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Abstract: the article supports interactive learning in education . increasingly, traditional forms are being re-
placed by interactive ones . for the full mastering of the learning material, it is important for the child / student 
to actively participate in the class . it is necessary for the education to be carried out through activities, practice, 
solving problems, th rough which the child / student will learn the new knowledge easily . the article presents 
an example of performing this type of interactive activity in a learning environment . the article presents a ped-
agogical study, which experiments the possibility of upgrading the knowledge of children in kindergarten in en-
vironment .
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образователната дейност в детските градини и училищата се изменя динамично успоредно с еже-
дневно развиващия се живот . това налага непрекъсната промяна и актуализация на педагогическите ме-
тоди и подходи както в детските градини, така и в училищата . традиционните форми биват все повече за-
меняни с интерактивни . примерен модел на работа е моделът „динамична група в детската градина“ . [1] 
моделът има за цел да предложи система за работа в богата на технологии учебна среда при съчетаване 
на различни организационни форми и методи на работа . 

ефективността на обучение зависи от много фактори . един от тях е да провокират ангажираността на 
детето/ ученика с действия по време на образователния процес . преподаването трябва да въвлича де-
цата/ учениците в активно действие, защото действието изисква учене, а ученето чрез действие е не-
принудено . действието мотивира личността да постигне знания, за да ги приложи в активна, практиче-
ска дейност . учене чрез дейност активира у детето/ ученика няколко активности: общуване, изследване, 
познание, практическо приложение . преминавайки през всяка активност и достигайки до практическо-
то приложение, базата знания, необходими за приложението ще са непринудено усвоени . учене чрез оп-
ит, чрез приложение, чрез практика – това е ключът към успеха в образователната дейност . ученето чрез 
правене, изисква от децата/ учениците активност, гражданска позиция, поемане на отговорност, взима-
не на решения, гъвкавост, критично мислене, иновативност, работа в екип и сътрудничество . Всички те-
зи умения трябва да бъдат развивани и усъвършенствани . основополагането им е най-подходящо да се 
осъществи още в предучилищна възраст, когато детето е най-податливо на „моделиране“ . предучилищ-
ният етап е най-подходящият момент за старт в „извайването“ на тези качества и умения, които ще бъ-
дат „посадени“, а училищният етап тогава ще е моментът, в който доразвива, „полива“ и помага за расте-
жа им, докато изградят решителна, гъвкава, мислеща, критична, отговорна личност, достойно заемаща 
гражданското си място . колкото по-рано се започне работа върху това, толкова по-успешни хора ще има 
България . главна задача за това осъществяване е на основна фигура в образователната дейност – учите-
лят . Все повече учители развиват своя опит в тази насока . не рядко в детските градини се реализират ин-
терактивни ситуации, както и училищата осъществяват своите уроци интерактивно . но определено има 
още много работа към масово приложение на интерактивното обучение и образование в нашата страна . 
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Живеем в ХХi век – времена на иновативност . дигитализацията се налага в живота ни, още от най-ран-
на детска възраст . крайно време е да се постави край на отрицанието върху технологиите както в ежедне-
вието, така и в образователния процес . детската градина и училището са местата, където трябва да се из-
градят знания у децата и учениците за ползотворната употреба на технологиите, да се разбере, че те са 
създадени не само, за игри и забава, но и да им покажат, че това е необятен източник на информация, 
който може да бъде полезен за всеки . Разработването на все повече интерактивни и дигитални методи и 
ресурси прави образователния процес все по-привлекателен и непринуден . подходящо подбрани, и при-
ложени ресурсите помагат за висока успеваемост на групата/ класа . пример за образователен софтуер в 
предучилищна възраст е ити-дг . пакетът включва интерактивни задачи и методически указания за учи-
теля . пакетът обезпечава работата в детската градина от 1 до 4 група [2] . 

