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Abstract: in the article the author considers first the project and its place in the kindergarten, and then the 
theatrical forms with their aspects of application . he then summarizes their possible connection and how they 
could be used together for the benefit of the educational process . the educational directions in which these 
strategies can be applied are considered . She then gives a number of examples of good practice, presenting the 
pedagogical examples she has worked with . realized activities are indicated, which have brought added value 
in the work of the pedagogues from the indicated kindergarten . the results of this interaction are analyzed and 
conclusions are made about their importance . the author describes a number of ideas that can be used imme-
diately by colleagues .
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Всички модерни насоки в образователната сфера сочат като най-важен път за усвояване на знания и 
умения ученето чрез опит . това изисква нови разностранни компетентности, с които учителят да работи 
за развитие на ключови умения у своите възпитаници . четирите стълба на образованието на XXi век (да 
се учим да учим и знаем; да се учим да действаме и можем; да се учим да живеем с другите и различни-
те; да се учим да бъдем, да сме ние), формулирани от Жак делор още през 1996г ., са повече от всякога ак-
туални [1]. през 2011 г ., след като се отчитат възможностите за предучилищна подготовка в контекста на 
целите на Стратегията „европа 2020“, европейската комисия приема специален документ „образование 
и грижи в ранна детска възраст: да осигурим на всички деца най-добрия старт в живота за утрешния ден“ . 
Фокусът в него е предучилищното възпитание и неговите функции и задачи1 . чрез проектите, финансира-
ни от програма „учене през целия живот (2007 – 2013) и най вече от „еразъм+“ (2014-2020), учителите са 
насърчавани да работят с децата за по-добро качество на образованието. Работата по проект в образо-
ванието се налага като необходимост при усвояване и осмисляне на значима тема от учебното съдържа-
ние, за която е необходимо повече време и по-тесни вътрешнопредметни връзки .

проектното обучение се разглежда като модел на педагогическа интеракция, която променя ролята 
на учителя и ученика в процеса на обучение, актуализират се дейностите преподаване, учене и оценява-
не в нов, конструктивистки контекст [2] .

Работата по европейски проекти е едновременно метод за преподаване на учебното съдържание, 
идеен носител и стимулант за развитие на учителите . инвестициите в човешки ресурси е основна полити-
ка на европейския съюз отдавна, затова той отделя големи суми за финансиране на образователни проек-
ти . чрез проекта, от една страна, се работи върху развитието на персонала, от друга страна, се влияе вър-
ху съдържателната страна на образователния процес .

най-важна за проектната работа е самостоятелната дейност на децата – изследователска, познава-
телна, продуктивна . В предучилищното образование проектната дейност може да се определи като ком-
плексна, интегрирана дейност на децата, в резултат на която се очаква да се получи определен продукт с 
различен характер, който да има перспективна приложимост . тук следва да се уточни, че проектът е про-
дукт на сътрудничество и сътворчество на учители, деца и родители, а в по-широк план – и на всички, кои-
то се трудят в детската градина .

Съвременните педагогически изследвания доказват развиващия ефект от приложението на проект-
ната дейност по посока развитие на театралния опит на децата, стимулиране на творческо-личностната 
и обществено значимата дейност . много важен момент е когато проектната дейност се интегрира с теа-



411

Предучилищна предагогика

тралната дейност . тази интеграция помага да се свърже обучението и възпитанието на децата с реалните 
събития от техния живот, да се създаде естествен интерес и мотивация за активна включеност в игрово-
познавателна, учебно-изследователска и практико-преобразуваща дейност, да се овладеят умения като 
комуникативност, сътрудничество, планиране на собствената дейност, работа в екип, увереност в собст-
вените възможности и т .н . детската градина е най-благоприятната основа за поставяне на началото на 
включване на театралната дейност . 

