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Abstract: the following work is devoted to the description of an innovative approach to kindergarten learn-
ing through the application of the methods of science, technology, engineering and mathematics, better known 
as steM learning. the aim of the work is to increase popularity of the approach and stimulate teachers to im-
plement it more often in the learning process. steM increases children’s knowledge and skills, thanks to the in-
terdisciplinarity, research approach, learning by playing, learning by doing, project-based and problem-based 
learning and the opportunity for touching to real-life situations. this paper addresses the main principles of 
steM and the possibilities for realization different steM situations, based on the kindergarten curriculum. Dif-
ferent digital tools are described, like programmable toys and devices and leGo constructors. various ideas for 
conducting experiments are presented, too. they are useful for increasing children’s motivation and interest in 
the approach. An example version of a plan for work on a steM project is proposed, which includes the steps for 
its implementation and which is adapted to the expected learning results in the kindergarten.
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steM е иновативен подход за обучение, който прилага методите на науката, технологиите, инже-
нерството и математиката по интердисциплинарен и приложен начин (съществува и разширен вариант 
steAM, който включва и направление изкуство). еднакво подходящ е за приложение както в предучилищ-
ното, така и в училищното образование. В настоящата работа е обърнато внимание на приложението на 
steM в детската градина и възможностите, които дава, за да повишат знанията, уменията и компетент-
ностите на децата още от ранна възраст. поставянето на една здрава образователна основа в по-ранен 
етап от развитието на човек, е предпоставка за придобиване на добри навици и би повлияло положител-
но върху цялостното му бъдещо развитие. министерството на образованието и науката на България също 
признава значимостта на steM за обучението, като стартира национална програма „изграждане на учи-
лищна steM среда“, която „цели да създаде училищни steM центрове, които да служат като модели на 
бъдещата среда на учене – такава, в която ще се формират следващите поколения иноватори и творци.“1 
и макар програмата, на този етап, да е за училище, внедряването на steM практиките още от предучи-
лищна възраст, ще помогне на децата за повишаване на мотивацията им и интереса към изследване на 
новото, а също ще спомогне за по-бързото и по-лесно приспособяване към иновативната училищна сре-
да. според Р. папанчева и Л. дерменджиева „приложението на steM подходът в образованието идва ка-
то естествена стъпка в хода на модернизиране на българското образование“ [1]. Редица автори на науч-
ни публикации [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] също подкрепят идеята за внедряване на steM подхода в предучилищ-
ното и училищното образование, като част от тях участват и в подготовката при обучението на нови steM 
кадри от учителското съсловие. 

steM в образованието не е нов подход и води началото си още от 60-те години на XX век, но възпри-
емането със съвременното му значение и разпознаването му с този акроним възниква през 90-те годи-
ни на XX век в националната научна фондация на саЩ. по това време той се използва като генерично 
название за всяко събитие, политика, програма или практика, които включват една или няколко от дис-
циплините на steM2. по-подробна информация за историческите корени на подхода и за развитието му 
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през годините може да се открие в [1]. концепцията на steM залага главно на прилагане на интердисци-
плинарност между включените в него направления, като целта е обучаемите да осъзнаят връзката меж-
ду тях и да могат безпроблемно да направят асоциация как теорията би намерила приложение в практи-
ката. В основата на подхода стои идеята за допир до реалния свят чрез прилагане на учене чрез праве-
не и учене чрез игра. Заложени са също и принципи на проектно- и проблемно-базираното обучение. Ва-
жна особеност е възможността за внедряване на иновативни методи и технологични средства на обуче-
ние и включването на интерактивност. steM подходът има тясна връзка със 17-те глобални цели за устой-
чиво развитие на оон3 (добро здраве и благоденствие, живот под водата, живот на земята и други), как-
то и с рамката за обучението на 21-ви век4, и по-конкретно с уменията за учене (добре познатите 4 „C“ 
(creativity, critical thinking, communication, collaboration) – (творчество, критично мислене, комуникация и 
сътрудничество). причината за това е, че благодарение на заложените в подхода принципи, разработва-
ните steM проекти могат да засегнат всяка една от глобалните цели на оон, а дейностите, които обучае-
мите извършват спомагат за развиване на необходимите умения за учене на 21-ви век. 