В настоящата статия са представени обобщени резултати от педагогическо проучване, което тества 
ефективността от подбрани, разработени и приложени интерактивни и дигитални ресурси, целящи пови-
шаване на знанията на децата по Околен свят – конкретно подбрани теми, които изграждат национални, 
културни и граждански ценности и качества . Стремежът на експеримента е да докаже, че интерактивният 
и дигитален ресурс помага дори и на малкото дете в предучилищния етап . той отлично онагледява учеб-
ния материал, изгражда и допълва детските знания и завишава интерес към поставената тема . надеж-
дата на експеримента е, че ще се продължи надграждането на знания в училищен етап, където с по-ясни 
изградени представи и провокиран от детската възраст интерес, учебният училищен материал ще създа-
де у детето категорични и ясни знания сред повече ученици . 

историята, човекът и обществото като учебни предмети и изграждането на знания за родния край са 
сложни теми за повечето ученици . много хора, макар и големи, трудно говорят и разбират тези теми, чес-
то дори ги избягват, за да не се превърнат в обект на присмех, поради пропуски в историческите знания . 
това се дължи до голяма степен и на непрекъснатото използване на традиционни методи в преподаване-
то, дължи се и на „зазубрените уроци“, с които единствената цел на ученика е да получи оценка и да се 
„отърве“ от тази му тежест . така знанията оставят дълбоко съхранени в умствения склад, където е труд-
но да бъдат открити или изобщо биват отстранени от човешката памет . Защо му е на детето/ ученикът да 
учи, след като не му е обяснено приложението на знанието, не е въвлечено в активна дейност, в която да 
има причина да научи урока . Защо му е нужно да направи това усилие, след като не може да си го пред-
стави или не разбира предназначението му . историческите и географските теми са изключително инте-
ресни, стига да ги откриеш, чуеш и видиш на достъпен език, за което огромно значение има и начинът, 
по който учителите в детската градина, училище и гимназията преподават . често учениците казват, че не 
обичат предметът „човекът и обществото“, защото се сблъскват с първите големи уроци, които трябва да 
научат да разказват, срещат се с огромен и тежък учебен материал, който не разбират . 

децата в ранна възраст имат изключително голям интерес към родинознанието . темата за родината – 
в исторически и географски план им е изключително интригуваща, любима и желана . те имат истинска 
„жажда“ да разберат „кои сме ние“ . Задават непрекъснато въпроси, свързани с географското и историче-
ското развитие на България . няма по-хубаво от това да познаваш земята, на която си роден и живееш, за 
да се чувстваш истински принадлежащ към нея, за да бъдеш не просто горд гражданин, но и да знаеш за-
що се чувстваш така . това е и мотивацията върху която се осъществява педагогическото изследване . Въз-
питаването в културни и национални ценности за изграждане на културна, гражданска идентичност и ро-
долюбие трябва да започне от най-ранна детска възраст, да бъде предадена с интересни и въвличащи 
теми, преведени на достъпен език, за да продължи интересът и в училищна възраст да се развива . има 
много начини, които да превърнат детето в обичащ истински родината възрастен . 

експериментът се осъществя като проектна дейност с участието на 13 деца от подготвителна група 
пг-5г . при дг „делфин“, Бургас . темата на проекта е музей „Родолюбко“ . изпълнението се осъществява в 
рамките на 3 работни седмици през Юни – неучебен период в образователната система на предучилищ-
ното обучение: 

 y Седмица 1 – провеждане на входяща диагностика . 
 y Седмица 2 – осъществяване на заложените в разпределението по експеримента теми, 
 y Седмица 3 – презентация от децата на крайния продукт и провеждане на изходяща диагностика . 

За нуждите на педагогическото изследване е използван следният инструментариум: анкета за учите-
ли, входяща и изходяща диагностика за децата, карта за контролирано наблюдение, тематично разпре-
деление, планова карта по всяка тема, система от интерактивни дигитални ресурси, краен продукт, порт-
фолио на групата .
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тематичното разпределение, изработено за експерименталната дейност се състои от 6 теми в след-
ната последователност: как изглежда моята родина; Всяко българче знае – 1; Всяко българче знае – 2; ето 
тук живея аз; България празнува; България пази в своята история великите герои

темите се провеждат последователно в 6 работни дни . В темите са застъпени ключови компетентно-
сти и очаквани резултати, които са основа за оценка на постигнатите резултати на децата . В никакъв слу-
чай експерименталната дейност не е насочена в 100% покриване на очакваните резултати, посочени в те-
матичното разпределение, но се стреми към обогатяване и надграждане знанията на децата и създаване 
на по-ясни представи за нашата Родина в исторически и географски план . 

