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Abstract: The research reveals peculiarities using cinema fairy tales in the process of literary education in 
kindergarten. The author’s work with students creates new methods and techniques and also enriches with new 
content the existing ones: introduction of film terminology, screening and discussion of film footage, making a 
movie poster, guessing a film title by listening to an excerpt from film music, arranging a movie puzzle, guessing 
the name of a character from a movie line and etc.

The introduction of film pedagogical accents raises the problem of the synchronous use of theater pedago-
gy, media pedagogy, library pedagogy and other scientific fields corresponding to pedagogical research.
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В достъпни за изследването руски и немски методики се очертават три типа задачи за работа с фил-
ми, предназначени за детската аудитория в предучилищна възраст :

 y предварителна подготовка за гледане на филм;
 y организация на кинопрожекцията;
 y беседа след приключването на филма.

Предварителната подготовка включва: разглеждане на киноафиши, илюстрации и картини; кратък 
коментар на съдържанието, за да се подсили интересът към сюжета; стимулиране на мисленето по ана-
логия чрез припомняне на познати творби или на произведения от автора, ако става дума за екраниза-
ция. [1]

Изискванията за колективно гледане на филма в условията на детската градина предполагат продъл-
жителността му да не е голяма; всеки да е настанен удобно и да възприема картината от стената или мо-
нитора; да не се коментира на висок глас, за да не се пречи на останалите; звукът да е достатъчно силен 
и картините да са без субтитри, ако филмът е чуждестранен.

След прожекцията се споделят впечатленията на децата от поведението на героите, които им импо-
нират, съпоставят се с други филмови и литературни герои. Разучава се песен от филма или се слуша ме-
лодия; рисува се епизод или герой, който е допаднал на детето.

Изброените по-горе класически похвати за работа с филмов сюжет могат да бъдат допълнени с ин-
терактивни игри, игри-драматизации, игри-инсценировки, режисьорски игри, кастинг на актьори за но-
ва версия на филма и др.

До началото на 21 век в методическата работа на детските  учители епизодично присъстват различни 
видове филми – игрални, анимационни, куклени, научнопопулярни и документални. Прието е да се гово-
ри за работа с кинофрагменти и откъси от филми.

Работата с кинофрагментите е ограничена до 5 минути и предполага показ на кинокадри, киноафи-
ши, портретни снимки на киноактьори, техните костюми и пр.

Откъсите от филми, които не са направени с учебна цел, имат продължителност до 10 минути. Те по-
казват кулминационен момент от киносюжета и провокират конкретна беседа, опити за преразказ, съ-
поставка между книжния и игралния вариант на произведението. [2]

Визуализирането на най-популярната жанрова форма в началните етапи на литературно обучение в 
предучилищна възраст има своите негативни и позитивни страни. Към негативните можем да причислим:

 y подмяна на оригиналния сюжет с киносюжета;
 y безкритично възприемане на физическия облик на героя от екрана, без да се дава сметка за разми-

наването му с оригиналното описание;
 y приемане на кинотрактовката на внушение като идея на създателя на оригиналната авторска при-

казка – народната приказка подлежи на всевъзможни интерпретации, но авторизираните и литера-
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турните вече имат изградена авторска концепция, което обърква детето възприемател.
Положителните страни на кинопрочита на известните приказки са:

 y вникване в подробностите и детайлите;
 y разграничаване на епизодите от повествованието;
 y допълване представата за героите и събитията;
 y обогатяване на нравствено-естетическите възприятия чрез съчетаването на текст, образ, звук.

От няколко години в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас е въведена учебната дисципли-
на „Киноизкуство и литературно обучение“, която присъства в учебните планове на няколко специално-
сти: „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начал-
на училищна педагогика и чужд език“. Нейните цели са:

 y въвеждане на кинотермини в езика на бъдещия учител; дефиниране на същността им;
 y запознаване с филмови школи и видни техни представители;
 y въвеждане на иновативни методи и похвати в пряката преподавателска работа.

Лекционните теми са структурирани в три модула: теория на киното, история на киното, методическа 
система за работа с видове филми в ситуации и уроци по български език и литература. [3]

Методите на преподаване включват: лекции, прожекции на филм или откъс от него, посещение на 
кинопремиера, анализ на български и чужди киноенциклопедии, съставяне на сравнителни таблици. В 
заключителния етап на обучението по избираемата дисциплина, свързано с кинообразованието, на сту-
дентите се поставя задача самостоятелно да разработят план-конспект на ситуация или урок върху кино-
приказка. 

В изследването участват магистри от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 
и бакалаври от специалността „Предучилищна педагогика и чужд език“, който представят 27 ситуации.