театралната култура включва система от знания, умения, способности, които формират естетическия 
усет за личностно образоване. Формирането му е преди всичко процес на натрупване на сетивни образи, 
които преминават от състояние на фрагментарност и неустойчивост към един по-пълен и цялостен мо-
дел за красиво и грозно . Целта на театралната дейност е да се формират у децата не само техните лич-
ностни качества, но и да се развие тяхното въображение . театралната дейност в детската градина е най-
близка до децата, защото се основава на игра, която стимулира творчеството на децата, формира съпри-
частност, състрадание, съучастничество . участвайки в игри с елементи на театрализация, децата получа-
ват възможност да се запознаят с околния свят чрез различни звуци и изображения, научават се да ана-
лизират, да правят изводи или обобщения . театрализираната приказка в детската градина им помага да 
преодолеят срамежливостта и плахостта . обикновено учителят въвежда децата в света на театъра чрез 
куклен театър, театър на маса, кукли петрушки и др . и постепенно ги включва в театралните игри . на по-
късен етап децата от предучилищна възраст вземат пряко участие в изпълненията . театралната дейност 
е неразривно свързано с музика и танци, което допълнително прави играта по-привлекателна2 . В научна-
та литература се използват различни наименования на формите за театрално-игрова дейност в детската 
градина: игра- драматизация, сюжетно-ролева игра, театрална игра, театрализирана игра, като различни-
те автори влагат почти едно и също съдържание в различните термини . Внимание заслужава изследване-
то на този проблем от евгения иванова [3] . В своята книга „театърът в начален образователен етап“ тя съ-
поставя възгледите на различни автори за съдържанието, което влагат в различните термини:

 y Според е . петрова играта-драматизация трябва да се разглежда „като елемент на сюжетно-ролева-
та игра“ . при нея „претворяването е регламентирано от съдържанието на определени литературни 
произведения, от възприемането на театрални пиеси, куклен театър, концерти, телевизионни пре-
давания“ . но в този вид игра, отбелязва е . петрова, „децата нито възприемат, нито възпроизвеждат 
произведенията като изкуство . те се поставят в контакт с изкуството и го претворяват повече като 
подражание и пряко вживяване в ролите“ [1] .

 y н . Витанова и м . Якова също определят играта-драматизация като „особен вид сюжетно-ролева иг-
ра . при нея организацията на средата, формите на общуване между учителя и децата, както и на 
децата помежду им,  . . .придобиват нов смисъл, свързан с художествено претворяване на образи и 
ситуации . играта-драматизация – обобщават н . Витанова и м . Якова – е висша проява на творческа 
игра, художествен синтез на реални и въображаеми отношения“ [3] .

 y Според т . игнатова и а . Баксанова „драматизацията е вид игра, при което посредством говор и дви-
жение се претворява дадено художествено произведение от децата, реализират се дадени обра-
зи и се изразява отношение към тях“ [по 3: 65] . Открояват и конкретизират отделните типове игри, 
които изграждат систематизацията на театрално-игровата дейност:

 y театрално-безсловесна (пантомимна) игра;
 y театрално-словесна игра;
 y театрализирана игра;
 y куклено-театрална игра;
 y музикално-театрална игра .

най-често използваните театрализирани игри в детската градина са:
 y театър на маса – името на този тип театрализирана игра говори само за себе си – играе се на маса . 

куклите и всички други необходими атрибути са малки по размер, така че да е възможно да се по-
ставят на повърхността на масата . могат да се включат естествени и нестандартни материали като 
кестени, жълъди, листа, торбички, пясък и т .н .

 y театър за пръсти – тази форма изисква атрибути като кукли или играчки – „ръкавици“, както и кукли 
за пръсти . те могат да се направят и от самите деца . Важно е да се отбележи, че театърът за пръсти 
ефективно развива фините двигателни умения на децата .

 y театър на сенките – в детската градина това е най-тайнствената и необичайна театрална форма, 
която се възприема от децата с голям ентусиазъм . освен използването на играчки, сенките могат 
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да се създадат директно с четка и пръсти .
 y куклен театър – подходяща театрална форма за по-големите деца от детската градина .
 y постановка по драматизация на приказка или на няколко приказки, тематично свързани .

