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Abstract: During preschool age a number of notions are formed related to the development of the child’s 
personality. orienteering within space is part of the mathematical preparation of children in kindergarten. this 
section is one of the most difficult to master.

A specific feature of childhood is the concrete-image thinking. to perceive the world around them, children 
need many examples. Preschoolers handle objects – they rotate, move, but do not analyze their actions. this 
paper describes the need and role of setting appropriate cognitive tasks to promote the development of spatial 
orientation of preschool children.

the main part of the cognitive tasks related to the formation of spatial perceptions is intended to be mas-
tered through the mathematical educations. insufficient provision of materials and difficulty in perception by 
children do not motivate teachers to prefer to work in time for additional activities. it is this fact that provokes 
us to show that many resources can be created that are interesting for children and at the same time have great 
cognitive value.

Practical developments about the topic are presented, which are realized in the education of students – fu-
ture pedagogues. various options are proposed, related to translation or transfer of an object, construction of 
objects and counting of geometric figures. the presented practical results are part of a study of the possibilities 
for applying a competency approach in kindergarten. in order to achieve a change in the educational system, it 
is necessary the university to prepare young educators for a new way of pedagogical interaction.

Keywords: geometric transformations, spatial perceptions, preschool age, competence approach

Водеща роля за формирането и развитието на детската личност играе педагогическото майсторство 
на учителя, неговата методическа подготовка и умения за представяне на познанието. прилагането на 
компетентностен подход в детската градина изисква да се създават подходящи образователни ситуации, 
включващи дейности, които децата реализират при спазване на действения принцип. колкото повече де-
цата се включват в дейности, чрез които извличат знания, толкова по-разбираеми ще са те за тях и ще им 
помогнат да опознаят заобикалящия свят и неговите закономерности. 

Формирането на пространствени представи и умения за ориентиране в пространството е дълъг и тру-
ден процес. неговото начало стартира още преди постъпването на децата в детската градина. системати-
зирането на знанията, натрупани до момента на целенасочена познавателна дейност, е от изключителна 
важност за последващото развитие в правилна насока. 

Дефиниране на понятия
Ориентиране в пространството
ориентирането в пространството се дефинира като умение, като система от конкретни познавателни 

действия, като способност, при което се посочва обемът на понятието, без да се дава определение. спо-
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ред В. Ванева ориентирането в пространството е когнитивен процес, който се характеризира с различни 
равнища на сложност [1]. 

Пространствени представи
понятието пространствени представи в съдържателен план е комплексно и включва знания за: 

 y геометрични форми – запознаване с различни геометрични фигури, техните наименования, раз-
познаване, определяне елементите им, изучаване на някои техни свойства, решаване на геомет-
рични задачи, свързани с практиката;

 y пространствени отношения – при изучаването на геометрични и други обекти се определя тяхното 
положение, взаимоотношения, посоки и др.

 y измерване на величини – усвояване знания и умения за измерване на величини, запознаване със 
съответни мерни единици и уреди за измерване.

Геометрични преобразувания
В предучилищна възраст обект на разглеждане са несложни геометрични преобразувания или тран-

сформации – ротация, преместване (транслация), симетрия (отражение). по-рядко се използват скалира-
не, изтегляне и наклоняване, но те са също подходящи при деца в края на разглеждания възрастов период. 

използването на елементарни упражнения, свързани с геометрични преобразувания, решават реди-
ца образователни задачи и формират редица личностни качества. подходящите упражнения могат ус-
пешно да развиват пространственото и абстрактно мислене, креативността. 

геометричните преобразувания или трансформации предполагат извършване на промяна над даде-
на фигура или обект. За детската градина се използват както геометричните фигури, предвидени да се 
изучават в периода, така и редица други фигури, обекти, предмети. 

За нуждите на настоящата статия се разглеждат пет вида трансформации, които са въз основа на на-
чина на промяна на изображението. описаните трансформации са подходящи за създаване на образо-
вателни задачи и упражнения за децата в разглеждания период, като основно се използват първите три.  

1. преместване на изображението, без да се променя нищо в него – формата, размерът и ориента-
цията остават същите (транслация).

2. Ротация (завъртане) – изображението/обектът се завърта по определено правило. при децата е 
необходимо ясно да се отбележи завъртането и промяната в обекта. Ротацията трябва да се въ-
вежда в определена система, като се започне  от обект с определен белег и постепенно се пре-
мине към фигура. 

