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Abstract: the report is about the role of art in the aesthetic and moral education of preschool children and 
describes the work in the third preparatory group of the rainbow Nursery school in a mini-project entitled „the 
magic world of art“. the aim of the project is to educate children through the means of art in the spirit of the 
basic human values: Beauty, goodness and truth.

the effectiveness of the project work has also determined the connection between all the means of aesthet-
ic and moral upbringing and various activities – play, pictorial, theatrical, artistic-speaking, musical.

the report describes all the activities related to the realization of the set objectives and tasks of the fields: 
fine arts, literature, theater, music. as well as parents’ cooperation in our activities. the results obtained are the 
enriched children’s knowledge about the different types of arts and a developed attitude towards this knowl-
edge, which is the basis of forming the spiritual world of man, his views, beliefs, behavior. 
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през учебната 2018/2019 г. в трета подготвителна група работихме по мини-проект на тема „Вълшебни-
ят свят на изкуството“. Спряхме се на темата за изкуството, защото то може да задоволи духовни и емоцио-
нални потребности на детето и така по най-непосредствен начин да съдейства за неговото социално и нрав-
ствено формиране. Защото изкуството е едно от най-силните възпитателни средства в ранна детска възраст, 
което влияе цялостно върху личността на детето и подпомага неговото светоусещане и мироглед. Защото 
изкуството формира усет към красивото, към разнообразието и различното. то има силна въздействаща си-
ла върху чувствата. чрез тях показваме отношение и съпреживяваме случващото се около нас.

Цел: Възпитаване на децата чрез средствата на изкуството в духа на основните човешки ценности: 
красота, добро и истина.

задачи:
1. чрез средствата на художествено-образното пресъздаване на света да изградим у децата способ-

ност да разбират, търсят и създават красивото.
2. да култивираме у тях способността да виждат връзката между красиво и добро. изкуството да не 

бъде самоцел, а да изгражда нравственост.
3. красивото и доброто в процеса на обучение и възпитание да изграждат у децата способност да 

търсят истината. 
очаквани резултати:

 y За децата: 
 y чрез участие в дейностите да обогатят своите представи и изградят отношение към категории-

те добро, красиво и истина.
 y Развитие на артистичните способности на децата при участие в инсценировки, умения да про-

изнасят изразително откъси от литературни произведения.
 y Развитие на образното мислене, въображението, творческите им способности и самостоятел-

ността.
 y Формиране на умение за сътрудничество. Хармонизиране на отношенията между възрастни 

и деца и между самите деца.
 y Развитие на речта и умение за общуване с връстници и възрастни в различни ситуации.
 y Развитие на емоционална отзивчивост.
 y Формиране на художествен вкус като способност да чувстват и възприемат изкуството в цяло-

то му многообразие от видове и жанрове.
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 y Формиране на умения за емоционално-образно възприятие на околния свят, развитие на 
умения не само да гледат, но и да виждат, да изразяват своето отношение към видяното.

 y Развитие на координацията на движенията и фината моторика.
 y За родителите:

 y Създаване в семейството на благоприятни условия за развитие на детето с оглед неговия оп-
ит, придобит в детската градина.

 y участие на детето и родителите в съвместна дейност, свързана с изграждане на отношение 
към изкуството.

 y За учителите:
 y повишаване на собствената компетентност по въпроса за ролята на изкуството за нравствено 

и естетическо възпитание на детето.
 y Хармонизиране на отношенията между децата и между децата и възрастните.
 y привличане на родителите за съвместна дейност.

ефективността на работата по проекта определи и връзката между всички средства на естетическото 
и нравствено възпитание и разнообразни дейности – игрова, изобразителна, театрализирана, художест-
вено-речева, музикална.

дейности:
1. четене и обсъждане на литературни произведения.
2. Запознаване с произведения на българското народно творчество.
3. участие в театрализирана дейност.
4. Запознаване с класически произведения на композитори.
5. участие в певческа и друга музикална дейност.
6. Запознаване с произведения на изобразителното изкуство, посещения на изложби.
7. участие в школи по танци.
8. участие в творческа изобразителна дейност.