За реализирането на темите по проекта помагат 3 деца – калоян, Борис и Симеон през екрана на ин-
терактивната диска, които разказват, показват и припомнят много неща за нашата Родина . учителят поч-
ти не говори, всичко необходимо като знания е озвучено в аудио, което представлява думи на трите де-
ца . Борис е любознателно дете, което знае много за нашата родина и той запознава децата с темите . ка-
лоян е дете, което обича да ходи на екскурзии в България със своите родители и да прави снимки на род-
ните забележителности . Затова той ни показва много снимки и видеа в неговите галерии на лаптопа или 
в смартфона си . Симеон е разсеяното дете, което иска да научи за своята Родина от приятелите си кало-
ян и Борис, но все нещо се случва и вечно не е разбрал за какво са си говорили те . интерактивните диги-
тални ресурси с Борис са направени така, че изпълнявайки ги, детето да научава материала без да се на-
лага просто да стои и да слуша какво разказва госпожата . калоян показва снимки и кратки филми, с които 
пренася децата на място . Симеон се появява винаги в началото на темите, където с аудио на емоционал-
но подходящ глас, притеснен, че не е темата, моли децата да му припомнят . така децата са мотивирани 
да помогнат на Симеон и му разказват какво вече знаят . по този начин, неосъзнато, помагайки на Симе-
он, затвърждават предходните теми . Всяка тема приключва с индивидуална или екипна дейност, в която 
се реализира продукт, основан на детските знания, придобити от темата и съчетани с творческата актив-
ност на детето . продуктите от тези дейности се превръщат в експонати на музея „Родолюбко“: [пана от 
природни материали (карта на България); картини от пъзели (забележителности в столицата); трибагре-
ник апликиран от салфетки; гербът на България – оцветявки; паметници на герои – конструирани от хар-
тиени кубчета-пъзел; снимка на връх шипка на тема „3-ти март“ (дорисуват рисунка); рисунка на любимо 
място в Бургас] . допълнително учителят разпечатва още картини за подредбата на музея .

преглед на темите и апробиране на системата от интерактивни дигитални ресурси и проектна работа:
 y мотивация за стартиране на проектна дейност

провежда се кратка беседа, в която учителят разговаря с децата за музеите . учителят насочва внима-
нието на децата към хората, които работят в музея . учителят предлага на групата да влязат в роли на исто-
рици и музейни екскурзоводи . Всички заедно ще трябва да подредят музей, в който ще поканят гости от 
детската градина, които ще разгледат музея . децата от групата са историци и музейни екскурзоводи, кои-
то ще разказват за експонатите . поставеният проблем се състои в това, че музей „Родолюбко“ няма екс-
понати . групата трябва да се подготви като истински специалисти и да се въоръжи с много знания както и 
да изработят експонатите в музея . За да има какво да покажат и разкажат на посетителите . 

 y тема 1: как изглежда моята родина
В тази тема са разработени интерактивни дигитални ресурси, с които децата научават и упражняват зна-

ния за картата на България . децата придобиват елементарни представи за географската карта на България, 
разбират какво е граница и обследват с пръст границите на България (определят ги като сухи и водни), от-
криват и назовават р . дунав и черно море . Разбират, че от външната страна на границите има други държа-
ви, а вътре в границите има градове, които са български, защото вътре в границите е държавата България . 

