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abstract: this report aims to present the integration of electronic educational resources into pre-school ed-
ucation by applying a convenient electronic form (e-book) for remote pedagogical interaction with children and 
parents. the introduction of modern educational methods and technologies enriches the learning content and 
increases the quality of education. the main concept on which the report is based is pedagogical interaction 
through interactive forms of training to build skills for cooperation between teachers and parents. thus, the ac-
tivities in the group create an aspiration for teachers to improve their competencies. By adapting these resourc-
es, opportunities are presented for provoking the child’s interest in an unconventional and emotional form of 
educational and educational activities in the third preparatory group „smile“ for the expansion of competenc-
es in preschool.
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В областта на образованието и обучението понастоящем настъпват фундаментални промени. на нас, 
учителите се налага да взаимодействаме с деца и родители по дигитален иновативен начин. В детска гра-
дина „единство творчество красота“, гр. Враца, учителите използват в своята педагогическа практика обра-
зователни ресурси на издателство „клет българия“1 и „ити в детската градина“2 на издателство „изкуства“. 

Съвременното дете расте в силно технологизирана среда и на фона на постоянно развиващите се ди-
гитални технологии в обявената извънредна ситуация в страната. медиаобразованието се налага като ме-
тод за обучение на подрастващите с помощта на родителите под ръководството на учителите. В зависимост 
от възможностите и потребностите на децата от трета подготвителна група „усмивка“, ние учителите създа-
ваме свои образователни продукти. това разнообразие от средства и педагогически подходи допринася за 
развитие на ключови компетентности на детето, част от които са и дигиталните компетентности. 

След като получихме информирано съгласие на родителите за прилагането на дигитални форми на 
обучение, ние, учителите бяхме изправени пред предизвикателството да търсим и създаваме атрактивни 
дейности, които да представим. комуникацията ни с родителите е тясно свързана чрез платформи, при-
ложения, електронна поща. те имат изключителен принос от вкъщи детето да развива своето логическо 
мислене, репродуктивно творческо въображение и да поддържа физическа активност. 

настоящата разработка цели да се запознаят колегите с интегрирането на използваните електронни ре-
сурси, както и начина за адаптиране на избраните методи и средства, така че да се провокира интереса от 
страна на деца и родители. това двустранно сътрудничество, което е традиция в нашата детска градина, 
предостави на родителите още една възможност да добият представа за професионалните качества, опит и 
стремеж на учителя при създаването и използването на дигитални средства, като начин за иновативно пе-
дагогическо взаимодействие с родители и деца. от своя страна родителите се увериха, че могат да се спра-
вят с новото предизвикателство и активно участваха в предлаганите от нас образователни дейности.

дистанционното обучение приложихме като се дигитализира организацията на учебния ден чрез ин-
тегриране на електронни ресурси в електронна книга и видеоклип на основните и допълнителни педаго-
гически ситуации.

поставихме си следната цел: поддържане на образователно-възпитателен процес в условия на из-
вънредно положение в страната чрез дигитални средства на педагогическо взаимодействие.

Задачи:
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1. представяне на образователното съдържание за трета подготвителна група по атрактивен и дос-
тъпен начин.

2. усвояване, разширяване и затвърдяване на знания, умения, отношения чрез балансирано съчета-
ване на съвременни интерактивни и традиционни методи.

3. мотивиране на родителската общност за участие в реализирането на образователно-възпитател-
ния процес.

предварителна подготовка на учителя: 
 y информирано съгласие на родителската общност за участие в дистанционно обучение;
 y указания до родителите за получаване на достъп и регистрация до пълните електронни вари-

анти на познавателните книжки на издателство „клет българия“ и „ити в детската градина“ на из-
дателство „изкуства“;

 y избор на готови електронни ресурси, свързани с темата;
 y изработване на нов образователен продукт – пъзел „дъждовни капки“; 
 y откриване на подходяща електронна платформа и адаптирането и за целите при представяне 

на образователното съдържание;
 y използване софтуер за запис и възпроизвеждане на звук;
 y публикуване на готовия образователен продукт във фейсбук затворена група.

Разработената електронната книга3 (Фигура 1) съдържа следните основни моменти:
 y представяне на учителя и поздрав към децата;
 y следва утринната гимнастика, която е с вградена видеовръзка и децата самостоятелно акти-

вират и изпълняват показаните упражнения;
 y основната ситуация започва с въвеждане в темата чрез активиране на хиперлинк към инте-

рактивна игра, приказка, разказ, гатанка или стихотворение. основната ситуация е представена с 
видеоклип, в който са интегрирани различни дигитални ресурси – отворен образователен ресурс 
(издателство „клет българия“ или „ити в детската градина“ на издателство „изкуства“);

 y педагогическата ситуацията в електронната книга завършва с хиперлинк към адаптиран пъзел 
специално по темата или друга подходяща за целта игра;

 y след изпълнение на поставените задачи родителят изпраща обратна връзка.

Фигура 1. Електронна книга на учителя
изводи:

 y прилагането на иновативни методи и практики на обучение и възпитание в предучилищна възраст 
е предизвикателство към всеки съвременен учител.

 y Внедряването на дигиталните технологии за обучение и възпитание в предучилищна възраст сти-
мулират детския интерес за разширяване на техните компетентности.

 y използването на електронна книга, като нова форма на педагогическо взаимодействие провокира 
и поддържа висок интерес за участие на деца и родители в образователните дейности;

 y отговорите след проведеното проучване на тема: „удовлетворени ли сте от дистанционно обуче-
ние в трета пг „усмивка“ ?“ са следните:

 y 94% от тях са отговорили с „да“;
 y  6% отговарят с „не мога да преценя“.

(endnotes)
1. https://klett.bg/ Klet Bulgaria 
2. https://www.edunewtech.com/educationalsoftware/itidg/ iti-DG. obrazovatelen softuer za detskata gradina. 
3. https://www.ourboox.com/books/igri-i-zabavlenia/ elektronna kniga, sazdadena ot avtorite.


