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онлаЙн оБУЧение В детската градина
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дг „джани родари“, гоце делчев

KinderGarten online learninG
Mariana Kostadinova Kostadinova
„Gianni rodari“ Kindergarten, Gotse delchev

abstract: online kindergarten education is a novelty for the practice of the kindergarten teacher. in the con-
ditions of social isolation, the need arose to look for opportunities for contact with children and their families. 
there was a need for a professional solution for training outside the kindergarten. in the present development 
innovative forms for distance learning in the kindergarten are presented. teachers together with the children’s 
parents conduct online training. teachers are based on training links from the publishing house „Arts“. the top-
ics are divided by educational areas and for the age groups for children from the first to the fourth group. For 
younger children, educational topics are tailored and adapted to age. information platforms are used, such as 
closed Facebook groups. the specificity is in receiving active feedback on the game tasks assigned to the chil-
dren, by sending photos and videos from the parents.

Keywords: online learning, kindergarten, innovative forms of distance learning, links for learning from the 
publishing house „Arts“, game tasks, feedback from parents, by sending photos and videos.

онлайн обучението ни връхлетя изведнъж. нямахме предварителна нагласа, че с обявяването на из-
вънредното положение, ще се наложи да започнем дистанционно обучение в детската градина. но ре-
алната обстановка на изолация, породи обективната необходимост и го наложи, като сякаш единствено-
то естествено решение. В училищата започнаха дистанционните обучения с учениците, с указания от ми-
нистерството, а за детските градини нищо не се казваше. Социалната изолация се чувстваше осезаемо от 
всички, от деца, учители, родители. така още преди министерството да излезе с официално становище за 
започване на дистанционно обучение и в детските градини, ние учителите от детска градина „джани Ро-
дари“ потърсихме онлайн връзка с нашите родители и деца. нямахме единна платформа за онлайн обу-
чение, но накрая учителите се справиха с дистанционното обучение.

оказа се, че това е възможно благодарение на предварителните стъпки, които бяхме извървели в на-
шата практика. имаме изградени много добре функциониращи затворени групи в една от най-разпрос-
транените и най-леснодостъпните и често използвани социални мрежи „Фейсбук“. имаме фейсбук стра-
ница на детската градина, до която имат достъп всички родители. имаме много добра взаимовръзка със 
семействата на децата в нашата градина. онлайн обучението постави на нова основа сътрудничеството 
със семейството.

най-много ни помогна работата по програма на издателство „изкуства“, с дигиталната платформа на 
издателството, с електронните продукти за деца от първа до четвърта група в детската градина. още в на-
чалото на учебната година на всички лаптопи в детската градина, с които работят учителите, бяха инста-
лирани тези платформи. така че в ежедневието си учителите използваха образователните информацион-
ни софтуери още преди извънредното положение. 

В процеса на онлайн обучението учителите използваха електронните продукти на издателство  „из-
куства“ за деца в предучилищна възраст. този образователен софтуер е разработен  от издателство „из-
куства“ и „образование и нови технологии“1. Включва огромно разнообразие от интерактивни задачи, 
илюстрации, аудио и видео материали. Съчетаването на образователен софтуер с прилагане на игрови 
подход и използването на разнообразен оперативен материал (играчки, предмети, фигури и др.) е ус-
пешна формула за формиране на знания и умения у малките деца.

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 ау-
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дио-записи на всички литературни произведения. Формират се знания и уменията за звуковете и букви-
те в българския език.

по математика с помощта на инструментите на софтуерния пакет децата могат да групират и класи-
фицират предмети и обекти; откриват и продължават зависимости в редици и серии; избират, местят, 
свързват, ограждат, оцветяват обекти. Според спецификата на темата по околен свят са подготвени бога-
ти нагледни материали и интерактивни задачи за групова или индивидуална работа на децата. За затвър-
дяване на знанията на децата по направленията български език и литература, математика и околен свят 
са разработени разнообразни компютърни игри. чрез тях се развива звуковата култура и речникът на де-
цата по български език, количествените им представи и знания за геометрични фигури по математика и 
знанията за транспортни средства, животни и растения по околен свят.

ето няколко от темите „Разказвач на виртуални истории“ на издателство „изкуства“, по които се про-
веде дистанционното обучение от учителите в детска градина „джани Родари“. 

тема: „насекоми“2.  дата: 08.04.2020 г.
образователно направление: околен свят.
Цел: Разширяване знанията за различните насекоми.
дейности: интерактивен модул.
Ето какво пише учителката на стената на затворената фейс група „Мики Маус“.
Здравейте мили деца, уважаеми родители! днес ще играем игри на компютъра – като тези, които иг-

раем в детската градина. Знаете, че с идването на пролетта, идват и цветята, и насекомите – пеперуди, ка-
линки, мравки и други. днес упражненията са за координация на ръката, за вашата досетливост и съсре-
доточеност. отворете страницата от 02.04.„учим онлайн – детската градина днес“. Щракнете на тема „на-
секоми“ ако е възможно, направете видео клип! благодаря, обичам ви!!!

тема: „билките, помощници на нашето здраве“. дата: 27.04.2020 г.
образователно направление: околен свят. 
Задачи: Запознаване с някои широко разпространени билки, и ползата за нашето здраве. Събиране 

на билки сред природата и начини на съхраняването им.
дейности:  интерактивен модул.
ето какво пише учителката на стената на затворената фейсбук група „мики маус“.
мили деца, скъпи родители! темата ни тази седмица е: „билките – помощници на нашето здраве“. 

нека децата се запознаят с някои широко разпространени билки – изсушени или свежи, и ползите от тях 
за нашето здраве. ако е възможно, помогнете им да съберат сред природата билки, които вече са поник-
нали. предлагам ви и забавни и образователни интерактивни игри, свързани с билките. приятни зани-
мания!

