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Abstract: the article discusses the basic concept in the theory of speech activity. the ratio of the four phases 
in the structure of speech activity to the system for development of creative storytelling in preschool age is ana-
lyzed. the significance of the imaginary communicative-speech situations for the natural motivation of the chil-
dren’s speech activity and the orientation in the communication situation is considered. Describes the pedagog-
ical tools used to build the communicative-speech situation and the requirements it must meet in order to mo-
tivate children’s creative storytelling. Guided by the theory of speech activity and the peculiarities of the imag-
inary communicative-speech situation, the author derives methodical algorithms of creative storytelling in pre-
school age, which, develop in unity the verbal-creative and communicative-speech skills of children. 
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познаването на основните психични механизми и особености на процеса по формирането на реч-
та спомага да се обособят психолингвистичните принципи за изграждането на методиката на обучение 
по български език и литература в детската градина. това позволява да се анализират както отношението 
на езика към речевата действителност, така и структурата на езиковите особености на човека. нито една 
човешка дейност обаче не може да бъде разгледана извън сферата на общуването, както и нито един от 
основните компоненти на общуването не може да бъде разглеждан извън съвместната дейност [1, с. 9]. 

основните понятия в теорията на дейността са дейност, действие и операция. 
според Леонтиев „понятието дейност по необходимост е свързано с понятието мотив. дейност без 

мотив няма“ [2, с. 12]. В. и. капинос подчертава, че всичко, което правим, ние извършваме в следствие на 
нещо или заради нещо. от тази позиция речевата изява може да бъде отнесена към понятието „дейност“, 
само че с някои уговорки: речта не е самоцел, изказването обикновено няма чисто речеви мотив. ние не 
говорим за самото говорене, а за да съобщим нещо, да въздействаме върху някого по някакъв начин, да 
проявим внимание към някого и т.н. с други думи, обобщава капинос, мотивът за речта не е в областта 
на чисто речевата дейност, а на дейност от по-висок ред – комуникативната, и следователно можем да го-
ворим за речева дейност само когато разглеждаме речта в рамките на дейността на общуването [3, с. 68]. 

Всяка дейност включва в себе си система от действия. както понятието дейност се отнася към поня-
тието мотив, така понятието действие се отнася към понятието цел. тъй като речта не е затворен акт (без 
собствен мотив), обикновено тя е „съвкупност от речеви действия със своя междинна цел“ [2, с. 25], под-
чинена на мотива на комуникативната дейност, в рамките на която се разглежда речта [3, с. 68].

начините за осъществяване на действията а. н. Леонтиев нарича „операции“ [2, с. 15]. Всяко дейст-
вие освен целта има свой операционен състав, т.е. състои се от операции. ако действието се отнася към 
целта, то операцията се отнася към условията на действието. при изменение на условията, при които про-
тича действието, се изменят и начините за осъществяването му, т.е. операциите. 

като се отличават с голяма вариативност на операционния състав, всички действия имат една и съща 
структура, обща за всички видове дейности.
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структурата на дейността (действията) включват 4 фази: ориентировка, планиране, реализация, кон-
трол, които последователно се сменят. структурите от подобен род, т.е. „структурите, зависещи от време-
траенето на процесите“, е прието да се наричат динамични [4, с. 240]. 

Всяко речево изказване има именно такава динамична структура [3, с. 70]. „За да общува пълноцен-
но, пише а. н. Леонтиев, човек трябва по принцип да разполага с редица умения. той е длъжен най-на-
пред да умее бързо и правилно да се ориентира в условията на общуването. Второ, трябва да умее пра-
вилно да запланува своята реч, правилно да избере съдържанието на акта на общуване. трето, той тряб-
ва да намери адекватни (подходящи) средства, за да предаде това съдържание. четвърто, той е длъжен 
да умее да осигури обратна връзка. ако бъде нарушено кое да е от звената от акта на общуване, то гово-
рещият няма да постигне желаните резултати от общуването – то няма да бъде ефективно [5, с. 33]. 

Ще разгледаме всяка фаза на речевата дейност в контекста на словесно-творческите умения на деца-
та в предучилищна възраст.

ориентирането в предучилищна възраст се изразява в това детето да определи позицията си в изказ-
ването (свидетелска, несвидетелска, участник), а така също и в общи линии да реши въпроса за вида (ди-
алог – монолог) и стила му (разговорен – художествен).

Втората фаза на речевата дейност – планирането – се състои в подбора на съдържанието, в съставя-
не на програма на изказването. тук огромна роля има планът на разказа, който се предоставя от учителя 
под формата на преки въпроси.