актуалност на проблема
Съдържанието на проекта бе насочено към формиране основите на естетически и нравствено разви-

ти личности, пробуждане на творческата активност и художественото мислене на детето, развитие на уме-
ние да възприемат произведенията на живописта, литературата, музиката, театъра и народното творчество.

изкуството е област от човешката дейност, при която действителността се пресъздава чрез художест-
вени средства и образи. В литературата това са изразните средства на езика, в изобразителното изку-
ство – линиите и цветовете, в танца – движенията. Всеки вид изкуство е уникален, но те са тясно свърза-
ни помежду си. така, че когато запознаваме децата с някакъв вид творческа дейност, това положително 
влияе за усвояването на друга, обогатява опита, извиква по-дълбоки чувства и емоции. 

едно от средствата за естетическо възпитание на децата е изобразителното изкуство. Заниманията с 
изкуство стимулират самочувствието и самостоятелността на децата, развитието на изобретателността и 
креативността у децата. Заниманията с него задоволяват духовни и емоционални потребности на дете-
то и така по най-непосредствен начин формира способността у него да възприема, разбира, да цени и да 
пази, да съпреживява, и да създава красота [1].

В процеса на рисуването, апликирането и моделирането, детето изпитва разнообразни чувства – рад-
ва се на красивото изображение, което е създало само, огорчава се, ако не се получава както трябва. но 
най-важното е, че то придобива различни знания, уточнява и задълбочава своите представи за околния 
свят. Затова е толкова важно в педагогическият процес да се включат разнообразни занимания с худо-
жествено-изобразителни дейности, където всяко дете може най-пълно да изрази себе си. 

В работата си по мини-проекта запознахме децата с нетрадиционни техники на работа, които прило-
жихме в изобразителната дейност на децата – използване на подръчни материали при рисуване и кон-
струиране/ ролки от тоалетна хартия, клечки за уши и др./, на интересни и различни от учебната програ-
ма теми. посетихме художествената галерия „Станислав доспевски“ в гр. пазарджик. децата разгледа-
ха постоянната портретна изложба с помощта на художничка, която ги насочваше към имената на худож-
ниците, изразните средства използвани в картините и начините на изграждане на портрета, като жанр в 
изобразителното изкуство. повечето от тях бяха за първи път в такава необичайна обстановка и бяха мно-
го впечатлени. интересът на децата към художествената изложба трябва да се поддържа и затова про-
дължихме да насочваме вниманието на децата към творчеството на големите художници, не само чрез 
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разглеждане на илюстрациите в детските книжки, но и чрез разглеждане на албуми с репродукции, с раз-
кази за живота на художници и историите на техните произведения. организирахме среща с художничка-
та александра кисьовска, която донесе свои картини и разказа на децата за себе си и своето творчество.

децата до 7 години с интерес опознават околния свят, натрупват различни впечатления, усвояват нор-
ми на поведение от възрастните, подражават, в това число и на героите от книгите. В резултат на това при-
общаването към книгите облагородява сърцето на детето, усъвършенства неговия ум. книгата помага да 
се овладее речта – ключ към опознаване на околния свят и природата, на вещите и човешките отноше-
ния. честото четене на литературни текстове, съчетано с жизнени наблюдения и различни видове детска 
дейност, помагат на детето да опознава света, насочват вниманието му към прекрасното, поставят осно-
вите на нравствеността.

В процеса на слушане на литературно произведение у децата се развива интерес и любов към изку-
ството, способност да изпитват удовлетворение от общуването с него. при възприемане на съответни ху-
дожествени произведения, ние учителите ръководим децата така, че те да изразяват чувствата, които из-
питват, да извършват нравствен и естетически анализ на постъпките на героите. така децата ще се научат 
да оценяват и своите постъпки. Ще подчертаем и възможността, която литературните произведения да-
ват за развитие на мисленето, въображението и чувствата на децата. В последствие това води до разви-
тие на читателски вкус и отношение към книгата като част от културата на човека.

