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Abstract: the artistic deformation in children’s art is done unconsciously. it is observed in the change in the 
shape, proportion and color of an object or object. this is due to the exceptional desire of the child to convey 
greater expressiveness of his drawing, emphasizing the most important image for him. the deformation char-
acteristic of this age period conveys a uniqueness and uniqueness of the children’s drawing. the use of specif-
ic methods of fine arts contributes to the stimulation of creative imagination and the manifestation of individu-
al inclination to different ways of deformation. stimulation of creative thinking increases the expressiveness of 
children’s fine arts. appearances.
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същността на детската рисунка се крие в опознаването на света, предметите и явленията в него и пре-
минаването му в една цялостна хармония. детската рисунка и нейното съдържание показват, че детето се 
вълнува от всички прояви на съвременния живот. чрез нея могат да бъдат открити индивидуалните чер-
ти на малкия автор, отразяващи неговият характер и творчески заложби.

В детските рисунки всичко е истина. Върху изобразителната повърхност детето сътворява свят, който 
познава и принадлежи единствено на него. този факт прави понякога трудно анализирането на тяхното 
съдържание. Л. с. Виготски [1] подчертава, че „детето рисува не онова, което вижда, а това, което знае“, 
без да се съобразява с действителния вид на предмета. според него детските рисунки са обобщени поня-
тия, чрез които то не се опитва да изобрази предмета, а само да го обозначи и назове. ако стремежът на 
детето е единствено да посочи даденият предмет или обект в своята рисунка, а не да се опита да го изо-
брази, то детското рисуване загубва изобразителния си смисъл.

детските мисли са чисти и изпълнени с оптимизъм. те не следват определени правила. Л. с. Виготски 
[1] стига до извода, че детската изобразителна дейност включва понятията „знак“ и „символ“. според ав-
тора всяка рисунка трябва да бъде разгледана като знак в системата на социалната комуникация. дете-
то рисува заради самото удоволствие да оставя следи върху листа. много често детските „драсканици“ са 
свързани с играта. чрез играта и рисуването, детето пресъздава значими за него неща. под формата на 
игра то разучава и възприема света около него. 

според а. Валон [2] детската рисунка има знаков характер. авторът смята, че постепенно в процеса 
на изобразителна дейност движението се превръща в знак. мнгократното повтаряне на определени гра-
фични знаци, води до разкриване на тяхото значение от детето. Значими могат да бъдат съчетанията от 
различни графични линии, нямащи дори прилика с реалния предмет. според к. чуковски [3]. детската ри-
сунка е резултат от индивидуалното развитие на всяко дете. наред с проявените от него общи, съществу-
ват и специфични закономерности, характеризиращи отделните му качества и черти. автора поддържа 
твърдението, че детската рисунка е субективно отражение на действителността, с характерното за нея де-
формиране на образа: „какво е това? мухи ли?“ – „не, миризмата на цветята“ [3].

през първите седем години от живота си детето се научава да използва своите сетива и движения на тя-
лото. научава се да мисли и изразява чрез думи. през тази възраст децата възпроизвеждат неща, които ве-
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че са виждали, но в тях се появяват нови елементи, комбинирани по нов начин. те извършват творческа пре-
работка на вече познати неща. потвърждава се тезата че: „създаването на един продукт на детско творчество 
изисква наличие на определени психически образувания и личностни качества. творческият акт на детето от 
предучилищна възраст се подпомага от тънкостта на възприятието. при наблюдаване на заобикалящата сре-
да от особено значение е способността за подбиране на явленията, обобщаване на възприетото и използва-
нето им в творческата дейност“ [4]. изобразителната дейност обогатява знания, формира представи и възпри-
ятия и обогатява жизнения опит на децата. Желанието на децата да изобразяват своите мисли и впечатления 
се крие в тяхната изразителност. детската изразителност е елемент от изобразителната грамотност. чрез нея 
се формират умения за изобразяване на формата и използването на различни изразни средства. Въпреки тях-
ната взаимообусловеност, те показват два различни типа на изображение. детската изразителност е индиви-
дуална. тя отразява емоционалното отношение и индивидуалното мислене. чрез нея детето изразява своето 
лично отношение към съответната тема и сюжет. Разкрива своите мисли и преживявания.

деформацията е характерна особеност при изобразяването на формата в периода 6-7 годишна въз-
раст. В превод от латински „деформация“, означава разкривяване. В изобразителното изкуство се тълкува 
като съзнателно изменящо се изображение, отклоняващо обекта от неговата реална форма. „Художест-
вената деформация“ при децата се наблюдава като стремеж за предаване на по-голяма изразителност на 
формата даден предмет. професионалните художници я използват умишлено. при децата тя е следствие 
от степента на овладяване на изобразителните умения и възможности за изграждане на дадена форма. 
специфичните за този възрастов период деформации придават неповторимост на изображенията. те са 
своеобразни ценни качества на детските изобразителни прояви.

