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Abstract: the process of development in preschool and primary school age implies the expansion of con-
tacts with the social environment and, accordingly, the opportunities for full and diverse communication. there 
are new real and virtual models, in addition to parents, for imitation and identification, the process of social 
learning is developing in terms of attempts to model social relationships. the game-cognitive situations for stim-
ulating prosocial behavior (behavior aimed at external observance of social norms) presented and tested in the 
educational process in the kindergarten are a consequence of a study of the life values and educational orienta-
tions of the modern Bulgarian family, as well as the notions of 5–7-year-old children about the needs and claims 
between children, teachers and parents, their ideas of good and evil, likes and dislikes of peers. they can also be 
realized in the system of the primary level of primary education in the classroom.
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Теоретична обосновка
процесът на развитие в предучилищна и начална училищна възраст предполага разширяване на кон-

тактите със социалното обкръжение и съответно, на възможностите за пълноценно и разностранно об-
щуване. налице са нови реални и виртуални модели, освен родителите, за подражание и идентифика-
ция, процесът на социално научаване се развива в план на опити за моделиране на социалните взаимо-
отношения. психичният конструкт „ценност“ оказва влияние върху „аз-концепцията“ и е съществен ком-
понент в мотивационната сфера като проект за жизнен сценарий, представа за равнището на собствената 
активност, степен на саморегулация на поведението и подбор на предлаганите ценностни ориентири от 
предходните поколения [1]. емоционалните и когнитивните потребности, развитието на самосъзнанието 
и личността изискват адекватно и значимо присъствие на учителя в света на детето като носител на цен-
ности, просоциално поведение, еталон на социални норми и посредник на взаимодействието на детето 
с близката и по-широка социална среда.

представените и апробирани в образователния процес в детската градина игрово-познавателни си-
туации за стимулиране на просоциално поведение (поведение, насочено към външно спазване на соци-
алните норми) са следствие от проучване на житейските ценности и възпитателните ориентации на съ-
временното българско семейство, както и на представите на 5-7 годишни деца относно потребностите и 
претенциите между деца, учители и родители, представите им за доброто и злото, симпатиите и антипа-
тиите към връстниците [1]. те могат да се реализират и в системата на началната степен на основното об-
разование в часа на класа. 

Игрово-познавателни ситуации за стимулиране на просоциално поведение
Какво е важно за мен и как ще го постигна?
образователни цели.

 y Запознаване с житейските ценностни ориентации на децата.
 y споделяне на житейските ценностни ориентации между децата в контекста на съпричастност и раз-

бирателство. 
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очаквани резултати.
 y (само)дефинира житейските си ценностни ориентации. 
 y прецизира начините за реализацията на житейските си ориентации в контекста на усвояване на 

стойностни социални умения.
 y Развива толерантност към връстниците чрез споделяне на житейските си ценностни ориентации.

Вариант за реализация на ситуацията – проведете беседа с децата за техните житейски ценностни 
ориентации и приоритети. В началото учителят може да сподели с децата какво е било важно за него, ко-
гато е бил дете. 

показатели и примерни въпроси
какво е важно за теб? кои неща са важни за теб? учителят дава примери с посочените по-долу цен-

ности.
 y Ценности – цели, свързани с три условни ценностни модела.

 y условен модел „персонализъм“ – Ценности в личния живот – здраве, любов, активен живот, 
щастлив семеен живот, добри приятели, развлечения. (здравето, подаръците, приятелите, игрите, 
гледането на телевизия, мама и татко да ме обичат, да се разбирам с мама и татко, да помагам на 
мама и татко, да правя това, което искам, …) 

 y условен модел „идеализъм“ – абстрактни ценности – познание, свобода, щастие за другите, 
красота в природата и изкуството, житейска мъдрост, развитие. (да научавам нови и интересни не-
ща, да зная повече неща за живота, да се развивам, другите хора да бъдат добре, всичко около мен 
да бъде красиво, да не ми се карат, …) 

 y условен модел „материализъм“ – Ценности на бъдещата професионална реализация – инте-
ресна работа, обществено признание, материално състояние, продуктивен живот, творчество, уве-
реност в себе си (парите, да се занимавам с интересни неща, когато порасна, да стана …, похвали-
те на учителите, уважението на децата, да вярвам в себе си, …) 