steM подходът безпроблемно би могъл да се внедри в обучението на децата от детската градина. За 
разлика от училищното образование, където се работи по традиционен начин и учебните предмети имат 
ясно разделение, в предучилищното образование педагогическите ситуации по-лесно биха могли да бъ-
дат разширени до конкретни steM проекти. съществената разлика при прилагането на steM в детска-
та градина е в това, че част от принципите и дейностите трябва да бъдат модифицирани до разбираемо 
за децата ниво на поднесения материал, което да е съобразено с възрастта им и с описаните в наредба 
№55 изисквания, свързани с образователните направления, образователните ядра и очакваните резулта-
ти. немалка част от педагогическите специалисти от различни детски градини в България вече са преми-
нали през steM обучения, благодарение на които успешно внедряват принципите на подхода в ежедне-
вието на децата. 

В настоящата статия ще бъдат описани добри практики, свързани със steM в детската градина, които 
вече се апробират от обучени педагогически специалисти. В периода 22.-23.05.2021 г. един от авторите 
на настоящата статия (ивелина Велчева) участва като обучител в квалификационен курс на тема „ste(A)
M – концепция и приложение в образованието“, с продължителност 32 академични часа, като обучение-
то беше проведено в гр. Велинград с колектива на дг „шарено петле“ от гр. софия, с директор елена ди-
митрова. първоначално учителите бяха запознати с теорията, свързана с цялостната концепция на steM, 
а след това се проведе и дискусия за споделяне на опит. 

Фигура 1: Теоретична част на обучението

по-вълнуващата част беше свързана с възможностите за конкретни приложения на steM в обучение-
то, където учителите бяха по-активната страна в процеса на обучение. Бяха представени набор от различ-
ни педагогически ситуации,  разширени до steM проект, като беше използвана рамка за предварително 
планиране на стъпките, с цел улесняване работата на учителите. освен готовите примерни варианти на 
steM проекти, се изискваше от обучаемите да дадат свои конкретни предложения – учителите бяха раз-
делени на екипи и имаха определено време за изготвяне и описване на набор от конкретни педагогиче-
ски ситуации, разширени до проект, свързан с избрана от тях тема. след това всеки екип трябваше да пре-
зентира своя проект пред другите екипи и да свърже описаните педагогически ситуации със събития от 
реалния живот. Бяха представени програмируеми играчки (Bee Bot, Blue Bot, ozoBot, sphero Mini), подхо-
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дящи за внедряване в обучението на децата и съобразени с възрастта им,  като учителите имаха възмож-
ност да ги използват и да се научат да работят с тях чрез участието им в различни експерименти. 

Фигура 2: Учителите разучават функционалностите на Blue Bot

Бяха представени и различни lego комплекти (от групата lego for education), за възраст 3-6 години, 
които засягат темата за околния свят, човешките емоции, технически машини и други. Задачата на учите-
лите не беше само да сглобяват частите на lego-то, а и да разиграват различни педагогически ситуации за 
конкретна възрастова група, благодарение на което се прави връзката между игровата ситуация и съби-
тия от реалния свят (сглобява се техническа машина багер от lego комплекта, построява се и цялостната 
„сценка“, но същевременно се обяснява на децата, че багеристът задължително трябва да носи предпаз-
на каска, за да не се нарани; че багерът е машина и се използва за копане и повдигане на изкопания ма-
териал; че впоследствие могат да се построят къщи на мястото на изкопаната дупка и т.н.). 

