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аbstract: preschool is a sensitive period for laying the foundations for literacy and lifelong learning . through 
innovation in education, we aim to introduce and give initial knowledge to future first-graders about the digital 
media era . the rapid pace of technological change creates the need for new and interesting ways of teaching by 
incorporating digital interactivity in educational games related to the development of key language skills . the 
comprehension and interpretation of the material in the educational field „bulgarian language and literature“ 
by the children in the fourth age group „Smile“ is carried out through games with the help of electronic educa-
tional resources created by us, which provoke and stimulate the high results of the achievements .

Keywords: digital skills, language literacy, electronic educational resource, results of achievements, pre-
school education .

дигиталните технологии са тенденция в развитието на обществото с все по-голяма значимост и по-
вишаването на дигиталната култура на съвременните деца е неизменна част от живота в 21 век . основна 
роля за отношението на децата към технологиите имат учителите в процеса на педагогическото взаимо-
действие и родителят с личния пример, който неосъзнато понякога дава . Включването на информацион-
но-комуникационните технологии в предучилищното образование крие голям потенциал, особено кога-
то е с цел моделиране на специфични знания и умения, способстващи за развитие на дигиталната култу-
ра и грамотност на децата1 . технологизирането на образователно-възпитателният процес е предизвика-
телство за всеки учител, като целта е той да стане по-привлекателен и интересен за децата . Всичко това 
ни провокирa да работим по национална програма „успяваме заедно“ модул 2: „иновативна детска гра-
дина“5 . Включени в проекта са децата от ІІІ възрастова група (5-6 годишни) и ІV възрастова група (6-7 го-
дишни) . В доклада ще ви представим дейностите по он „Български език и литература“ с деца и учители 
от ІV възрастова група „усмивка“ .

избрахме тази тема, защото смятаме, че уеб базираните информационни технологии са съвместими 
с образователното съдържание и са тясно свързани с компетентностните образователни модели и мето-
ди . използвайки играта като метод и средство в комбинация с информационни технологии при 6-годиш-
ните деца, благоприятно допринeсе за овладяване на книжовен български език и готовността им за учи-
лище . 

нашата цел е да обогатим езиковите компетентности на децата чрез използване на информационно-
комуникационните технологии . 

Целта постигнахме със следните задачи: 
 y Реализиране на богати междупредметни връзки;
 y провокиране на креативност при работа в малки групи;
 y Стимулиране на емоционални преживявания и самооценка на личностните постижения .

квалификацията и креативността на нас, учителите от четвърта възрастова група „усмивка“, наложи 
стимула децата да използват дигитални технологии по време на педагогическото взаимодействие и осо-
бено при формирането на езиковите и речеви компетентности по образователно направление „Българ-
ски език и литература“, като това е съобразено с доС .

Създадохме две електронни книги на тема: „играя с изречения“2 и „Забавни игри“3 по образователно 
направление „Български език и литература“, които разработихме с помощта на общодостъпни електрон-
ни приложения . използвахме онлайн приложенията (www .wordwall .net, www .jigsawplanet .com, www .
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learningapps .org) за целите на темата и създадохме игри в електронен вариант – „отгатни думата“, „Върте-
лежка от изречения“, „подреди думите в изречение“, „избери правилното облаче“, „пъзел буквички лю-
бими“, „азбука“, „откривам звук“ . (Фигура 1 . игра „азбука“) . така чрез тях детето развива усет за прила-
гане на изследователски подходи и изказва предположения и хипотези, използвайки интегрирани сред-
ства4 .

Фигура 1. Игра „Азбука“

приложението https://app .writereader .com е за създаване на електронна книга, а с приложенията 
www .wordwall .net, www .jigsawplanet .com, www .learningapps .org са създадени игрите в електронните кни-
ги, като има включени и игри, при които се използват стандартни (традиционни) дидактични средства . 
осъзнаваме, че за децата в предучилищна възраст е важно овладяването на книжовен български език . 
Развитието на речта увеличава възможностите на всяко дете да разбира значението на думите, да свърз-
ва думи в изречения и граматически правилно да изразява мисли и чувства .

иновативността в нашата дейност по проекта се изразява в това съчетание на разнообразни орга-
низационни форми, използване на създадени от учителя интегрирани дигитални игри и работа с тради-
ционни дидактични ресурси .

изводи:
 y умението на учителя да използва информационно-комуникационни технологии му дава възмож-

ност да разработи подходящи електронни образователни ресурси и включването им в образова-
телно-възпитателният процес 6-годишните деца . 

 y Формирането на дигитални умения у децата са важно условие за използването им и развитието 
на дълготрайни знания и умения и отношения за училищната готовност на всеки бъдещ първокла-
сник .

 y ученето чрез игра стимулира екипната работа, позитивни преживявания и удовлетвореност от ли-
чностните постижения .

ние учителите в детската градина „единство творчество красота“ разполагаме с богата на технологии 
образователна среда, което ни мотивира да усъвършенстваме дигиталните си компетентности и да съз-
даваме образователни ресурси . прилагането им в процеса на педагогическо взаимодействие значително 
повишава качеството на образователно-възпитателния процес .
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