В тази посока предложихме на родителите да подготвят като подарък за коледа книжка, която да по-
дари на детето им дядо коледа. След продължителна дискусия в групата, успяхме да убедим родители-
те, че книгата е подходящ подарък и, че децата макар и малки ще го оценят. като вещ, която ще разши-
ри техния кръгозор, ще ги отведе в нови и непознати светове, ще им покаже, кое е добро и кое лошо, ще 
обогати техните естетически представи чрез прекрасните илюстрации, с които са представени съвремен-
ните книжки. очакванията ни се оправдаха и децата наистина получиха незабравима емоция на колед-
ното тържество в детската градина.

идеята ни за книгата като подарък беше продължение на една друга дейност от мини-проекта на гру-
пата – „Разказваме приказки безброй“. В началото на всеки месец родител на дете от групата, представя 
пред децата приказка кореспондираща с темата по иновативната програмна система на детската гради-
на. тази приказка децата я разказват, драматизират и рисуват илюстрации по нея. по тази дейност в края 
на учебната година направихме табло със снимки. през месец октомври в Седмицата на четенето, деца-
та се срещнаха с пазарджишката поетеса елена деянова. тя ги запозна по забавен и емоционално наси-
тен начин с книгата си за деца „медунко“. В ежедневието си в детската градина, децата непрекъснато се 
запознават с различни по жанр и форма литературни произведения, но срещата им с писател несъмнено 
обогати знанията им за литературата и за хората, които я създават. и тъй като по текста, пловдивски ком-
позитор е написал музика, за празника на майките подготвихме музикална приказка. Съчетанието на те-
кста с музика подсилва въздействието на произведението върху децата, създава възможност с лекота да 
запомнят образите, предизвикват у тях емоционален отклик на действията на героите.

театрализираната дейност се явява източник на развитие на чувствата и дълбоките преживявания на 
детето, приобщава го към духовните ценности, активизира се речника, усъвършенства се звуковата култу-
ра на речта, нейната интонация, граматически строеж и диалогичната реч. Своите чувства, преживявания 
и определеното вече отношение децата изразяват открито, непосредствено, с мимики и жестове, възкли-
цания и реплики. и колкото по-ярки и убедителни са образите в литературното произведение, толкова 
по-силно се проявяват чувствата на децата и се оформя онова непреодолимо желание за изпълнение на 
художествения текст. уверено може да се каже, че музикалната приказка остави у децата ярки впечатле-
ния и предизвика трайни естетически чувства. на тази основа е необходимо и в бъдеще да се поддържа 
интереса на децата към литературните произведения, към художественото слово, което е така важно за 
развитие на личността на детето [2].

незаменима е ролята на театъра за естетическото и нравствено възпитание на децата, както и за тяхно-
то интелектуално развитие. децата обогатяват своите представи и знания за света, който ги заобикаля. теа-
търът като всяко друго изкуство показва света, не само такъв какъвто е, но и такъв какъвто трябва да бъде. 
естетическото и нравственото възпитание се осъществява чрез декорите, куклите, музиката, съдържание-
то на пиесата, показаните отношения между героите. театърът вълнува и радва детето, кара го непринуде-
но да откликва на прекрасното, както в изкуството, така и в живота, а дори и да го пресъздава в своето по-
ведение. Сетивно-емоционалното възприемане на любими куклени герои оформя представите за красиво 
и добро в поведението, развива въображението и асоциативната памет. За това допринасят и разговорите 
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с децата след края на пиесата, свързани с нейното съдържание. кукленият театър развива у децата наблю-
дателност, стимулира развитието на речта, логическото мислене, въображението и творческата изява [3]. 