според н. и. Жинкин програмата се формира във вътрешната реч и съществува обикновено в „пред-
метно-изобразителен“ вид – във вид на представа, „образ – мисъл“. В този етап речта още не е изразена 
с думи. [6, с. 35].

преходът от програмата към нейната реализация в езиков код е третата фаза на речевата дейност. За 
нея са характерни операциите по подбора на думите, по подредбата и съпоставката на изреченията. при 
това и тук, също като при съставянето на програмата на изказването в етапа на планирането, детето се 
стреми да подбере езиковите средства, които адекватно предават предмета на речта и съответстват на 
условията и задачата на общуването [3, с. 71]. 

В четвъртата фаза на речевата дейност – във фазата на контрола, детето съпоставя резултата от рече-
вото действие със словотворческата задача на учителя. В случай на несъвпадение между повествование-
то на детето и темата на разказа се прави опит да се намери грешното звено. За тази цел в предучилищна 
възраст най-ефективно е изискването детето да постави заглавие на разказа си и да обоснове избора му. 

да разгледаме как се отнася системата за развитие на творческия разказ в предучилищна възраст към 
структурата на речевата дейност, какви фази се осъществяват с помощта на уменията за разказване. таб-
лица 1. 

Таблица 1. Съотнасяне на системата за развитие на творческия разказ в предучилищна възраст 
към структурата на речевата дейност

структура на речевата дейност умения за разказване
1. ориентировка умение да подчинява своя разказ на поставената тема.
2. планиране (съставяне на 
програма на изказването)

умение за подбиране на нужните езикови средства.
умение за структуриране на свързан текст – начало, случка, край.

3. Реализация на програмата умение за съставяне на свързан повествователен текст с елементи на 
описание.

умения за самостоятелно, изразително и ясно разказване
4. контрол умение да сравнява получения резултат с поставената задача (темата).

умението за подчиняване на разказа на поставената тема помага на детето да определи позицията си 
в изказването и да се ориентира в стила и вида на текста, който трябва да продуцира. 

Второто и третото умение (за подбиране на нужните езикови средства и структуриране на свързан 
текст) се отнасят към втората фаза от структурата на речевата дейност – планиране (съставяне на програ-
ма на изказването).

уменията за съставяне на свързан повествователен текст и самостоятелното му продуциране се фор-
мират в процеса на изпълнението на операциите, съставящи съдържанието на третата фаза от структура-
та на речевото действие.

последното, шесто умение (да сравнява получения резултат с поставената задача) има отношение 
към завършващата четвърта фаза – фазата на контрола. 
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Вижда се, че системата за развитие на творческия разказ се отнася към всичките четири фази от струк-
турата на речевата дейност. обаче, приемайки възгледа за речта като дейност, тази система съвсем не из-
лиза от рамките на речевото действие. това действие е подчинено на собствена речева цел – подходящо 
да се предаде с езикови средства съдържанието на изказването. то е мотивирано само съдържателно. 
тук, както отбелязва капинос, липсва мотивация от по-висок ред (защо създаваме изказването, за кого 
е предназначено то), която възниква непременно, ако разгледаме речевото действие в рамките на дей-
ността на общуването – комуникацията [3, с. 75]. 

В системата за развитие на творческия разказ в предучилищна възраст трябва да се предвиди разви-
тието на умения за ориентиране в ситуацията на общуването, т.е. да се анализират мотивите на речевата 
дейност и условията на общуването. тези умения следва да се отнесат към фазата на ориентировка, коя-
то свързва речевото действие с комуникативната дейност на говорещия. 

ето защо при въвеждането на децата в ситуацията за творческо разказване не бива да се забравя, че 
от значение е не само качеството на получения резултат (продуциране на творчески разказ), но още по-
важно е осмислянето на начина за неговото достигане чрез търсене на отговор на въпросите защо създа-
ваме изказването и за кого е предназначено то.

това според м. Балабанова изисква да се премести акцентът от тези разновидности на разказа, при 
които се стимулират предимно възприятието и паметта към онези, които в най-голяма степен съдействат 
за проявата на самостоятелност и оригиналност на мисълта при композиране на съдържанието и при тър-
сене на най-подходящата езикова форма [7, с. 81].

с оглед на това Балабанова разглежда словесно-творческите умения като умения да се създават отно-
сително нови образи, ситуации, действия и да се изразява всичко това в логически последователен текст 
с повествователен характер. В този случай може да се използва описателното понятие „нови образи и си-
туации“, с които да се определят такива, които детето – автор не е възприемало в този вид, но елементи-
те за създаването на които съществуват в неговия опит [7, с. 87]. 