Фигура 1: Част от интерактивния материал по тема 1
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откриват и разпознават ориентировъчно върху географската карта градовете София, пловдив, Варна, 
Бургас, Русе . Знаят, назовават и показват до какво се намират те – река, море, планина . научават, че да от-
белязват морето и реките със син цвят . постигането на компетентностите и очакваните резултати се осъ-
ществяват разработвайки интерактивни и дигитални ресурси, представени на децата, с помощта на ин-
терактивния софтуер за бяла дъска open board (Фигура 1) . темата приключва с изработка на пано от при-
родни материали, като се прилагат всички нови знания за направата на картата – пано .

 y тема 2: Всяко българче знае – 1
В тази тема децата се запознават с два от държавните символи на България – знаме и химн . В края на 

темата те разпознават знамето като символ на България; разбират символиката на цветовете; назовават 
места, сгради и събития, на които се поставя . Разпознават химна като символ на България; може да запя-
ват текста и знаят за какво се пее в него; назовават събитията, на които звучи химнът . компетентностите 
и очакваните резултати се усвояват отново с интерактивния софтуер за бяла дъска open board . интерак-
тивните дигитални ресурси включват аудио записи на Борис, калоян и Симеон . С изображения, монтира-
ни на изтеглящи се панели, децата разказват на Симеон за градовете София, пловдив, Варна, Бургас и Ру-
се . подреждат знамето на България и свързват всеки цвят със символиката му (Фигура 2) . Запознават се с 
химна и откриват кои природни красоти се възпяват в него, посочват ги и на географската карта . Ситуаци-
ята завършва с апликиране на знаме от салфетки .

  

Фигура 2: Част от интерактивния материал от тема 2 

 y тема 3: Всяко българче знае
тази тема е продължение на предходната . тук децата се запознават с герба на България и правят раз-

ходка из столицата на България . Разпознават герба като държавен символ; частично разказват за симво-
ликата на елементите му; знаят къде може да бъде открит и видян той . Разпознават и назовава София ка-
то столица; познават и назовава важни столични сгради и места; посочват мястото на София върху гео-
графската карта . подреждат парчета от герба, слушат с аудио запис за символиката на всеки елемент . За-
познават се със сградата на народното събрание . правят картинна разходка в столицата . темата приключ-
ва с подреждане и залепяне на парчета от пъзели . пъзелите са снимки на известни места в София . оцве-
тяват герба .

  
Фигура 3: Дигитален ресурс от тема 3

 y тема 4: ето тук живея аз
В края на темата децата усвояват следните знания: назовават името на родния си град; разпознават 

разположението му на географската карта; описват местоположението на Бургас (близо до планини, езе-
ра, море); разпознават някои важни сгради и забележителни места; споделят за любимите си места в гра-
да; разказват за празника на града – никулден . очакваните резултати биват усвоени с помощта на плат-
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формата book creator . Вмъкнати са детски „документални“ кратки филми за забележителности в град 
Бургас, съобщаващи най-емблематичното . осъществяват онлайн разходка с google maps (Фигура 4) . те-
мата завърша със следната поставена задача: „представи си че си птица от летящото ято, преминаващо 
по пътя Виа понтика . ти и твоите птичи приятели в ятото се завръщате от топлите страни и ще отседнете 
покрай езерата на Бургас, но на кое любимо място би кацнал първо? нарисувай го!“

Фигура 4: Дигитален ресурс от тема 4

 y тема 5: България празнува
Разпознават 3 март като национален празник; знаят и разказва как празнува цяла България; отлича-

ват националния празник от личните, официалните и битовите празници . Разработена е онлайн книж-
ка за 3 март в book creator, но с допуснал грешки . децата редактират книжката . В книжката са вмъкнати 
връзки към paint online, youtube и google maps (Фигура 5) . Ситуацията завършва със задачата дорисувай 
рисунката на художника на тема „Връх шипка на 3-ти март“ (тук децата изобразяват впечатленията си от 
наблюдаваните филмчетата за празника – знамена, цветя, венци, гвардейци, празнична заря и отдаващи 
почит българи около паметника) .