театрализираните игри имат голямо значение . те дават възможност за учене чрез актьорско майстор-
ство . по време на тези игри, децата могат да експериментират с ново поведение в защитена среда . про-
игравайки нови начини за действие те могат да видят ефекта и да получат допълнителна мотивация да-
ли да прилагат тези различни подходи в реалността .

още с приемането на България в европейския съюз екипът на дг „Братя грим“ беше наясно, че тряб-
ва да се отвори и търси нови перспектива за развитие . началото поставихме още преди 2007 г . с първия 
проект в etwinning, след което продължи с ефекта на снежната топка . градината е вече с огромен опит в 
европейските проекти и го споделя без да го пести . В програма „еразъм +“ детската градина продължава 
активната си дейност с един проект по ключова дейност 1 и четири нови по ключова дейност 2 .

през периода 2007-2013 г . екипът участва в програмата „учене през целия живот“, което включва уче-
не чрез действие и преживяване, интегрирано с обучението в учебните ситуации, чрез игрите, открити 
уроци, работа по проекти и инициативи в общността, школите за чуждоезиково обучение, активното об-
щуване и осмисляне на собствения опит, гражданското образование и участия в социални кампании, ин-
терактивните методи и техники, използването на икт . мобилността по различни проекти на „еразъм+“ 
стимулира и развива компетентностите на учителите . първият проект по който е одобрена детска гради-
на „Братя грим“ се казва „енергия от природата“ – 2008-2010 г . с координатор полша . партньори са коле-
ги от Румъния, англия и полша . Целите на проекта бяха насочени към екологичното възпитание чрез раз-
лични форми . В три от дейностите имаше заложени задачи, които предполагаха възможност за театрал-
ни занимания . организира се екскурзия до парк кьошкове, където децата разиграха етюди за природа-
та, използвайки природни материали за аксесоари – различни листа, пръчки, камъчета, шишарки и др . 
от тях децата по-късно изработиха кукли и разиграха театър на маса с измислени диалози, насочени към 
опазването на околната среда . от този проект екипът взе:

 y повече техники с природни материали
 y използване на литературата във всички образователни направления,
 y използване на нестандартни материали и включване в театрална дейност,
 y опит като координатори и др .

„Вълшебната книга на европейските приказки“ – 2011-2013 г . е името на втория проект, в който еки-
път на детската градина взе участие . той изцяло е разработен по наша идея с партньори от Румъния, ес-
тония , полша, Литва , швеция и дг „Буратино“ – кв . макак, гр . шумен .

Целта на проекта беше да се запознаят децата с литературата на други страни и по този начин да се 
възпита привързаност към местната и европейската култура . Създаде се интерес към четенето и лите-
ратурата . В началото се представиха приказки от народите, участващи в проекта, направиха се кукли на 
главните герои от материали по желания . Всяка страна избра приказка от национална легенда и изработи 
кукла на главния герой за всеки един от партньорите . След първата среща всички имаха комплект от се-
дем кукли, които се включиха в изпълнението на всяка една от задачите . С тези кукли се направиха етю-
ди по приказките, децата с радост ги ползваха при театър на маса, както и измисляха и разиграваха свои 
истории .

В проектите по ключова дейност 1 „квалифицирани учители – успешни деца“ (2016 – 2018 г .) се зало-
жи основно на обучението в иновативни методи за преподаване, които да направят процеса на учене по- 
интересен, а оттам – да се постигне по-голямо желание у децата за учене в детската градина . чрез проект-
но базирания подход, повече икт и специално внимание към децата със Соп се целеше създаване на ин-
терес към ученето и възпитаване в толерантност и загриженост към хората в малката общност и работа-
та в мултикултурна среда . Целта на квалификациите в този проект беше да се създадат стратегии за пре-
подаване чрез изкуство, в това число и театър .