кукленият театър присъства активно в нашата детска градина. Всеки месец, от малки до големи, децата 
гледат по една постановка. чрез театъра си осигуряваме възможността да се разбираме по-добре с тях, ка-
раме ги да стават по-мислещи, по-чувстващи и разбиращи красивото и доброто. Заедно с родителите орга-
низирахме и осъществихме екскурзия до гр. пловдив с посещение на театрална постановка в театър Хенд. 

едно от най-ярките творения на художествени образи се явява народното творчество. В днешно вре-
ме, когато за пореден път се срутиха житейските основи и критерии на морала, ние учителите, като спа-
сителна сламка се стараем да запазим и да доведем до всяко дете онова разумно и вечно, което е дошло 
при нас от предишните поколения. народното изкуство се явява мощно средство за естетичното, нрав-
ственото и трудово възпитание на подрастващото поколение.

народното и декоративно-приложно изкуство има многовековни традиции и се явява неотменна част 
от националната култура и влияе за формирането у децата на положително отношение към художестве-
ните и естетически ценности. приобщаването на децата към произведенията на народното творчество 
разкрива пред тях богатството на културата на народа, запознава ги с художествените традиции, развива 
чувството за красота и хармония с природата, речта и образното мислене. освен с народните приказки, 
децата се запознаха и с народни песни и танци. Целогодишно те участваха в школата по народни танци 
към танцов състав „чавдар“. Взеха участие в коледния концерт на младежкия дом. посетиха и образова-
телната програма на ансамбъла за народни песни и танци – гр. пазарджик, където се запознаха с различ-
ни народни музикални инструменти и тяхното звучене, с акапелно и със съпровод пеене, с танц на тан-
цьорите от ансамбъла. като част от традициите на българския народ е и участието на децата в „празни-
ка на хляба“ – ежегоден есенен празник на детската градина, изработване на мартеници, боядисването 
на яйца за Великден. участваха и взеха първа награда в раздел „народни танци“ на фестивала за детско 
творчество „пролетна магия“, организиран всяка година от община пазарджик.

Влиянието на музиката върху децата е огромно. Със своето съчетание от духовни, емоционални, ес-
тетически, игрови елементи, тя ги радва, обогатява техните възприятия и представи, формира у тях ес-
тетическо, нравствено и волево отношение към действителността, развива техните интелектуални спо-
собности. когато се възприемат и изпълняват детските песнички, когато децата се запознават и свирят 
на детски музикални инструменти или участват в музикално- подвижни игри, се обогатяват музикални-
те им впечатления, ускорява се процесът на натрупване на музикален, речеви и социален опит, развива и 
се обогатява тяхната музикална култура. на гости ни беше анжела комсийка, флейтистка в Симфоничния 
оркестър – гр. пазарджик, която показа на децата различни видове флейти, показа им тяхното звучене и 
заедно с нейната музика изпълниха популярни детски песни. малко преди тази среща децата посетиха и 
репетиция на Симфоничния оркестър в залата за концерти в града.

усилията ни през тази учебна година бяха насочени към нравственото и естетическо възпитание на 
децата посредством изкуството. на първо място обогатихме техните знания за видовете изкуства и разви-
хме отношение към получените знания, което е основа за формиране на духовния свят на човека, на не-
говите възгледи, убеждения, поведение.

Развихме артистичните способности на децата, образното мислене, въображението, творческите им 
способности и самостоятелността, формирахме умения за сътрудничество, развихме речта и емоционал-
ната отзивчивост, уменията за емоционално-образно възприятие на околния свят, развихме умения не 
само да гледат, но и да виждат, да изразяват своето отношение към видяното. показахме на родителите 
колко важно е да насищат живота на децата си с изкуство, защото това е един прекрасен и достъпен на-
чин за тяхното естетическо и нравствено развитие.

искрено се надяваме, че съприкосновението с различните видове изкуства е дало на децата усеща-
не за щастие и, че за в бъдеще те ще търсят начини за общуване с него, защото по думите на алберт айн-
щайн, то дава такова духовно богатство, както никоя друга област.
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