д. Балкански, твърди че деформацията в детската изобразителна дейност е характерна за формата, 
конструкцията, цветовете и пропорциите. „децата прибягват до нецеленасочени изменения на структу-
рата на обектите, нарушаване на видимото и естествено съотношение между изобразителните елемен-
ти и употреба на условни цветове. те прибягват до деформация, стремейки се да предадат по-голяма из-
разителност, да подчертаят най-значимият за тях образ или композиционен елемент“ [5]. Характерната 
за тази възраст деформация придава една неповторима уникалност на формата. В детските изобразител-
ни творби посочва д. Балкански [5], тя има асоциативен характер. но това според него е характерно са-
мо за деца, които не могат да преценят кои елементи да включат в своите композиции и как да ги разпо-
ложат в рисувателното поле. при изобразяването на обкръжаващата ни действителност, децата прибяг-
ват към използването на деформацията с цел-постигане на по-богата изразителност на изображението. 
те подчертават най-значимите за тях образи и обекти. Важна роля за това оказват сетивните възприятия. 
тяхното богатство допринася за развитието на творческото въображение и фантазия. детското възприя-
тие не може да бъде сравнено с това на възрастните. доста често детето изобразява определена форма 
неясно и непоследователно. това се проявява когато то не е имало пряк контакт със съответния предмет. 
според м. мойнова [6] детското възприятие не е фотографско. то има определена избирателна актив-
ност зависеща от характера на детската сетивност и активност в процеса на възприемане. според автор-
ката предметната дейност предхожда изобразителният акт. В началните стадии на развитие на детската 
изобразителна дейност се проявяват особеностите на възприятието, възникнали в контекста на предмет-
ната дейност. тези особености още не съответстват на изобразителните задачи: свойствата на предмети-
те и преди всичко тяхната форма се отразяват константно и глобално „предметните еталони“ се отлича-
ват с неразчлененост. Влиянието на усвоените еталони е толкова силно, че свойствата на възприеманите 
предмети „се нагаждат“ към еталонните значения“ [6]. Рисуването по натура, по памет и впечатление, по 
представа, по въображение, по асоциации, на илюстрация по литературно произведение, изпълнението 
на тематично-фигурални композиции допринася за развитие на креативното мислене, формира образ-
ни представи. най-често художествената деформация се наблюдава при рисуването по въображение или 
асоциация, с цел подчертаване индивидуалните различия на всяко дете. Работата с живописни и графич-
ни материали допринася както за създаване на по-богати композиционни и цветови решения, така и за 
деформиране на изображенията. чрез стимулиране на асоциативното мислене се развива детското въоб-
ражение, което от своя страна провокира нагласата към художествената деформация. 

детската рисунка не цели да изгради обектите като резултат от тяхната зрителна проекция, а като 
форма на тяхната емоционална чувствителност. под въздействието на тази емоция, детето избира свои-
те цветови съчетания. терминът емоция произтича от латинската дума „emoveo“, и означава вълнение, 
потресение. eмоциите са група психични процеси и състояния, отнасящи се до инстинктите, потребност-
та и мотивацията на човек. емоциите са част от всеки изобразителен процес. Всяка творческа идея в ед-
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но художественото произведение не би могла да бъде пресъздадена без емоция. те тласкат художника 
към творчество. Заниманията с изкуства стимулират емоционалното естетическо преживяване и улесня-
ват изразяването на детето, което го окуражава символично да отработи свои негативни преживявания 
или да визуализира своя стремеж към вътрешна хармония. повлияни от емоцията много често значими-
те обекти за децата се отразяват винаги с големи размери които често са алогични, което отново е пример 
за художествена деформация. понякога те заемат цялото изобразително поле и не винаги заемат цен-
трала позиция. емоционалността е важен и определящ фактор за детската изобразителна дейност. до из-
вестна степен от нея зависи композиционното решение, големината и формата, цветовото изграждане на 
отделните предмети и обекти. поради тази причина тя трябва винаги да се разглежда като постоянна ве-
личина в детската изобразителна дейност.

Фигура 1. Деформиране на значими или алогични предмети или обекти

За да бъде деформирано едно изображение, коренно различно по форма, структура и цвят е нужно 
въображение. Въображението е сложен процес в който участват възприятията и представите, образи и 
идеи на основата на вече съществуващ опит. то е тясно свързано с понятия като моделиране, творчество, 
игра, памет. За претворяването на въображаемия образ в рисунка от особено значение са и условията на 
средата в които се намира детето. наред с въображаемия образ, който детето трябва да си представи е 
важна и техниката, която ще бъде приложена за неговото реализиране.

Фигура 2. Деформиране на формата на изображение
специфична особеност за детската изобразителна дейност при деформиране на формата на даден 

предмет или обект е присъщото за децата любопитство, любознателност и активност. те се изразяват в 
тяхната повишена наблюдателност, в резултат на което акцентират върху незабележими за възрастните 
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детайли на съответната форма на изображение. те обръщат внимание на необичайни признаци и свой-
ства на предметите и явленията. това деформира до известна степен реалният образ, в резултат на което 
се получава неясна и често пъти обобщена рисунка.