При анализа на разработките се открояват акценти, които позволяват да говорим за формиране на 
система за работа с киноприказки в детската градина. Тяхното ранжиране е следното:

Методи и похвати при работа с киноприказки в подготвителна група на детската градина
 y Въвеждане на кинотерминология  – 81%
 y Показ и беседа върху кинокадри под формата на снимки или презентация – 50%
 y Показ и/или изработване на киноафиш – 37, 5%
 y Подреждане на кинокадри според сюжетната им последователност – 18,7%
 y Отгатване на кинопроизведение чрез откъс от филмова музика – 18, 7%
 y Прожекция на откъси от филми – 18, 7 % 
 y Отгатване на киногерои по илюстративен материал – 12,5%
 y Прожекция на диафилми от 60-те – 70-те години – 12,5%
 y Разграничаване на персонажи от игрални и анимационни филми върху общ сюжет – 6,25%
 y Подреждане на кинопъзел по филмово изображение – 6,25%
 y Отгатване на герой по кинореплика – 6,25%
 y Оцветяване на персонажи в цветове от топлата и студената гама според качествата и поведение-

то им – 6,25%
 y Дидактична игра „Кой ще каже повече филми“ – 6,25%
 y Дидактична игра „Кой ще каже повече филмови герои“ – 6,25%
 y Отгатване на киногерой чрез пантомима – 6,25%

Прилагането на киноприказки в системата на литературното обучение е само една от стратегиите, 
които изграждат новата образователна парадигма на 21 век. И в това, че студентите се опитват да я реа-
лизират от позицията на учители, има нещо многозначително: утрешните педагози осъзнават, че трябва 
да се борят за вниманието и доверието на своите ученици, затова всяка иновативна идея трябва да бъде 
пълноценно използвана и да стане част от тяхната педагогическа култура.

Педагозите изпълват с ново съдържание традиционни методи и похвати, като същевременно търсят 
иновативни подходи при работата си върху художественото възприемане на киноприказка.

Въвеждането на кинопедагогически акценти на свой ред поставя проблема за синхронното ползване 
на театралната педагогика, медиапедагогиката, библотечната педагогика и други научни области, корес-
пондиращи с педагогическите търсения.
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Методика на обучението 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Киноприказка – ситуация в подготвителна група
Тема: Под гъбата – В Сутеев – 3 група
Цел: Естетическо възприемане на приказна творба
Задачи: Внасяне на кинотерминология в детския речник
               Възпитаване на любов към киното и литературата

Ход:
У: Чуйте една гатанка: Като дойде дъжд – пораства изведнъж, От тревата наднича – на чадърче при-

лича. Що е то?
У: Какво знаем за гъбите ? – растат в гората; биват ядливи и отровни; отглеждат ги и в парници – ядат 

ги и хора, и животни.
Днес ще се запознаем с едно произведение, озаглавено „Под гъбата“. То е написано от руския писа-

тел Владимир Сутеев. Той е роден през 1903 г. и е живял до 90-годишна възраст. Съчинявал е приказки 
за деца, илюстрирал ги и е умеел да работи едновременно с двете си ръце – с едната рисувал, а с друга-
та пишел.

Чуйте приказката  
Учителят прочита изразително творбата.
У: Къде се развива действието на тази приказка?
У: Кои са нейните герои?  Всички ли ви допаднаха?
У: Разбрахте ли как гъбата успява да даде подслон на всички? – докато вали, тя расте, става по-голяма 

и побира повече животни, птици, насекоми.
У: Владимир Сутеев сам илюстрира приказките с Ето илюстрациите към неговата книга. Можем ли да 

ги наредим според последователност на историята, разказана в приказката?

Подреждане на картините на В. Сутеев в тяхната последователност.
У: Владимир Сутеев и писал и сценарии – думите, които произнасят героите във филми. По приказка-
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та „Под гъбата“ преди повече от 60 години е създаден анимационен филм. Знаете ли какво е анимацио-
нен филм? – героите са нарисувани и се движат. 

У: Ето кадър от този филм. Кои герои са изобразени и кои липсват?

У: Чудесно се справихте. А сега нека изиграем играта „Сложни думи“, като използваме думичката „ки-
но“:

Прожекция на филм – кинопрожекция
Режисьор на филм – кинорежисьор
Актьор, който играе във филм – киноактьор
Салон, където има кинопрожекция – киносалон
Сценарист на филм – киносценарист
Лента за филм – кинолента
Музей на киното – киномузей
Приказка, разказана чрез филм – киноприказка
Зрител на филми – кинозрител
Екран, на който се прожектира филм – киноекран
У: А знаете ли как се нарича съобщението за предстояща прожекция на филм? Това е киноафиш, кой-

то обикновено се намира до касата, където се продават билети за кинопредставлението.
У: Ще ви покажа един киноафиш, който отразява момент от приказката на Сутеев. Вие какво бихте из-

образили? Защо?
У: Опитайте се да нарисувате един афиш, за да можем да поканим децата от другите групи да гледат 

заедно с нас анимационния филм по приказката „Под гъбата“.