В проекта „квалифицирани учители – успешни деца“ се посети семинар в италианския център „ка-
лабрини“ англия . една от темите беше учене чрез театър и по-точно запознаване с драмата и нейните ха-
рактеристики, как да бъде използвана по време на игра, как да бъде пространствено организирана, кои 
игри за каква възраст са . наблюдаваха се разработени такива в английска детска градина и се упражни-
ха някои от тях .

След завръщането си от проекта всичко научено се представи пред наши колеги и колеги от други дет-
ски градини, както и пред родителите с участието на децата . продължаваме активно да използваме изку-
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ството като средство за преподаване на учебното съдържание .
много важен за нашата детска градина е проектът „новите герои на европа“ (2017 -2019 г .), на кой-

то бяхме координатор . С детските градини от Румъния, полша . италия, Франция и кипър се разработиха 
стратегии за взаимопомощ, развиване на толерантност, милосърдие, доброволчество и приятелство към 
различни групи от хора, застрашени от социално изключване . проектът „новите герои на европа“ има-
ше за цел подобряване на сътрудничеството между партньорите, участващи в проекта, социално възпи-
тание, толерантност и благотворителност . планираните интерактивни уроци провокираха учителите да 
намерят интересни и полезни техники и средства за представяне на поредната история, в която децата 
да открият проблема и предложат решение . повишиха се знанията чрез интердисциплинарни стратегии 
за преподаване, насочени към образованието на благотворителността и доброволческатата дейност . по-
стигна се социално сближаване и насърчаване на взаимното разбирателство и чувството за притежаване 
на общо европейско гражданство за децата . по коледа по проекта „новите герои на европа“ децата от 
подготвителните групи на детската градина посетиха дома за стари хора в шумен . подариха коледни кар-
тички, изработени от тях . представиха програмата от коледни песни и кратка драматизация . ефектът от 
това се отрази в просълзените от радост очи, прегръдките към децата и топлото посрещане . последва по-
сещение в онкоцентъра на шуменската болница . подготвителните групи посрещнаха група деца от дне-
вен център за деца с увреждания „калинка“, за които разиграха коледна драматизация, а по-късно заед-
но направиха прекрасни рисунки . преживяването за децата се оказа невероятно . помагаха си взаимно и 
украсиха коледните картички, станаха приятели в игрите, а накрая се изви хоро . по наша инициатива се 
проведоха съвместни мероприятия с читалища, музеи, излет съвместно с родителите, екскурзии с деца-
та и много други . незабравим момент от проекта е благотворителният концерт с драматизации на при-
казки по инициатива на дг „Братя грим“ с мото „да помогнем на Рая“, в който се включи цялата шумен-
ска общност . дейностите по проекта бяха включени в направление: „Български език и литература“ – яд-
ро „Свързана реч“, ядро „граматически правилна реч“, ядро „Речник“, ядро „Художествено възприемане 
и пресъздаване на литературно произведение за деца“; направление: „математика“ – ядро „количест-
вени отношения”, ядро „Времеви отношения“; направление: „околен свят“; направление: „изобразител-
ни изкуства“; направление: „музика“; направление: „Физическа култура“ .

чрез изброените проекти дг „Братя грим“ реализира своя стратегическа цел – преподаване чрез из-
куство . театралните дейности са основен компонент в този подход в преподаването . Самото въвличане 
на децата в проектна дейност може да се нарече театър, тъй като те получават роли и задачи, които из-
пълняват в екип или индивидуално . дейностите по проекти в детската градина използват активно теа-
тралната игра за постигане на целите, с което се подпомага подобряването на ключови компетентности 
и знания и умения за живота на деца и учители . модернизацията на работата в детската градина е ва-
жна и тя може да бъде осъществена с активната помощ на стратегии, базирани на театъра като изкуство .
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