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Abstract: playing is the base upon which pedagogical interaction with children is built . more and more ro-
ma children enter our system of education . most of them speak only their mother tongue and are not proficient 
in bulgarian . this impedes pedagogue’s speech communication with them and thus his/her whole pedagogical 
work . Since these children express themselves better emotionally, there arises the challenge of using psycho-
logical trainings which could be easily put into practice by teachers . they include interactive methods of train-
ing for bilinguals through which teachers’ work gets facilitated .the psychological trainings are built upon drama-
tization, role-plays, art-therapeutic techniques, fairy-tale therapy with magical fairy tales, sessions of work with 
the emotions and other psychological instruments .
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през последните години във фокуса на редица дискусии е напредъка и усъвършенстването на детето 
в ранна детска възраст [1] . един от начините за постигането им е използването на интерактивни методи 
на работа с деца, включително и при деца билингви . обучението на деца билингви от ромски етнически 
произход, представляващ най-многобройният етнос е сложен и актуален проблем в образователната ни 
система [2] . те се раждат и живеят в относително затворена или изолирана ромска общност . до постъп-
ването си в детската градина са общували само на майчиния си ромски език, което затруднява речевата 
им комуникация . трябва да се имат предвид и маргинализационните фактори – бедност, ниска образова-
ност, социална изолация [2] . За да се подобрят речевите им умения, а също успеваемостта им в учебно-
възпитателния процес, е необходимо да се търсят нови подходи в работата с тях . още повече, че в наша-
та детска градина няма логопеди и психолози . тренингите са лесно приложими от учител . В тях включих 
12 деца . емоционалното общуване създава добра основа за развиване на комуникативните умения в тях . 
В основата им се използват подходящи интерактивни методи, чрез които се дава израз на това, което се 
случва с емоциите и се отразява на детето чрез преживяванията му, а именно:

 y Визуализиране – разработване на проблемите визуално като се използват рисунки, картини, сим-
воли, пословици;

 y Рисунки – изразяване графично на възприятията за преживяното;
 y Ранжиране на рисунките – подреждането на рисунките проявява комуникативните умения и уме-

нията за критична оценка и проявяване на личен избор;
 y Ролева игра – включване на децата в драматизиране на проблем от действителността и показва как 

те бих се справили със социални роли в различни реални ситуации;
 y театър-етюд с кукла, драматизация – съпреживяване на емоциите на героите и съпоставянето им с 

личния опит на детето;
 y приказкотерапия – работа с вълшебни приказки .

В работата ми с децата съм използвала всички посочени методи . трудно е да се определи кой от тях 
дава най-добър резултат, защото винаги има такъв . Все пак се открояват театрализираните методи – дра-
матизация и етюд с кукла, в които децата се включват с най-голямо желание и удоволствие и за това те 
дават най-добър резултат . интерактивните методи намират място в психологическите тренинги с деца, 
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под формата на тренинг сесии на работа с емоциите и чувствата . продължителността на една тренинг се-
сия е около 40–45 мин . прилагат се при деца в предучилищна възраст под формата на игра [3] . арт-техни-
ките са игрови и рисувателни и наред с приказкотерапията и драматизацията са част от педагогическите 
ситуации, провеждани с децата . 

тъй като детето в детската градина трудно общува от една страна с възрастните, поради недоброто 
владеене на български език, а от друга с връстниците, то лесно общува с кукла . куклата се превръща в 
средство за речева комуникация . известна в арт-терапията като „театрален етюд с кукла“ . детето „гово-
ри“ с куклата и емоционално е тук и сега . то осъзнава своите чувства, освобождава напрежение, решава 
проблеми . игровият метод се осъществява по два начина:

 y етюдът с кукла като част от педагогическото взаимодействие на учителя;
 y След приключване на занятията, всеки ден на различно дете давах кукла, с която то си отиваше в 

къщи . на другия ден детето разказва как е протекъл денят, какво се е случило и др . по този начин 
естествено се развиват комуникативните умения на детето пред малка група .

В проведените психологическите тренинги важна част заема приказкотерапията . приказката трябва 
да е вълшебна . приказният свят според н . песешкиан е „полето на сблъсъка между желаното и налич-
ното“ [4] . авторът вплита успешно приказките в психотерапевтичния метод, познат като „позитивна пси-
хотерапия“ [5] . Вълшебната приказка при деца в предучилищна възраст играе съществена роля в разви-
ването на речевите им умения . Развиването на речевите умения е продължителен процес, който започ-
ва още в ранна възраст . първоначално се активират говорните механизми . Благодарение на фонемното 
възприятие се формира фонематичен слух, за да се пробуди звукоподражанието и да се изгради лекси-
кален запас от имена, действия, качества, пространствени отношения и др . идеята е всяко занятие да е 
творчески процес изпълнен с приказни истории и вълшебни емоции, целящи подобряване на комуника-
цията на детето и личностното му развитие . приказкотерапията се преплита с драматизацията – индиви-
дуална и традиционна . Свързана е с работа с кукли и маски, като акцентът е изразяване и освобождаване 
от емоции . Според В . Станчева [6] в детската градина играта драматизация е „творческа игра“ и се прие-
ма се като предестетическа дейност . драматизацията е не само ядро в образователно направление бъл-
гарски език и литература . тя се разглежда и като театрална техника на арт терапията, допълваща етюда с 
кукла . Според Р . калоянова [7] тя представлява продуктивна естетическа дейност, защото се осъществя-
ва с помощта на творчески елементи, пренамерени в педагогическата технология на играта драматиза-
ция, а именно:

 y невербални изразни средства;
 y творческо участие на децата в изграждането на декорите и реквизита;
 y актьорска игра на децата;
 y импровизации;
 y избор на музика и хореография;
 y многоликото творческо присъствие на учителя;
 y създаване на творчески продукт-нова приказка .

играта драматизация, наситена с творчески елементи, се превръща във форма на обучение . 
Съпреживяното, видяното, чутото, експлозията от емоции, изразени невербално от детето, намират 

своят израз – вербален или графичен(изображение на листа) . изобразителните техники са неделим еле-
мент от психологическия тренинг и арт- техниките като цяло . 

Според Виготски [8] играта притежава „положителен ефект върху емоциите“ . За това игровият подход 
е в основата на работата с емоциите и чувствата . В психологическите тренинги се използват подходящи 
техники за разпознаване и овладяване на най-често срещаните в ежедневието емоционални преживява-
ния [9, 10]: радост, тъга, гняв, удоволствие, страх, вина, обида, интерес, любов . 

тренинг сесиите за работа с емоциите и чувствата, включват три части [11]:
1 . Загряване
2 . основна сесия
2 .1 . Разпознаване на емоцията/чувството в самия себе си
2 .2 . Разпознаване на емоцията/чувството у другите(или у приказните герои)
3 . Закриване на сесията
тренинг сесиите, чрез които се разгръща вълшебството на емоциите и чувствата във или чрез приказ-

ките също се реализират в три части [11] .
проведох тренинг сесия с вълшебното чувство обида с деца от подготвителна група в детската ни гра-
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дина . изборът да проведа тренинг с чувството обида не е случаен . децата в детската градина често се 
обиждат, присмиват едно на друго и проявяват агресия помежду си . „от 3-годишна възраст детето има 
право да се чувства значимо в собствените си очи, да развива удоволствие и удовлетворение от собстве-
ните си постъпки . когато това право му се отнеме, то реагира с показване, че е обидено . понякога реак-
цията може да е агресия: „Цупя се, мръщя се, муся се, сърдя се, агресивно отстоявам собствените си на-
мерения . В други случаи и при друг тип деца, обидата се преработва чрез израз на мъка или тъга – в де-
пресивния спектър . трети вариант на реагиране, провокирано от обида, е затварянето в себе си, демон-
стрирайки, че нищо не се е случило, че въпросното събитие го няма, тоест пренебрегване на ставащото“ 
[12] . Всички деца се включиха активно и с желание . Сесията, изпълнена с игри, с допустима продължи-
телност от 40 мин, не даде повод за разсеяност на участниците . 

загряване. игра „Шапка“1 
децата са подредени в кръг . избрах две деца с броилка, защото всички желаеха да участват в игра-

та . едното дете получи шапка с указание, че тя винаги трябва да е на главата му, независимо от действи-
ята на другото дете . когато му стане неприятно, обидно, трябва да каже: „Стоп!” и играта ще спре за тези 
участници . Второто дете получи инструкции от мен винаги да закача другото дете, да се опитва да вземе 
шапката му, без да е груб и без да му говори . когато чуе: „Стоп!”, трябва да спре играта .

играта се повтори още няколко пъти с други участници . След приключването й, обсъдихме с децата 
случилото се . С цел улесняване на речевото общуване на децата, им помагах с насочващи въпроси . ак-
центът бе към чувствата и реакциите на „жертвата“ и „насилника“ . децата си припомниха и споделиха си-
туации, когато са били обидени или подложени на присмех . обсъдиха се и чувствата на децата, наблю-
давали играта .

накрая обобщих, определяйки обидата като негативна и нежелана емоция . направих заключението, 
че след като никой от участниците в играта, който е бил закачан от друго дете, не се е чувствал добре, не 
трябва да го причинява на другите . няма нищо по-хубаво от това да бъдем добри към себе си и другите . 
не бива да причиняваме на другите това, което, което не искаме на нас да причинят . обидите водят до 
конфликти и провокират агресивни прояви . След това помолих всяко дете да прегърне другарчето си с 
думите: „извинявай! повече няма да правя така!“ . децата седнаха на столчетата си усмихнати .