3. симетрия (отражение, огледало) – изображението се обръща спрямо симетрична линия (огле-
дална линия). новото изображение можем да наречем огледално изображение. 

4. Разширение – размерът на изображението се разширява или намалява, без да се променя фор-
мата му.

5. преместено отражение – извършва се двойна трансформация: първо се извършва симетрия, а 
след това транслация, с което се получава крайното изображение. 

при транслация фигурите и обектите, които се предлагат на децата, трябва да бъдат семпли, да не про-
буждат у децата чувство за неуспех и невъзможност за справяне със задачата. В разглежданата възрастова 
група удачно е изображенията, предложени за преместване, да са разположени в мрежа от квадратчета. 

най-общо видовете упражнения, свързани с транслация, които могат да се предложат на децата, са 
със запълване на квадратче (фиг. 1) и с чертане по контура на квадратчето (фиг. 2). при първите задачи в 
транслационното поле, е необходимо да има достатъчно на брой „точки“, които определят параметрите 
на обекта, който трябва да се премести. 

Фигура 1. Транслация – задача със запълване на квадратче
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Фигура 2. Транслация – задача с чертане и трасиране

упражненията, които са свързани със запълване на квадратче, се градират по сложност. първоначално 
е добре да бъде просто редуване на последователност на един ред (фиг. 3). тези задачи са от вида „редици“.

Фигура 3. Транслация – задача редици – един ред

постепенно се увеличават редовете (фиг. 4), за да се достигне до пренасяне на изображения (фиг. 5).

Фигура 4. Транслация – задача редици – повече от един ред

Задачите към децата са свързани с покана да нарисуват същото килимче, шалче и др. 

Фигура 5. Транслация – задача пренасяне на изображение със запълване на квадратче

упражненията, свързани с транслация са интегрирани със знанията за броене и измерване. Всяко по-
добно упражнение решава повече от една образователна задача – броене, измерване, геометрични фи-
гури, пространствени представи. с работата по упражнения за извършване на транслация се постига съ-
що развитие на малката мускулатура на ръката, координацията ръка-око и редица други умения и лич-
ностни качества. 

упражненията, свързани с ротация, развиват освен пространственото мислене, така и логиката. ос-
новните видове упражнения са тип „часовникова стрелка“ и „зарче“ (фиг. 6). 

Фигура 6. Ротация – задача тип „зарче“

при предлагане на упражнения за симетрия, работата в мрежа е също особено подходяща. симетрия-
та е обикновено линейна, като линията е ясно определена и видима за децата. отново се използват два-
та вида – запълване на квадратче (фиг. 7)  и изчертаване (фиг. 8).
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Фигура 7. Симетрия – задача със запълване на квадратче

Фигура 8. Симетрия – задача с трасиране и чертане

Задачи, свързани с разширяване и преместено отражение, следва да се дават едва когато децата са 
овладели добре първите три вида геометрични преобразувания. преместеното отражение следва да се 
формира като се започне с обекти, които детето премества, а след това да се премине към двуизмерно 
пространство – лист, дъска (фиг. 9). За разграничаване на отделните фигури, може да се постави изискване-
то за промяна на цвета при всяко от геометричните преобразувания. на показания пример на фиг. 9 жълто-
то изображение е резултат от ротация, а зеленото е крайният резултат, т.е. преместеното отражение. За да 
знаят децата къде точно трябва да преместят отражението, трябва да има белег или точно указание. 

Фигура 9. Преместено отражение – двуизмерно пространство

трансформациите могат да бъдат много забавни. необходимо е педагогът да умее да ги предложи на 
децата. За целта е необходимо той да знае различни начини, по които могат да се трансформират фигу-
рите. друго условие е предложените фигури и обекти за геометрични преобразувания, да са обвързани 
със сюжет и пред децата да е създадена ситуация, в която те да са въвлечени и да изпитват необходимост 
да извършат определеното действие. 

успешната пропедевтична дейност, свързана с геометрични преобразувания, ще доведе до усвоява-
нето им в училище и подготовка за по-сложни математически знания по отношение на [2]: 

 y геометричните преобразувания подпомагат учениците да виждат и работят по сложни математи-
чески концепции, например функции;

 y да разглеждат математиката като интегративна дисциплина;
 y обогатяване на перцепциите по отношение на мисловни дейности от високо ниво. 
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