  

А)                                Б)
Фигура 1. А) Снимки и клипчета изпратени от родителите за обратна връзка 

по темата „Насекомите“. Децата показват какво правят . 
Б) Снимки и клипчета изпратени от родителите за обратна връзка 

по темата „Билките – помощници на нашето здраве“. Детето събира билки и разказва за тях.

тема: „аз - Земята“. дата: 21.04.2020 г. 
образователно направление: български език.
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Задачи: Възприемане на текст и изразяване на емоционално отношение към Земята. обяснение на 
непознати думи и изрази.

дейности: Споделяне на емоционалното отношение към Земята. дали е важна за нас; какво ни дава; 
а ние какво и даваме.

изобразяване на Земята, как изглежда тя в представите на децата.
учителят пише следното:
Здравейте, мили родители и скъпи деца.
темата на седмицата ни е „планетата ЗемЯ“.
на 22 април се отбелязва денЯт на ЗемЯта.
нека да бъдем отговорни към нашата Земя и да научим децата си, как да се грижат за нея.
прочетете стихотворението „аз – Земята“ на децата и нека да споделят, какви емоционални отноше-

ния изпитват към Земята. дали тя е важна за нас? какво ни дава? а ние какво и даваме?
Рисунка на планетата ЗемЯ. да я нарисуват така, както те си я представят, че изглежда в техните 

представи.
очаквам снимки и клипчета до края не деня.

      

А)                                       Б)
Фигура 2. А) На стената на затворената фейс група „Мики Маус“ учителката поставя темата . Те-

мата на седмицата ни е « ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ». 
Б) Снимки  изпратени от родителите за обратна връзка по темата „Планетата Земя“.

тема на седмицата: „приказен свят“. дата: 04.05.2020 г. 
образователно направление: български език
Задачи: разпознаване епизоди от литературно произведение.
дейности: преразказ на момент от любимо произведение.
Рисунка на любима приказка.

друга тема от онлайн обучението на 07.05.2020 г.
тема: „кои са тези фигури?“
образователно направление: математика
Задачи: Разпознаване и назоваване на познати геометрични фигури.
дейности: откриване на геометрични фигури в домашни предмети (маса, телевизор и др.) изобра-

зяване на геометрични фигури от пластилин, клечки за уши, клечки за зъби. Създаване на картина от ге-
ометрични фигури.

учителката пише: 
добро утро, мили родители и деца.
днес ще откриваме геометрични фигури вкъщи.
помогнете на децата, да открият правоъгълник
в домашните предмети (телевизор, маса и др.).
а от откриват ли други фигури?
може децата да изработят геометрични фигури от пластилин, клечки за зъби, клечки за уши и др. С 

малко повече фантазия, може да се изработи и картина от геометрични фигури. изпращам Ви идеи и ра-
ботни листове. очакваме Ви!
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А)                       Б)
Фигура 3. А) Снимки и клипчета изпратени от родителите за обратна връзка 

по темата „Любима приказка“. Детето разказва приказката „Трите прасенца“ и рисува. 
Б) Учителката поставя на стената на затворената фейс група „Мики Маус“ 

темата „Геометрични фигури“.

тема: Запознаване с числото 10 и неговата цифра. дата: 28. 05.2020 г.
образователно направление: математика. 
Задачи: групиране на предмети до 10. броене до 10 в прав и обратен ред.
дейност: интерактивен модул.
на стената на затворената фейс група „мики маус“ учителката пише:
Днес е последен ден от нашето виртуално обучение, надяваме се! Сърдечно ви благодарим на вас, 

деца и родители за отговорното и съпричастно отношение към тази нова, непозната за всички сре-
да на обучение! Дано сме си били взаимно полезни! 

      

А)                                             Б)                                            В)
Фигура 4. А) Учителката публикува линк към „Числото 10“. 

Б) Снимки и клипчета показващи доброто взаимодействие  и благодарност 
към активността на родителите. 

В) Снимки и клипчета изпратени от родителите за обратна връзка по темата „Числото 10“. 
Децата показват как броят в прав и обратен ред.

За успеха на дигиталното обучение ние разчитахме най-много на родителите. „образованието в ди-
гитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньор-
ство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище.”, обърнаха се към тях от мон.

ето съветите и препоръките към родителите:
 y Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете.
 y осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи 

върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал.
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 y подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет.
 y Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които 

поставят.
 y обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 y насърчавайте детето да бъде активно.
 y присъствието на възрастен, е важно и подкрепящо по време на учебния процес от разстояние.
 y поддържайте интензивна комуникация с учителите. 
 y Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Сега когато са изминали два месеца от работата на учителите в онлайн среда, можем да заключим, 
че не беше никак лесно, но се справихме. открихме нови начини на взаимодействие с децата и техните 
родители. Затвърди се доверието в ролята на учителя ментор. учителите се фокусираха двойно повече в 
работата си със семейството, защото родителя, трябваше да бъде активен участник в процеса на дистан-
ционно обучение на децата. използването на интерактивните електронни материали по образователни 
направления за деца от предучилищна възраст, разработени от издателство „изкуства“ се оказаха, много 
подходящи и леснодостъпни за децата и техните родители, много ефективно средство за осъществяване 
на онлайн обучението на децата от детската градина.

(endnotes)
1. https://www.edunewtech.com/educationalsoftware/itidg/ iti-DG – obrazovatelen softuer za detsa v 

preduchilishtna vazrast.
2. https://izkustva.bg/itidg3/lesson.php?id=713 „iti-DG“ obrazovatelen softuer za detskata gradina. 

izdatelstvo „izkustva“, tema „Nasekomi“