деформацията в детската изобразителна дейност, като своеобразен елемент на творческа изява не 
бива да бъде тълкувана единствено с ниската степен на изобразителни възможности при децата в пре-
дучилищна възраст. деформация на формата на изображение се наблюдава и при така наречената „про-
зрачност“ на рисунката. В стремежа да отразят всичките си знания за формата, в отделни случаи децата 
рисуват подробности, които остават скрити от погледа на зрителя – съдържание на джобчета, чанти, кош-
ници, торбички, прическата под шапката. те проникват зад стените на къщата или рисуват пейзажа отвъд 
тях. тези специфики отразяват желанието на детето да изчерпи своята информация за обектите които ри-
сува. Характерната „прозрачност“ или „ренгенова“ рисунка се наблюдава около седемгодишна възраст. 
типичното за нея е наслагването на отделни форми, които не се закриват по между си. Р. стаматов [7] оп-
ределя два начина за пресъздаване на „невидимото“:

 y изобразяване на това, което обикновено не може да се види (бебе, което е в стая без прозорци);
 y изобразяване на обект, който е зад друг обект – ездач, поставен върху кон и един от краката му е 

скрит зад тялото на коня [6].

Фигура 3. „Прозрачност“ на рисунката
стимулирането на креативността при децата на около 6-7 години предразполага те да възприемат се-

бе си като активни участници в процеса на изобразителна дейност. това води до стремеж към иноватив-
ни решения при изобразяването на дадена форма. тези решения се изразяват в промяната (деформаци-
ята) на формата и структурата на определен предмет или обект. В процеса на изобразителна дейност цел-
та е не да се дават насоки и препоръки, а да се провокира детското мислене и въображение, да бъде съз-
дадена една творческа и непринудена атмосфера. креативността се превръща във важен компонент на 
творческото мислене и творческия урок. децата на тази възраст е необходимо да бъдат мотивирани да 
споделят своите изобразителни интереси. За активирането на тяхното творческо мислене, голяма част от 
темите и задачите трябва да имат провокиращ характер. използването на нетрадиционни изобразителни 
форми активира тяхното въображение, което води до впечатляващи творчески резултати.

подходящи за стимулиране на креативността в изобразително-творческият процес, свързан с дефор-
мирането и превръщането на даден предмет или обект в друго изображение могат да бъдат използва-
ни следните подходи:

 y аглутинация – прибавяне на непринадлежащ атрибут, действие или мисъл от друг обект;
 y преобръщане – обратно координиране – размяна на местата
 y сравнение, аналогизиране – намиране на аналогии, на потенциални двойници;
 y Вариране – изменение на действие, белег или мисъл;
 y преувеличение и преумаление – на размер, качество, брой съставни части;
 y Заместване – на обект, атрибут, действие;
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 y полифункционалност – намиране на многостранна употреба; Разчленяване – разделяне на части, 
тяхното отстраняване или замяна;

 y одушевяване – приписване на човешки качества на предмети и животни;
 y комбинации – от различни техники.

Фигура 4. Одушевяване на формата на изображение

За изобразяването на обекти и предмети с нереална форма, цвят и структура децата използват фан-
тазията. според В. димчев [8] „Фантазията се опира на асоциативните страни на мисленето и се проявя-
ва като способност на човека да комбинира и свързва представи, често пъти твърде различни по характер 
и съдържание. силата на творческата фантазия се състои в убедителността на създания нов образ, който 
има метафорично значение. натрупаната информация е потенциална възможност за развитието на въоб-
ражението и фантазията“ [8]. Фантазните образи се получават при комбинирането и манипулирането на 
различни по форма и структура материали, заместването на характерните части на обектите с други, изо-
бразяване на нереална среда, ситуация или взаимовръзка.

чрез изобразителната дейност се развива конструктивното, комбинативното и вариативното мисле-
не, с помощта на което определена форма може да бъде деформирана по различен начин и с различни 
материали и техники. Всяка творба е отражение на усвоения от децата визуален, сетивен и практически 
опит. контактите с произведения на изобразителното изкуство им предоставя възможност да възприе-
мат, изразяват и изобразяват света около себе си чрез рисунки, апликации и пластики.

деформираната изобразителна форма не е просто опредметен образ, а емоционално наситен пре-
дизвикващ чувства и преживявания. Рисунката е изразителна дейност, в която има емоционално разто-
варване. тя носи не само естетическо съдържание, но и психически заряд, който корелира с възможност-
ите на детето. емоционалността е важен и определящ фактор за детската изобразителна дейност. до из-
вестна степен от нея зависи композиционното решение, големината и формата, цветовото изграждане 
на отделните предмети и обекти. поради тази причина тя трябва винаги да се разглежда като постоянна 
величина в детската изобразителна дейност. осигуряването на творческа среда е от важно значение за 
стимулиране на креативността и естествена проява към деформирането на различни предмети и обекти.
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