата на технологии среда в детската градина е както удобство, така и предизвикателство 

към детския учител. Богатите ресурси дават възможност на педагога да инвестира време и усилия в раз-
работването и реализирането на нестандартни форми на работа, следвайки индивидуалните особености 
на децата и с превес на използване на игрови и интерактивни форми. с помощта на технологиите се раз-
чупва качествено популярния статичен и фронтален модел на работа. 

чрез използване на съвременни технологии се възпитава отношение у малките деца, а и косвено и у 
техните родители, към технологията като към среда и средство за обучение, а не само за игра и забавление. 
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