 

Фигура 5: Дигитален ресурс от тема 5

 y тема 6: България пази своята история за великите герои
Разпознават и назовават имената на някои исторически личности; разказват кратко за приноса им 

в историята на България . Знаят предназначението на паметниците като историческа ценност; разказват 
какво се поднася пред тях по време на тържествени моменти и защо . Разпознават и разказват за други 
паметници, освен този на връх шипка . За постигане на очакваните резултати се използва онлайн плат-
формата thinglink . тя позволява вграждане на хипервръзка или линк . Разработени са игри в онлайн плат-
формите learning apps и wordwall (Фигура 6) . темата завършва с построяване на паметници от хартиени 
кубчета-пъзели .
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Фигура 6: Дигитален ресурс от тема 6

 y Реализиране на проектна дейност в краен продукт: музей „Родолюбко“
Реализирането е основано на творческата активност и детските познания от изминалите теми . В под-

готовката са включени следните етапи: посещение на онлайн исторически музей с google maps ; споде-
ляне на мнения какво може да бъде открито в музея и какво трябва да е човешкото поведение в там; из-
работват билети за посетителите и монети (изработени от пластмасови капачки, върху които за залепе-
ни усмивки – идеята е, че събират не монети, а усмивки, защото са гр . „детски усмивки“ . накрая децата 
осъществяват подредба на музея с изработените експонати и допълнително предоставени от учителя из-
ображения . излъчват се касиер, който да приема усмивки и да раздава билети, както и се определят лек-
тори, историци и музейни екскурзоводи, които разказват за експонатите . колкото повече усмивки са съ-
брани, толкова повече посетители е имал музей „Родолюбко“ . 

при анализ на резултатите по определени критерии и показатели се стига до следните резултати:
Работата по подготовката за проектната дейност се оказва привлекателна и интригуваща за децата в 

групата . С интерес очакват всеки ден новите занимания, с които се приготвят да станат истински профе-
сионалисти в музей „Родолюбко“ . техният нестихващ интерес си проличава дори и в свободните игри и 
занимания от дневния режим в детската градина . наблюдавани са моменти, в които децата си разгова-
рят за българските градове, някои споделята, че са ги посещавали със семействата си . други бързат да 
влязат в роля на музейни екскурзоводи и претворяват природни материали навън в музейни експонати, 
измисляки си различни неща за тях . някои деца се опитват да нарисуват картата на България с пръчка в 
пръстта, а други рисуват с тебешир на пътеката в двора . претворяват дърво в паметника на връх шипка и 
представят тържествения ден там на 3 март . маршируват като гвардейци, пеят химна на България, пре-
връщат обръч за игра във венец, който поднасят . 

окачват се в занималнята и всеки ден се добавят по въженца, табла и флипчартове изображения, 
свързани с темата . по време на сутрешния прием, докато очакват да пристигнат другарчетата от групата, 
те разглеждат с интерес, сякаш за първи път виждат изложените изображения, разказват си едно на дру-
го кой какво е запомнил, влизат в роли на учител и си разиграват сами всякакви игри .

проектната дейност доказва своя положителен принос за формирането на граждански компетенции 
и възпитание в културни и национални ценности у децата . децата успешно и с интерес прилагат научено-
то в хода на творческите задачи, а изходящата диагностика показва значително завишаване на резулта-
тите . проектът не търси и не очаква пълно покриване на очакваните резултати, но експериментът залага 
значително повишаване и обогатяване на знанията у децата, което и се доказа, сравнявайки входящата и 
изходящата диагностика, изчислена в точки . максималният брой е 90 точки (таблица 1) .
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Таблица 1: : Резултати и сравнение от входящата и изходящата диагностика
деца, участващи 
в експеримента

Входяща 
диагностика

изходяща 
диагностика

нм 14 т. 75 т.
ам 30 т. 90 т.
Сг 47 т. 84 т.
гм 42 т. 89 т.
иг 27 т. 88 т.
аР 27 т. 75 т.
дн 45 т. 89 т.

Вдж 25 т. 90 т.
ик 35 т. 84 т.
мР 29 т. 82 т.
еп 33 т. 88 т.
Вд 29 т. 84 т.
Вн 33 т. 82 т.