основна сесия – аз и вълшебното чувство обида в приказните герои . „грозното патенце“ Ханс кристи-
ан андерсен [13]

Разказах на децата вълшебната приказка „грозното патенце“ на Ханс кристиан андерсен . децата ак-
тивно възприеха приказката като отговаряха на въпросите ми относно героите, постъпките, случващото 
се в приказката . Всички деца съпреживяха страданията на грозното пате и му съчувстваха . те почувстваха 
облекчение и радост под формата на радостни възклицания и ръкопляскане, когато то се спаси и се пре-
върна в лебед . След което ги насочих към разпознаване на чувството на обида у другите, посредством 
методите:

1 . Беседа, относно чувствата на всички герои – грозното патенце, майка му, братята, сестрите, пти-
ците от фермата, кокошката и котарака от къщичката в гората, ловеца, децата, които приютяват 
грозното патенце през зимата . Разговор за самооценката и оценката на другите . За отношението 
на другите към различните от тях, за чувствата на „грозното“ патенце, за потребността му от обич 
и контакт . За потребността на всеки от нас от обич и разбиране;

2 . етюд с кукла – детето съпреживява чувствата на грозното патенце като се превъплъщава в него-
вия образ;

3 . драматизация – децата изиграват мъката и страданията на грозното патенце: невербално, с ми-
мика, жест, поза, танц . те съпреживяват чувствата му . обсъждат своите преживявания в ролите, 
които изиграват;

4 . изобразителна дейност: децата оцветяват илюстрации с изображение на пате, изработват модел 
на пате посредством декупажна техника, както и модел от пластилин .

приложените методи са взаимосвързани и дават цялостна представа за обидата у другите . С мето-
да на драматизация се постигна най-добър резултат . Всички деца изявиха желание да бъдат в ролята на 
грозното пате и на децата, които го спасиха през зимата . те разпознаха и направиха разлика между оби-
дата и грижата, доброто и злото и желаеха да са в ролята на положителните герои . 

основна сесия – аз и вълшебното чувство обида у мене . моята приказка за обидата [11]
децата са подредени в кръг . Съчиних приказка, в която „поведох“ децата на пътешествие в приказна-

та страна на чувствата . В тази страна царят има верни служители – чувствата . придворните и гостите на 
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кралското семейство се чувстват много добре, когато на краля и кралицата гостуват служителите като Ра-
дост, интерес, Любопитство, дори тъга . Срещата със служителите Страх, гняв и Злоба не е нито приятна, 
нито желана . кои служители се възприемат като добри и кои са неприятни? а каква е обидата? тя е също 
верен кралски служител . днес е ред на обидата да обслужва кралското семейство . да си представим как 
изглежда, как е облечена, какво е усещането обидата да ти е на гости? ето, че обидата дочула, че добри-
те Радост, интерес и Любопитство помолили краля и кралицата да изгонят от кралството „лошите“ слу-
жители . но кралят бил мъдър и ги укорил за лошите им мисли: „Ще ви бъде ли приятно, ако някой заго-
ворничи зад гърба ви? няма ли да се обидите, ако някой иска да ви изгони от страната?“ . обидата се раз-
сърдила на чутото и разказала всичко на „лошите“ служители . те много се обидили и ядосали . намисли-
ли план да си отмъстят на „добрите” служители . В този момент спрях разказа си, който децата да продъл-
жат с въображението си и да измислят край на приказката . действително, имаше интересни хрумвания – 
едни деца искаха чувствата да воюват, други намислиха планове за отмъщение на „лошите служители“ 
на кралството, трети искаха чувствата да се помирят и да заживеят щастливо в кралството, четвърти има-
ха предложение за сватба между „добрите“ и „лошите“ чувства . . . . .накрая благодарих за чудесното им пъ-
тешествие в приказната страна на чувствата и им обещах скоро отново да я посетим . обърнах се към де-
цата с думите: „а сега е време да се върнем тук и сега – в нашата действителност“ .

закриване на сесията. игри – видени, чути, преживени [11]
децата са в кръг . на гърба на всяко дете има залепен лист с името му . написах на листчета дума, коя-

то има положителен смисъл(красив, умен, добър, усмихнат) . поставих ги на гърба на четири деца . дадох 
указания на децата да не свалят листовете от гърба си . Започнахме игра с малка топка . условието бе кой-
то я хване, да отговари на въпросите: „какво мислиш, че пише на листа на гърба ти? а, вие деца, какво 
мислите, че е написано?“ . След като детето отговори, свалях листчето от гърба му и го прочитах на всич-
ки . След това питах детето как се е чувствало с листчето на гърба си, дали се е вълнувало какво е написа-
но на него? Съгласно ли е с мнението на другите за самия него? чувства ли се обиден? накрая обобщих, 
че тази игра показва положителните сплетни между хората . клюките са много разпространена форма на 
насилие . а ако написаното беше негативно?

психологическите тренинги дават много добър резултат в изграждането на речеви умения у деца-
та билингви . За това те са в основата на речевата им комуникация . посредством игровите, театралните 
и изобразителните технологии, приложени в психологическите тренинги се постига моделиране на въ-
трешния свят на детската личност . Също те имат и положителен ефект върху емоционалната интелигент-
ност на личността чрез натрупването на опит от различни житейски ситуации . 
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