особено важно за развитието на словесно-творческите умения в предучилищна възраст е намиране-
то на възможности за естествено мотивиране на детската речева дейност чрез въображаеми комуника-
тивно-речеви ситуации. именно чрез тях се развиват уменията за ориентиране в ситуацията на общува-
нето, които отнасяме към фазата на ориентировка. 

В тази връзка Леонтиев пише, че „за да се възбуди интерес, трябва не да се посочва целта, а трябва 
обратно – да се създава мотив, а след това да се отрие възможността за намирането на цел в едно или 
друго предметно съдържание“ [8, с. 83]. 

изграждането на комуникативно-речевите ситуации се основава на множество традиционни, но до-
казали своята действеност в педагогическата практика средства:

 y словото на учителя. от неговата жизненост, емоционална обагреност, достъпна и достатъчно съ-
държателно-информационна наситеност преди всичко зависи дали децата ще се отведат в дадена 
ситуация, дали ще се стимулират мисловните им процеси, дали ще се предизвика у тях потребност 
за речево действие и накрая – дали ще се постигне речевата цел.

 y музикално-илюстративни (фрагменти от записи на музикални творби, звукови и шумови ефекти) 
„не случайно думата мелодия произлиза от гръцкото означение мелос – напев. напевът /мелодия-
та, мелодиката / е характерен както за музикалното изкуство, така и за словесното – чрез интонаци-
ята да изразиш различни настроения, чувства и емоционални състояния.“ [9, с. 110]. 

 y Художествено-изобразителни (илюстрации, картини, фотоси); аудиовизуални и други средства. те не 
служат за „освежаване“ словото на учителя, не са самоцелен декор на неговия словесен разказ, а са сво-
еобразна пътека към обстановката и към героите, помагат на децата по-лесно да декодират адресата на 
речевата дейност, да осъзнаят речевата цел. чрез тях непосредствено се въздейства върху нагледно-об-
разното им мислене, раздвижва се емоционалната сфера, възниква и потребност от пораждане на реч.

кога кои нагледни средства ще се използват, зависи от конкретната словесно-творческа задача. ако 
учителят умее да съчетава правилно словесната опора с илюстративната нагледност, то използваните 
средства ще съдействат за насищане на ситуацията с атмосфера, която ще мотивира творческото въобра-
жение на децата [10, с. 38]. 

към въображаемите комуникативно-речеви ситуация, чието предназначение е свързано с мотивира-
не на творческия разказ, м. спасова и с. динчийска извеждат следните изисквания [10, с. 39]: 

 y наличие на вариативност и динамичност (по отношение на обстановка, герои, взаимоотношения). 
практиката убеждава, че едни и същи герои, макари детски любимци, непрекъснато поставени в 
една и съща обстановка, в едни и същи взаимоотношения, водят до умора, предизвикват апатия, 
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т.е. нужно е ситуацията да съдържа интересна, съзвучна с познавателния опит и с интересите на де-
цата, информация. чрез нея да се провокира и мотивира тяхната мисловна речева дейност.

 y наличие на професионално обоснован синтез между словесни и нагледни средства. Вграждането 
им в конкретната ситуация подпомага решаването на речевите задачи.

 y отчитане мястото на речевата ситуация в общия контекст на дейността на децата – прилагане на 
интегративен подход. ако тя е естествен, относително самостоятелен, логически осмислен „отря-
зък“ от цялостната дейност за деня, тогава тя е функционална, резултативна.

 y свързване на речевите задачи с познавателния опит (познавателната активност) на децата. Речева-
та ситуацията, като комплексно единство на методи, похвати и средства, стимулира речевата актив-
ност на децата, когато е съобразена с техните интереси и потребности. 

 y умерено „дозиране“ на речевите задачи. В задачите се проявяват не само потенциалните интелек-
туални възможности на децата, но и техните потребности „тук“ и „сега“. 

 y максимално доближаване на речевата ситуация до житейската. тя трябва да породи у детето усе-
щане за реалност, да създаде у него представа, че това е „наистина така“ 

като се ръководим от теорията за речевата дейност и особеностите на въображаемата комуникатив-
но-речева ситуация, можем да изведем следните методически алгоритми за развитие на творческия раз-
каз в предучилищна възраст: 

Методически алгоритъм на творчески разказ по картина
първи етап. ориентировка 

 y създаване на емоционална нагласа и мотивиране на децата в активна речева дейност чрез уводна 
беседа и показ на сюжетна картина, близка до техния познавателния и художествения опит.

 y Разгърната беседа върху съдържанието на картината и улавяне на характерните особености на ге-
роите.

 y поставяне на заглавие на картината
Втори етап. планиране (съставяне на програмата на изказването)

 y именуване на героите.
 y поставяне на словесно-творческата задача. учителят предлага на децата да разкажат по свой на-

чин не само момента, изобразен на картината, но и това, което се е случило преди и/или след него. 
 y предоставяне на план на разказа под формата на преки въпроси.