проведено е и анкетно проучване сред практикуващи учители от цялата страна както в предучилищ-
на възраст, така и в училищна възраст . анкетното проучване е осъществено между 33 жени и 1 мъж . из-
ведена е следната статистика от анкетното проучване: 

анкетирани са 34 учители от начален етап от цялата страна . 58,8% от учителите попълнили анкетата 
са с педагогически стаж над 10 години, 17,6% имат педагогически стаж между 5 и 10 години 23,5% прак-
тикуват по-малко от 5 години . 61 .8 % от анкетираните работят в детски градини; 29,4% са учители в сред-
ни училища; 8,8% преподават в основни училища . Само двама от анкетираните са на възраст по-малка от 
30 години, по-голямата част от анкетираните са на възраст 40-50г . и над 50г . по-голямата част от анкети-
раните 55,9% работят в големи градове, 23,5% са от малки градове и 20,6% работят в села . голямо разно-
образие на преподаватели от различни образователни етапи се включват в анкетата като многообразие 
се срещат учителите в детската градина . 

Събирането и анализирането на сведения за отношението на учителите към интегрирането на инте-
рактивни дигитални ресурси в практиката се осъществява чрез статистическо установяване на резултати-
те от анкетaта . отразени и изведени са диаграми (Фигура 7, 8, 9 и 10) . 

Фигура 7. Използване на интерактивни методи от учителите

Фигура 8. Използване на дигитални ресурси от учителите
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Фигура 9. Създаване на дигитални ресурси от учителите

Фигура 10. Познати програми и платформи на учителите

изводи и заключения:
В хода на реализираната проектната дейност знанията и уменията на децата се разват в положителна 

насока, в която се обогатяват компетентностите им по направление околен свят, към образователно ядро 
културни и национални ценности . Разширяват знанията си и общата култура по теми, изграждащи нацио-
нална идентичност и родолюбие, за осъществяване на осъзната и желана принадлежност към родната 
земя . това надграждане на знания дава по-здрава основа и по-голяма предпоставка за по-лесно възпри-
емане и разбиране на учебния материал по тези теми в училищната подготовка . предполага се, че зат-
върдени знанията, чрез действие и преживяване, а именно осъществени чрез проектна работа, ще оста-
вят у детето трайни спомени и базисни знания, които ще се отключат в начална училищна възраст, в коя-
то вече затвърждавайки материала с по-ясно съзнание, ще провокира у детското съзнание интерес и лю-
бознателност, с които ще има желанието да научи допълнително по темата .

индивидуалните и проектни дейности помогнаха за развиване на отношенията на децата в групата, 
упражнявайки комуникативни умения и сътрудничество . така упражниха своите „меки умения“ – за ра-
бота в екип и градивна комуникация в групата . което пък от своя страна е надграждане на умения, които 
определено ще бъдат изключително необходими в училищните години, а и в живота също .

Резултатът от проектната дейност музей „Родолюбко“ е изключително висок, което абсолютно доказ-
ва успеваемостта на изследователската задача, а имено да докаже, че използването на система от инте-
рактивни дигитални ресурси и проектна работа за надграждане на знанията по околен свят в предучи-
лищна възраст има изключително развитие и абсолютно покрива своите критерии и показатели, доказ-
ващи успеваемостта на целта .

проведеното анкетно проучване показа, че повечето анкетирани учители са с положително отноше-
ние към проектната работа и интегрирането на интерактивни дигитални технологии . което от своя стра-
на показа, че все пак образователната среда се развива и усъвършенства към дигитализация, интерак-
тивност и учене чрез правене, чрез преживяване . но и все още съществува не малък процент от учители-
те, които продължават да практикуват остарели традиционни методи и форми и продължават да отричат 
интерактивните методи и ресурси и работа по проекти . За много от тях иновативните и интерактивни ме-
тоди и техники са „пълни глупости“ и „Загуба на време“, което означава, че има в какво още да се учат и 
развиват педагогически специалисти . един специалист трябва да се развива непрестанно, особено с про-
фесия като учител .
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