Фигура 3: Учителите конструират с Lego Education

учителите имаха възможност да се запознаят и с различни steM експерименти, подходящи за прила-
гане в обучението, които имат за цел засилване на мотивацията и интереса на децата – освен готови ком-
плекти за експерименти, които се продават на различни места, бяха показани и опити, направени, благо-
дарение на подръчни материали. учителите трябваше да направят фенерче за сигнализация с формата 
на животно, автомобил, цвете и т.н., което трябваше да свети – за целта беше изградена проста електри-
ческа верига (от светодиод и батерия) и опитът беше успешен. освен фенерче учителите имаха възмож-
ност за създаване на нощна лампа, великденско зайче, робот и т.н., по идентичен начин чрез създава-
не на проста електрическа верига, но този път използваха и домакинско фолио за проводник. накрая бе-
ше представено как енергията в лимоните/бананите/картофите може да захрани светодиод и той да све-
тне – или по-конкретно казано как да използваме енергията от храната, за да се осъществи опитът. 
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Фигура 4: Учителите създават проста електрическа верига (фенерче, зайче)

В следващите редове ще бъдат описани използваните в обучението технологични средства и напра-
вените експерименти, както и планирането на конкретен steM проект, включващ различни педагогиче-
ски ситуации.

програмируемите играчки и устройства могат да участват в различни steM ситуации в детската гра-
дина, като предоставят възможност за: прилагане на алгоритмични действия и подобряване на алгори-
тмичното мислене; работа в екип и изграждане на умения за общуване; програмиране на дейности чрез 
самото устройство или чрез програмируемо приложение; подобряване на уменията за пространствено 
ориентиране и логическо мислене; чертане на реални фигури и създаване на експерименти и други. За 
детската градина подходящи за приложение са Bee Bot и Blue Bot.

Bee Bot6 е малък робот, който е представител на floor robots (подови роботи) и се движи върху глад-
ка повърхност. Роботът може да изпълнява прости команди за движение – напред, назад, завъртане на-
ляво и надясно (под прав ъгъл). има памет до 40 стъпки, всяка от които е с дължина 15 см. има приложе-
ние Bee-Bot, но в него децата само могат да разиграват различни ситуации (игри с нива на сложност) на 
таблет или мобилен телефон, но то не може да се свързва към робота. могат да се създават комбинира-
ни задачи, свързани с логическо мислене, в които роботът да взема участие. Blue Bot7 притежава същите 
характеристики, но подобрението е, че освен ръчно, може да се управлява и чрез приложение (програм-
но), чрез визуално кодиране, като там е позволено завъртане и под 45 градуса. приложенията са Blue Bot 
и Blue’s Blocs. двата робота имат цветни подложки8, благодарение на които биха могли да се разиграят 
много steM ситуации, свързани с различни теми – разпознаване на професии, разпознаване на равнин-
ни фигури, разпознаване на числа и буквите от азбуката, разпознаване на плодове, зеленчуци и живот-
ни и други.

Фигура 5: Роботите Bee Bot и Blue Bot

образователните конструктори, комплекти и експерименти могат да участват в различни steM ситуа-
ции, като предоставят възможност за: умения за общуване и работа в екип; развиване на фина моторика 
и на креативност; използване на изследователски подход и проява на активност; развиване на критично 
мислене и прилагане на знания в ежедневието; участие в експерименти. За детската градина подходящи 
за приложение са конструкторите на leGo education, както и различни готови steM насочени комплекти9 
или направени от подръчни материали.

lego комплектите с образователна цел, подходящи за използване в детската градина са следните: 
steAM парк (конструира се увеселителен парк, който позволява на децата да изследват света чрез ран-
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ното запознаване със steAM направленията); построй ми емоции (подходящ за изследване на различни-
те емоции и техните физически проявления); технически машини (позволяват на децата да се запознаят 
с различни технически машини и да развият ранни инженерни умения), построй ми история (насърчава 
креативността и развива речевите умения, като позволява на децата сами да измислят истории), моят Xl 
свят (развива социалните умения на децата, като задълбочава разбирането им за околния свят чрез спо-
деляне на идеи) и други. „Център за творческо обучение“  е официален партньор на lego education в Бъл-
гария10, като предоставя всички комплекти на lego, подходящи за детска градина11, както и безплатни ре-
сурси12 за учители, съдържащи примерни уроци с разработени педагогически ситуации, обединяващи те-
ми от различни образователни направления. lego комплектите обхващат теми от всички образователни 
направления и могат да бъдат внедрени в много и различни steM ситуации. 