как искаш да постигнеш тези неща? какво трябва да направиш?
 y Ценности – средства, свързани с три условни ценностни модела.

 y условен модел „персонализъм“ – Ценности в общуването и приемането на другите – отговор-
ност, отзивчивост, жизненост, търпимост, жизнерадост, отстояване на мнение (като казвам това, 
което мисля, като държа на това, което говоря и искам, като слушам възрастните, като изпълнявам 
това, което искат от мен мама, татко, госпожите, като съм добър към другите деца, като съм весел/
а/ и усмихнат/а/, като не се оплаквам и хленча, …) 

 y условен модел „идеализъм“ – Ценности на самоусъвършенстването – образованост, чувстви-
телност, независимост, свобода на възгледите, високи стремежи и претенции, непримиримост (ка-
то се уча и държа добре вкъщи и в детската градина, като правя сам/а някои неща, като се справям 
с нещо, което е трудно, като питам за нещо, което ме интересува, …) 

 y условен модел „материализъм“ – Ценности на делата (проявите) – прецизност, изпълнител-
ност, твърда воля, ефективност, рационализъм, самоконтрол (като слушам и изпълнявам това, кое-
то искат възрастните, като не се глезя, като не се бия, като внимавам какво правя и как се държа, ка-
то се опитвам да правя всичко много добре, …) 

В края на ситуацията предложете на децата да визуализират своите ценностни ориентации и ги дис-
кутирайте. 

Какво искам и какво искат от мен мама и татко?
образователни цели.

 y стимулиране на съпричастност между децата чрез споделяне на собствените потребности и пре-
тенциите към техните родители.

 y Запознаване с потребностите и претенциите на съвременните родители в контекста на представи-
те на техните деца. 

очаквани резултати.
 y систематизира представите си за собствените реални и нереални потребности и претенции. 
 y Развива самооценката си в контекста на представите за потребностите и претенциите на родите-

лите си.
 y Развива умението за изразяване (вербализиране) на вътрешните нагласи и свързаната реч чрез оп-

исание на потребностите и претенциите на децата и родителите.
Вариант за реализация на ситуацията – проведете беседа с децата относно представите им за собст-
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вените потребности и претенции, и тези на техните родители. В началото учителят може да сподели свои-
те потребности (мечти) като малък и претенциите към родителите си.

показатели и примерни въпроси
 y потребности на детето 

 y какво искаш най-много? от какво имаш нужда (се нуждаеш) най-много? 
 y претенции към родителите

 y какво искаш от мама (обич, храна, играчки, съвместни игри, …)? какво искаш от татко (обич, 
храна, играчки, съвместни игри, …)?

какво им казваш? 
 y представи за потребностите на родителите

 y според теб, от какво най-много има нужда мама? а татко?
 y представи за претенциите (внушенията) на родителите към детето

 y какво иска от теб мама? а татко? какво ти казват?
Какво искам и какво искат от мен децата и учителите?
образователни цели.

 y стимулиране на просоциално поведение чрез запознаване на децата с взаимните очаквания и пре-
тенции между тях и учителите. 

 y стимулиране на съпричастност между децата чрез споделяне на потребностите и претенциите.
очаквани резултати.

 y систематизира представите си за собствените реални и нереални потребности и претенции. 
 y Развива самооценката си в контекста на представите за потребностите и претенциите на децата и 

учителите.
 y Развива умението за изразяване (вербализиране) на вътрешните нагласи и свързаната реч чрез оп-

исание на потребностите и претенциите на деца и учители.
Вариант за реализация на ситуацията – проведете беседа с децата относно представите им за собст-

вените потребности и претенции и тези на учителите. В началото учителят може да сподели своите пре-
тенциите към връстниците си, когато е бил малък

показатели и примерни въпроси 
 y потребности и претенции към връстниците. какво искаш от другите деца в групата?
 y представи за потребностите и претенциите на връстниците към детето. какво искат от теб другите 

деца в групата?
педагогът може да сподели своите претенциите към учителите си, когато е бил малък.

 y потребности и претенции към учителите. какво искаш от учителите си?
 y представи за потребностите и претенциите на учителите. какво искат от теб учителите? какво ти 

казват?
Приятелството и обичта
образователни цели.

 y стимулиране на просоциално поведение чрез спазване на правилата в групата/класа. 
 y стимулиране на социалната ангажираност (социален интерес) чрез чувството за общност на деца-

