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Abstract: the paper presents some games to help the adult to find the right way how to help the child to 
recognize, understand, name, express and adequately control their emotions . the material is interesting, useful 
and practically applicable . the role of the teacher in the process of interaction is extremely responsible, as he/
she is the authority and the child copies his/her behavior . it is important to encourage good behavior and pos-
itive behavior in children . our work with children also covered the period of their learning in an electronic en-
vironment from a distance . the successful partnership with the families led to the realization of the goals and 
tasks set by the teams for the development of emotional intelligence in children . the child is a book that „reads“ 
the development and stability of the emotional environment in the family and the adult’s mission is to choose 
how to write this book .      

Keywords: children, еmotions, feelings, games .

темата за емоционалната интелигентност при децата е актуална, защото водещи в действията на де-
цата от предучилищна възраст са емоциите и чувствата, с цялото си богатство и разнообразие . напосле-
дък все повече се говори за това колко трудно е за децата да изразяват и контролират емоциите си, кое-
то от своя страна е причина и за проблемното им поведение .

емоциите играят важна роля в живота на децата, като им дават възможност да избират как да подхо-
дят в дадена ситуация, научават нови начини за реагиране в реални ситуации и за справяне с трудности-
те . чувствата доминират във всички аспекти от живота на детето в предучилищна възраст, придавайки им 
специален цвят и изразителност, следователно емоциите, които то изпитва, се четат лесно по лицето, в 
позата, в жестовете и във всяко поведение . децата се упражняват да избират решения, които не само да 
им помагат, но и да не пречат на останалите .

емоциите са израз на психичното състояние, провокирано от конкретна ситуация в ежедневието . Вся-
ко дете е в състояние да изпита т . нар . базови емоции и те са нещо абсолютно естествено за всички .

когато говорим за емоционалният интелект, ние имаме предвид знанията на хората, както и умение-
то им да отразяват и говорят за чувствата и емоциите си . тя може да се разглежда и като умение да се из-
ползват емоциите за постигане на професионални цели или подобряване на лични взаимоотношения . 
емоционалната интелигентност може да бъде разделена на два компонента: личностна и междулично-
стна интелигентност . Социалните и релационните умения на детето могат да се подобрят значително, ако 
то отразява емоциите си и използва съпричастността, за да се опита да разбере и други гледни точки . из-
вършването на дейности и игри, които допринасят за придобиването на тези умения, без съмнение ще 
помогне за развиването на по-разбиращи и запознати лица . 

ниското ниво на емоционален интелект може да доведе до алекситимия – затруднение в осъзнава-
нето и определянето на собствените емоции което повишава риска от поява на психосоматични заболя-
вания . Важно е детето да овладее способностите на емоционалния интелект, а именно:

 y да контролира своите чувства така, че да не „прелеят“;
 y да определя чувства си и да ги признава;
 y да използва емоциите си за свое благо и за благото на околните;
 y ефективно да общува, да се представя на мястото на другия човек, да му съчувства .

Наблюденията на педагозите и психолозите са сериозен аргумент да приемем, че играейки, деца-
та се учат да управляват емоциите си и да се справят с тях. Освен това тя им помага да опознават и 
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разбират света около себе си. С играта и чрез нея, децата придобиват социални умения, учат се да гра-
дят взаимоотношения с околните, създават ценностната си система и чувството си за етика и мо-
рал, които са изключително важни и ценни качества на личността. „Играта е основен вид човешка дей-
ност, която се извършва в определена ситуация и е насочена към пресъздаването и усвояването на об-
ществен опит, в който се формира и усъвършенства самоуправлението на поведението“ [1] .  

наред с развлекателните си функции, играта има и комуникативни, диагностични и корекционни 
функции, в играта се осъществява самореализацията на личността . чрез влизането в роля детето участ-
ва в човешката практика и упражнява реално поведение . играта се явява отлично средство за социализа-
цията на личността, защото позволява включване и участие  в системата на обществените отношения, ус-
вояване на нормите на човешкото общество и практикуване на обществено поведение .

игрите, представени в доклада са в помощ на възрастния как да помогне на детето да разпознае, раз-
бере, назове, изрази и овладее адекватно емоциите си . материята е интересна, полезна и практически 
приложима .

децата учат за емоциите като изпробват, опитват се да имитират поведение и получават обратна 
връзка за това, което правят . те се докосват до широк спектър усещания и емоции, за които може да раз-
говарят и споделят .

С помощта на рисунките, децата изливат своите емоции, своята душа, своя начин да разберат света . 
Рисуването на човешки лица помага на мозъка да се развива . 

 y „как се чувстват героите на картината? дорисувай и разкажи .“ – това са особено любими на децата 
занимания . децата получават информация по картина с изображение на фигурки в различни пози 
и ситуации, дорисуват изражение на лицето и се обосновават, защо са избрали точно това израже-
ние . така се постига запомняне, коя поза и ситуация, на какво емоционално състояние съответства . 
детето разбира своето емоционално състояние и това на другите, насърчава се да говори и споде-
ля за собствения си емоционален свят .

 y четенето на приказки, наблюдението и асимилирането на детската реакция и поведение е важна 
стъпка в развитието на емоционалната интелигентност – чрез вълшебната история, която детето не 
само изслушва и съпреживява, но и може да оцени /Фигура 1/ .