Фигура 6: Lego Education, Технически машини – сглобен и разглобен самосвал

експериментите, свързани със създаването на проста електрическа верига, са чудесно средство за по-
вишаване на любопитството и мотивацията на децата. те позволяват да се създаде връзка между игро-
вата ситуация и реалния живот, като може да се обсъжда темата, свързана с енергията навсякъде около 
нас и в нас. тъй като цялостното изпълнение на експериментите е предназначено за деца над 8 годиш-
на възраст, то тук е ще бъде представена модифицирана ситуация за приложение в детската градина. 
CoderDojo13 предоставя безплатни ресурси с подробно описание на изпълнението на всеки един от екс-
периментите (фенерче, великденско зайче, батерия от лимони и т.н.). 

Фигура 7: Предложения за експерименти от CoderDojo

примерно изпълнение на експеримент, свързан със създаване на фенерче, нощна лампа или велик-
денско зайче: децата самостоятелно рисуват шаблоните за експериментите и ги изрязват (подходящо за 
деца от 4-та група, включва образователно направление „конструиране и технологии“, образователно яд-
ро: конструиране и моделиране (самостоятелно довършва модел по образец, като използва разнообраз-
ни материали); обработване на материали, съединяване и свързване (реже хартия и картон, като използ-
ва шаблон; реже хартия и картон; съединява елементи, като залепва, преплита и завързва). а учителите 
отиват при всяко дете, за да му покажат как неговото творение ще „оживее“, като направят проста елек-
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трическа верига от батерия и светодиод (плюс домакинско фолио за проводник). Задължително тази пе-
дагогическа ситуация трябва да се разшири до steM проект, като могат да се включат темите за предназ-
начението на електроуреди и правилата за безопасност, темата за плодовете и зеленчуците и енергията, 
която ни дават и т.н.

планирането на конкретен steM проект е важна част от подхода, защото е добре предварително да 
се знае какви педагогически ситуации ще бъдат включени в него и какви технологични средства и експе-
рименти ще участват. Целта на изготвянето на план по примерна рамка, включваща отделните стъпки, ос-
вен че улеснява работата на учителите, служи и за повишаване ефективността на крайните резултати от 
обучението. За шаблон на плана е използван един от ресурсите, предоставен от преподаваме.bg14, къде-
то са описани стъпките, през които трябва да се премине за създаване на един steM проект, като е уточ-
нено, че стъпките могат да се модифицират спрямо целите на учителите. В случая точно това е направено  
създадена е примерна рамка за работа по steM проект, служеща за предварително планиране на стъп-
ките от страна на учител.  

готов вариант на план за steM проект, модифициран за приложение в детската градина (включени 
са всички steM направления – наука, технологии, инженерство и математика, а може да се включи и из-
куството):

 y име на учител: тук се записва името на учителя, съставил плана (плановете могат да се принтират и 
да се оставят на конкретно място в детската градина, за да могат всички учители да имат достъп до 
плановете и да ги прилагат в обучението)

 y Възрастова група на децата: даден е пример, който обхваща повече педагогически ситуации, зато-
ва не е конкретизирана възрастовата група; когато го правите за себе си ще конкретизирате възрас-
товата група спрямо наредба №5

 y педагогически ситуации: изследване на човешките емоции и физическите им характеристики 
 y обхванати образователни направления и образователни ядра: образователно направление „око-

лен свят“, образователно ядро „самоутвърждаване и общуване с околните“; образователно на-
правление „конструиране и технологии“, образователно ядро „конструиране и моделиране“; обра-
зователно направление „математика, образователно ядро: „количествени отношения“, „Равнинни 
фигури“, „измерване“

 y очаквани резултати: детето се запознава с различните човешки емоции. успява да разпознава емо-
циите без да се затруднява. групира емоциите по категории. изразява собствените си емоции без 
да се притеснява. Взема предвид емоциите на другите.