та при съставянето на правилата и принадлежността към груповия интерес и решения, разбирател-
ството и приятелството между децата. 

 y превенция на агресивните прояви. 
очаквани резултати.

 y Развива отговорност и усещането за способност чрез изготвянето и дискутирането на правилата.
 y Възприема социални и житейски умения (характера), свързани със спазването на правилата – от-

говорност, почтеност, упоритост, самодисциплина, способност за разбирателство с хората, уваже-
ние към другите и самоуважение, способност за оказване и получаване на подкрепа, алтернатива 
на агресивните прояви.

 y обогатява представите си за приятелството и обичта като основа за адекватни групови ценности и 
социална ангажираност.

Вариант: Лошата фея
 y В този вариант на децата се разказва приказка за феята „Злобарка“ („Злодеида“, ако имат асоциа-

ция с филма от 2015 година), която тръгнала по детските градини/училищата, за да направи децата 
лоши и непослушни. съответната визуализация се демонстрира чрез картинки и снимки на табло-
то, екрана на компютър, телевизор или чрез интерактивна дъска. 
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 y „стигнала до една детска градина/училище и какво видяла там – стаята разхвърляна, децата се 
обиждат, бият, хвърлят, чупят играчки и взаимно се подиграват, не слушат“. асоциацията е, че на 
феята ще и бъде много лесно да направи децата непослушни и лоши.

 y след „добре свършената работа“ тя продължила и стигнала до друга детска градина/училище. тук 
обаче, нещата били коренно различни и то в позитивен план – децата били добри и послушни, ус-
михнати и радостни, защото са приятели. съответно, феята няма да има никакъв шанс да извърши 
пъкленото си дело. 

 y Феята се отказала и стигнала до още една детска градина/училище. представят се снимки на дет-
ската градина/училището на децата, на стаята на групата и на самите деца по време на образова-
телния процес, игрите, храненето, … . провокираната емоционална съпричастност към собствените 
групови и индивидуални интереси, ценности и отношения е от огромно значение за социална ан-
гажираност на децата чрез тематиката на образователното съдържание. 

 y Разбира се, и тук лошата фея няма да има никакъв шанс да направи децата зли и непослушни и те 
няма да оставят никой да пострада от нея, защото са приятели.

 y следва беседа относно адекватното поведение на децата в детската градина/училището, 
свързано със спазването на определени правила, отношението към приятелите и начините за съ-
причастност и взаимопомощ между тях, в контекста на конкретиката „кой ти е приятел?“ /“кои са 
ти приятели?“/, „Защо?“ и „какво правите заедно?“. 

 y предмет на продължение на беседата са отношенията между учителите и децата – „какво ис-
кат от нас госпожите?“ и съответно, поставяне на децата в ролята на учителите – „какво да правят 
госпожите, ако децата не ги слушат?“. 

 y следва продължение на темата за приятелството във вариант на кръгова организация, загад-
ка-презентация от всяко дете на неговия най-добър приятел като описание на качествата му и раз-
познаването му от другите деца.

 y В същия вариант на кръгова организация беседата продължава с това как показваме на наши-
те приятели, че ги обичаме. децата си подават подред в кръга червено сърце и казват защо обичат 
детето до себе си.

 y В практически план, ситуацията завършва с описание на чувствата на децата, когато идват на 
детска градина/училище. За целта те рисуват на листчета емотикони с радостно, тъжно, сърдито 
или друго лице, които след това могат да се поставят на табло или да се сканират и визуализират, 
като естествено начало на нова ситуация с цел затвърдяване на представите и отношения по тема-
тиката на образователното съдържание.

Вариант: избирам теб
 y снимките на децата се поставят на табло.
 y Всяко дете избира емотикони с емоционално състояние, което изпитва към другите деца и ги по-

ставя до снимките им. 
 y може да има и снимка на учителя. 
 y прилага се принципа на социоматрицата, при който тази игра в детската градина се провежда в 

кръг с деца, седнали на столчета. до учителя има празно столче и тя моли едно дете да седне до 
нея, защото много го харесва, понеже… . детето вляво или вдясно от освободеното столче също 
прави свой избор и т.н.