трети етап. Реализация на програмата.
 y Разказване от децата. при необходимост учителят подпомага децата с насочващи въпроси, като 

внимава да не наруши монологичният характер на изказването.
четвърти етап. контрол. 

 y поставяне на заглавие. учителят трябва да покани всяко дете да постави заглавие на разказа си и 
да аргументира избора му.

Методически алгоритъм на творчески разказ по откъс от текст
първи етап. ориентировка 

 y създаване на емоционална нагласа и мотивиране на децата в активна речева дейност чрез уводна 
беседа и прослушване на песен за въвеждане на темата (заглавието) на разказа.

 y Възприемане на непознато литературно произведение до завръзката (кой, къде, кога). учителят 
представя началото на текста, а основните събития и приключенията на героите (какво, как, защо) 
се измислят от децата.

 y кратка беседа върху съдържанието на прослушания текст и въвеждане на нагледна опора – илюс-
трация на герои или сюжетен елемент

 y поставяне на заглавие на разказа под формата на поука. учителят следва да използва достъпни до 
възприемателните възможности на децата пословици, поговорки или устойчиви фразеологизми. 
например: „който зло прави, зло намира“, „играчка-плачка“ и др.

Втори етап. планиране (съставяне на програмата на изказването)
 y Беседа за анализ на събитията, които биха могли да се случат по-нататък. учителят трябва да изис-

ква по 2–3 различни отговора на всеки въпроси.
 y поставяне на словесно-творческата задача.

трети етап. Реализация на програмата.
 y Разказване от децата. по време на разказването учителят напомня на децата да не повтарят вече 

чути сюжети, а смело да съчиняват свой вариант на продължение и завършек на разказа.
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четвърти етап. контрол. 
 y поставяне на заглавие. учителят трябва да покани всяко дете да постави друго заглавие на разказа 

си и да аргументира избора му.
Методически алгоритъм на творчески разказ с помощта на опорни думи
първи етап. ориентировка 

 y създаване на емоционална нагласа и мотивиране на децата в активна речева дейност чрез уводна 
беседа и гатанки за въвеждане на опорните думи.

 y материализиране на опорните думи (видово и родово понятие) с помощта на картини. например: 
куче – дом. 

 y учителят трябва да покаже по няколко различни изображения за всяка от думите.
 y изясняване на значението на думите: активизиране на миналия опит и обогатяване представите 

на децата.
 y поставяне на заглавие на разказа, което да съдържа двете опорни думи и да предлага фабулна ос-

нова на действието чрез въпросителната дума „как?“ 
например: „как шаро си намери дом?“
Втори етап. планиране (съставяне на програмата на изказването)

 y Беседа върху възможното развитие на сюжета: кой? къде? кога? какво? как? Защо?
 y предоставяне на частичен речеви образец. той маркира само началото на текста и има за цел да 

ориентира децата в глаголното време и наклонението.
трети етап. Реализация на програмата.

 y Разказване от децата. при необходимост учителят подпомага децата с насочващи въпроси, като 
внимава да не наруши монологичният характер на изказването.

четвърти етап. контрол. 
 y поставяне на заглавие. учителят трябва да покани всяко дете да постави друго заглавие на разказа 

си и да аргументира избора му.
на равнището на дейност описаните алгоритми получават допълнителна мотивация: подборът и съ-

държанието на речевите средства се диктува вече не само от задачата адекватно да се предаде съдър-
жанието, но също така и от необходимостта да се отчитат особеностите на адресата, условията на общу-
ването и целта, заради която встъпваме в речево общуване. следователно при развитието на творческия 
разказ в предучилищна възраст от изключителна важност е способността на децата не само да структури-
рат свързани изказвания, но и да избират езикови средства, които най-адекватно отразяват необходимо-
то конкретно поведение в отделните речеви ситуации или това е т.н. комуникативна компетентност. Зато-
ва най-благоприятните условия за развитие на словесно-творческите умения в предучилищна възраст се 
създават тогава, когато комуникативно-речевите ситуации се провеждат на равнище дейност.
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