 y Време за реализиране на steM проекта: трябва да се опише по колко време ще отнемат различни-
те педагогически ситуации, съобразено с възрастовата група на децата (продължителност на една 
педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 15 до 20 минути – за първа и за втора възрас-
това група, и от 20 до 30 минути – за трета и за четвърта възрастова група)

 y моят експеримент на тема „нека да се запознаем с вашите емоции“:
Задай своя въпрос: през този етап е необходимо учителите да провокират любопитството на деца-

та. учителите трябва да създадат среда при която децата могат свободно да задават въпроси без никак-
во притеснение.

 y учителят провокира любопитството на децата: учителят пита „деца, виждате ли колко е слънчево 
навън… много съм щастлива!“, „а вие знаете ли какво всъщност означава да си щастлив“?;

 y след кратка дискусия по темата учителят казва „днес ще се запозная с преживяването (пример-
но) тревожност/притеснение“. учителят отново задава въпроси и дискусията продължава: „някой 
от вас бил ли е притеснен за нещо? например, ако сте направили беля?“, „нека вдигнат ръка тези 
от вас, които са се тревожили/притеснявали!“, „а знаете ли какво означава някой да се притеснява 
за теб/виждал ли си някой притеснен (учителят провокира децата към дискусия)?“, „какво усещате 
когато сте притеснени – боли ли ви коремчето?“ и други въпроси;

 y децата вече са провокирани и сами започват да задават различни въпроси. 
наблюдавай: събери информация за нещата, които искаш да научиш. изследвай средата, която те за-

обикаля.
 y тъй като става дума за емоции, можете да намерите видео клип, свързан с тези емоции;
 y тук покажете от презентацията, свързана с емоциите, различни изображения на Лего героите и на-

карайте децата да ги разпознават. също има задачи за сравняване на обекти, събиране и т.н.;
 y ако темата беше свързана с предмети или животни, можете да изкарате децата навън и да кажат 
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какви животни са видели или на какви ситуации са били свидетели – котки, кучета,  охлюв или пък 
люлки, пясъчници, различни играчки и т.н.

прогнозирай: опитай се да предвидиш резултата. създай хипотези. например: ако направя това ще 
получа... 

 y накарайте децата да влязат в роли и да изиграят различни типове емоции и ситуациите в които са 
ги наблюдавали. например: поставете децата в проблемна ситуация – представи че отиваш вкъщи 
и братчето ти е счупило конструктора или ти е изгубило част от Леглото. как ще реагираш/ какво ще 
направиш/как ще изкажеш и покажеш какво чувстваш? от кого би потърсил помощ (от мама, от та-
те, от приятелче)? 

експериментирай: Вече имаш хипотези, сега е време да ги провериш. 
 y тук е моментът на сглобяването на lego education плюс създаване на собствена история с Лего (тук 

могат да бъдат включени различни ситуации с моделиране, сглобяване, изрязване, работа по зада-
ден шаблон, експерименти с храна и други);

 y могат да бъдат използвани готовите уроци, свързани с lego education, в случая свързани с емоция 
„тревожност“. 

анализирай: помисли какво се случи по време на експеримента. това ли очакваше? такива ли бяха 
хипотезите ти? 

 y тук е моментът на анализиране, но децата са много малки и учителите ще трябва да ги подстрека-
ват с въпроси. примерни въпроси: какво можеш да направиш, за да не изпитваш емоции от кои-
то не се чувстваш добре? какво можеш да направиш, за да изпитваш емоции от които се чувстваш 
добре?;

 y тук под формата на дискусия могат да бъдат представени отново различните емоции и да се напра-
ви връзка кои са положителни и кои са отрицателни; 

 y децата трябва да бъдат провокирани с въпроси. 
презентирай: сподели с другите какво си научил. как е минал експеримента ти? 

 y накарайте децата да споделят техните истории с Вас и какво са научили от днешните занимания;
 y трябва да ги подстрекавате да говорят и да обясняват, дори и да не искат.

В заключение ще отбележим, че в настоящата работа се предлагат конкретни алгоритми за планира-
не на реализацията на steM  проекти в детските градини. считаме, че с разумно планиране на такъв тип 
проекти децата могат да придобият необходимите знания, умения и компетентности в съответните науч-
ни области още от ранна детска възраст. 
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