 

Фигура 1. Игра „Как се чувстват героите?”

 y „помисли и избери“ е интересна отборна игра . децата слушат изразително разказана история, като 
в даден момент по сигнал, оценяват емоционалното състояние на героя с вдигане на подходяща-
та карта – емоция, която отбора е обсъдил и избрал . децата тук се докосват до широк спектър усе-
щания и емоции, за които може да разговарят и споделят: как се чувства героя? ти какво би напра-
вил, ако си там? ти чувствал ли си се някога така? учат се, как да помогнат на тъжния и онеправда-
ния, как лесно и нагледно да покажат емоциите на героите /Фигура 2/ .

 y „познай по гласа“ е интересна и достъпна игра . дете намисля изречение . молим другите деца да 
затворят очи и да познаят по интонацията на гласа, как се чувства този, който произнася изречение-
то – ядосано, тъжно, разочаровано, радостно и др . когато репликата се повтаря, вниманието на де-
тето се насочва към интонацията и по – лесно се учи да разпознава различните емоции по гласа . 
промените във височината и силата на гласа, могат напълно да променят значението на изговоре-
ното изречение .
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Фигура 2. Игра „Помисли и избери”

 y „Запознай се с чувствата“ през определен период от време при децата гостуват куклите за театър 
емоции или карти с емоции, като децата коментират различните емоции и се опитват да ги разпоз-
нават и разбират . малките деца често бъркат някои емоции, например тъга със страх или срам с 
гняв, затова е важно да им ги изясним с примери и ясни дефиниции /Фигура 3/ .

 

Фигура 3. Игра „Запознай се с чувствата”

децата се социализират около 3-4 годишна възраст . играят и се разбират кой в каква роля ще бъде, мо-
гат да работят заедно, за да изградят нещо . дете, което участва в обща игра, може да се справи и в класната 
стая . емоционалното взаимодействие и общуването определят социалния успех през целия живот .

емоциите, проявени при изпълнение на подвижни игри с текст, подтикват въображението, обогатя-
ват чувствата и мислите, развиват речта – тоест разширяват социалния свят . по този начин се подобря-
ва и комуникативната компетентност на децата, като част от социалната . чрез пресъздаване с движения, 
мимики, жестове и звуци състоянието на героите, децата съпреживяват и изразяват емоции и искрено се 
забавляват, като изразяват различните състояния на героите, описани в текста .

чувствата доминират във всички аспекти от живота на предучилищната възраст, придавайки им спе-
циален цвят и изразителност .

 y играта „Виж и разкажи какво се случва“ цели, да се научат да разпознават емоциите и да ги изо-
бразяват с помощта на мимики, гласови интонации при съставяне на разказ по карта от комплекта 
„карти с емоции“ . детето разказва, какво се е случило преди ситуацията от картата, а и след това 
какво действие следва – така се развива и логиката и въображението /Фигура 4 и Фигура 5/ .
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Фигура 4. Игра „Виж и разкажи какво се случва”

 

Фигура 5. Игра „Виж, разкажи или покажи какво се случва”

 y играта ,, горските животни“ цели е да затвърди придобитите знания за разбиране и изразяване 
на емоциите. Водещия застава в центъра на кръга и държи топка. Назовава по име едно дете, 
хвърля към него топката и поставя задача – например ... ,,Изобрази щастливо зайче“. Детето 
трябва да хване топката, изобразявайки весело зайче, казвайки следните думи: „Аз съм зайче. 
Радвам се, когато ям морков“ – например. Целта е, емоциите да са изразителни, да се четат 
по лицето, в позата, в жестовете и в поведенческите реакции /Фигура 6/.

 

Фигура 6. Игра „Горските животни“

изключително отговорна е ролята на учителя в процеса на взаимодействие, като той е авторитета и 
детето копира неговото поведение . Важно е насърчаването на доброто поведение и на позитивните про-
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яви на децата . Работата ни с децата обхвана и периода на обучението им в електронна среда от разстоя-
ние . успешното партньорство със семействата доведе до реализиране на поставените от екипите цели и 
задачи за развитие на емоционалната интелигентност у децата /Фигура 7/ .

Комуникацията е начин за повишаване на емоционалната устойчивост. Поддържането на хармо-
нична семейна атмосфера е от особена важност децата да се чувстват емоционално сигурни. Емо-
циите са най-личните преживявания, и ако се споделят във враждебна и нетолерантна среда, може 
да се стигне до дискомфорт и стрес.

Формирането на човешката личност започва още в ранното детство и продължава през целия съзна-
телен живот на човека . детската възраст е уязвима към външни влияния и поради това най-лесно се под-
дават на изменения, които довеждат и до успешно образуване на редица ценни качества на личност-
та, като самостоятелност, инициативност, дисциплина, отговорност, дружелюбност, толерант-
ност и др . а успешна форма за тяхното формиране е играта, която създава условия за позитивна среда и 
добър микроклимат за цялостното развитие и разгръщане на потенциала на детската личност .

Фигура 7. Работа с деца в електронна среда от разстояние

Детето е книга, в която се „чете“ развитието и стабилността на емоционалната среда в се-
мейството и мисията на възрастния е да избере, как да напише тази книга.
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