Заключение
предназначението на представените игрово-познавателни ситуации е свързано със: 

 y системата от житейски ценностни ориентации като когнитивно-регулативна структура, представя-
ща „философията на живота“ в социален и индивидуално-личностен план като целева интерпрета-
ция и инструментална реализация. тя изразява личностната насоченост на индивида като мотива-
ция за идеализирани и реализирани проекти, и целеполага базисното отношение към света, дру-
гите хора и себе си.

 y отношенията с другите. В зависимост от ценностите на референтната група и по-широкото социал-
но обкръжение се конструира спецификата на междуличностните връзки на индивида. В периода 
на детството е налице разнообразие в предлагането и обучението в ценностни ориентации на мас-
кулинност и феминност, на етнокултурни и интеркултурни интеракции, на абстрактно идеални и со-
циално прагматични модели на поведение в отношенията с другите хора.
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 y отношението към себе си. психичният конструкт „ценност“ оказва влияние върху „аз-концепция-
та“ и е съществен компонент в мотивационната сфера като проект за жизнен сценарий, предста-
ва за равнището на собствената активност, степен на саморегулация на поведението и подбор на 
предлаганите ценностни ориентири от предходните поколения. същевременно, мотивацията на 
жизнената активност проектира възможностите на индивида за извеждане на нови и промяна на 
съществуващите ценностни ориентации на референтната група и обществото като актуална между-
поколенческа трансмисия;

 y персонализацията. Визията за индивида в другите като личностни качества и начин на поведение 
се определя до голяма степен от неговите житейски ценностни ориентации и степента им на съот-
ветствие с техните. В зависимост от тези нагласи се конституират неговите ролеви и позиционни ха-
рактеристики като своеобразен рейтинг на мястото му в различните социални групи.

системата от житейски ценностни ориентации е сравнително устойчива йерархична структура със 
значими и маловажни ориентации, имаща вертикален характер, която подлежи на перманентна промя-
на и развитие под влияние на конкретните житейски ситуации и интеракции на индивида в близката и 
широката социална среда. Равнището на мотивацията на жизнената активност представя спецификата на 
следните ценностни ориентации:

 y терминални (ценности-цели) – ориентация към развитието и крайната цел на индивидуалното съ-
ществуване, и убеждението за това като степен на необходимост:

 y Ценности в личния живот – здраве, любов, активен живот, щастлив семеен живот, добри прияте-
ли, развлечения;

 y абстрактни ценности – познание, свобода, щастие за другите, красота в природата и изкуството, 
житейска мъдрост, развитие; 

 y Ценности на професионалната реализация – интересна работа, обществено признание, материал-
но състояние, продуктивен живот, творчество, увереност в себе си.

 y инструментални (ценности-средства) – ориентация към начина на действие като личностни прио-
ритети (качества) и убеждението за степента им на ситуационна ефективност: 

 y Ценности в общуването и приемането на другите – отговорност, отзивчивост, жизненост, търпи-
мост, жизнерадост, отстояване на мнение;

 y Ценности на самоусъвършенстването – образованост, чувствителност, независимост, свобода на 
възгледите, виси стремежи и претенции, непримиримост; 

 y Ценности на делата (проявите) – прецизност, изпълнителност, твърда воля, ефективност, рациона-
лизъм, самоконтрол.

чрез подражание и идентификация децата възприемат житейските ориентации на възрастните (ро-
дители, учители) като максими в живота (ценности–цели), като правила за постигане на целите (ценнос-
ти–средства) и в крайна сметка като ценностни модели на поведение (персонализъм, идеализъм, мате-
риализъм) [1].

Целеполагането се извършва върху основата на прогностичното себеоценяване, което е резултат от 
съпоставянето на целите със собствената компетентност. Високата самооценка обуславя по-високото рав-
нище на претенции. Задоволяването на това равнище, от своя страна, предполага още по-висока самоо-
ценка. демонстрираните претенции дават възможност за прогнозиране на вероятностното поведение на 
човека (детето) в определена ситуация. представата на детето за себе си се формира приоритетно в про-
цеса на общуване с другите хора и колкото по-реалистична е тяхната оценка на поведението му, толкова 
е по-адекватна неговата самооценка, което води до високо равнище на ориентация и адаптивност. удов-
летворяването на материалните и духовните потребности в периода на детството е от съществено зна-
чение за формирането на личността и изграждане на адекватна самооценка в контекста на съобразява-
не на претенциите към другите със собствената компетентност и техните потребности и претенции [1].
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