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Abstract: The modern educational game is in line with the new needs of children to provide the necessary 
opportunities and abilities – knowledge, skills, understanding, way of thinking in a new communication and in-
formation environment.

Our experience in the last 10 years shows that today’s education in kindergarten is not limited to the devel-
opment of competencies for the use of modern digital technologies, but implies knowledge and widespread use 
of computer technology and platforms. The creation, storage and use of such resources in the educational pro-
cess depends on the creativity and innovation of the children’s teacher. Knowing the main characteristics of the 
game, we have developed educational games that are fun in nature and are determined by the presence of pre-
differentiated components.

Keywords: educational game, creative teacher, innovations, kindergarten

Съвременната образователна игра е съобразена с новите потребности на децата за предоставяне на 
необходимите възможности и способности – знания, умения, разбиране, начин на мислене в нова кому-
никационна и информационна среда.

Опитът ни през последните 10 години показва, че днешното образование в детската градина не оста-
ва заключено единствено в развиване на компетенции за използване на модерните дигитални техноло-
гии, а предполага познаване и широка употреба на компютърни технологии и платформи от детския учи-
тел. Това е така, защото наличието на подобни умения подпомагат креативният учител да създава, съх-
ранява, разпространява и обменя информация от всякакъв тип. Едновременно с това има способност за 
личностно взаимодействие, за решаване на проблеми, инициативност, вътрешна потребност от изява. 

За компетентностите, необходими на образованието на XXI век се изискват умения за използване на 
изобилието от нови възможности, необходимия интерес от промени, настъпващи в нуждите на потреби-
телите и носителите в информационното общество.

Съвременните технологии позволяват да се създадат образователни ресурси за децата в детската гра-
дина и това в значителна степен оказва влияние върху модернизирането на образованието и привежда-
нето му в съответствие с изискванията на настоящето.

Иновативността е тенденция в образованието, която предполага подходи в търсене на новото и не-
изпитаното. Терминът иновация (innovote) означава „внасям новости“ или „правя промени“. Много чес-
то той се разбира като „изобретение“, „откритие“, „внедряване“ и др. В западната литература се срещат 
три основни парадигми на тълкуване на иновациите, очертани най-добре от Н. Лин и Дж. Золтман в опи-
тите им за дефиниране на иновацията. Първо, терминът се употребява като синоним на изобретение, ка-
то създаване на ново образувание чрез творчески процес. Второ, иновацията се разбира като процес, при 
който една съществуваща вече иновация се възприема от даден човек— става част от неговото познание 
и поведение. Трето, иновацията се разглежда като описание на нещо (материално или идеално), което е 
било изобретено и се смята за ново, независимо от възприемането или невъзприемането му, като внед-
ряване и разпространяване на това ново [1].

Съществен фактор за внасяне на новото има мотивацията и подготовката на кадрите, с оглед форми-
ране на такова иновационно мислене, за изграждане на готовност и способност за иновационна актив-
ност. Именно те са отговорни за изменения в целите, съдържанието, методите, техниките, технологиите, 
формите на организация.
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В Наредба № 9/ 2016 г.1 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование 
е записано, че с иновации в дейности в четири посоки се постига подобряване качеството на образова-
нието: разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и/ или съ-
държанието на обучението; организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучение-
то и образователната среда; използване на нови методи на преподаване; разработване по нов начин на 
учебното съдържание. 

Втората тенденция е свързана с креативността, която е израз за способността за освобождаване от 
рамките на даденото, общоприетото, реализация на възможностите за пълноценно използване на въоб-
ражението, за самостоятелно търсене и намиране на нови решения. Въображението, което стои в осно-
вата на креативността, тласка индивидите непрекъснато да мислят за неща, които сетивата им не са в със-
тояние да уловят, дарява ги във времето с умения, помагащи на съзнанието да работи постоянно, да на-
мира, непознати измерения, които обаче са възможни за опознаване и прилагане [2].

Креативността се определя като „способност да се създаде нова идея, която е изненадваща, но раз-
бираема и ценна“ [3]. Друго определение дава Робърт Стенберг, според което креативността представля-
ва „способност за генериране на идеи, решения или продукти, които са както нови, така и приложими“ [4].

Креативност е „умишлено въвеждане в рамките на дадена работа, екип, организация на идеи, проце-
си, продукти или процедури, които са нови за работата, екипа, организацията и които допринасят ползи 
за работата, екипа и организацията“ [5].

В организацията могат да се обособят три равнища на креативност – индивидуално, екипно и органи-
зационно. На индивидуално равнище креативността се проявява в дейността на отделния учител и пре-
ди всичко в неговата способност да генерира нови идеи и да предлага решения на проблеми, свързани с 
неговата работа. Индивидуалната креативност се определя не само от знания, способности и мотивация, 
но и от установените в организацията правила, ценности, организационна култура, тип лидерство, които 
могат да стимулират или възпрепятстват нейното проявление.

Екипната креативност се отнася до работата на екипи или групи в организацията. Най- често това са 
методическите обединения на възрастов принцип или по определено направление. Върху организацион-
ната креативност влияние оказва работната среда в организацията, нейната организационна култура и 
осъществявано лидерство. 

Създаването на нови идеи се осъществява чрез креативния процес. В него най-често се обособяват 
четири етапа. Например Т. Амабиле и М. Риголизо приемат наличието на следните етапи: идентифици-
ране на проблем или възможност, подготовка, генериране на идея, оценка на идеята и евентуалното и 
прилагане [6].

Четирите етапа на креативния процес са: генериране на идея, прогнозиране на различни резултати и 
последствия от прилагането на идеята, оценяване жизнеспособността на идеята в рамките на индивиду-
алния контекст на изпълнение, вземане на решение за отказване, прилагане или промяна на идеята [7].

С така очертаните две тенденции за иновативност и креативност на учителя застъпваме тезата за не-
говата роля при създаване на образователни игри за децата в детската градина. Игрите подпомагат обра-
зователния процес по конкретните образователни направления, като допълнителна форма на обучение 
или като „игра по избор“.

 y Играта, като основна човешка дейност и роля за връзката и взаимната обусловеност на основните дей-
ности в предучилищна възраст, като сложна динамична система, има следните характеристики [8]:

 y Интегриращите и диференциращи функции на играта като самостоятелна практика на детето съ-
действат за развитие на дейността и за формиране на детската личност при наличието на редица 
условия: подбор на игрите във възрастов план, система на задачите и съдържанието на игрите и на 
разделите от възпитателната работа, наличие за умения за игра и за общуване с партньор.

 y Запазването на активна самостоятелна позиция на детето е условие за по-широко интегриране на 
знания, умения и емоционален опит от околната среда. Тогава се създават предпоставките за ком-
плексно реализиране на възпитание и развитие и се натрупва личен опит с голям ефект за познава-
телната активност в учебния процес.

 y Играта като доминираща дейност обуславя възможността за провеждане на учебен процес и ста-
ва условие за развиване елементите на учебната дейност. Тя присъства като мотивация, похват, ме-
тод и форма на обучение. Интегрира и диференцира възпитателните и образователните задачи; 
стимулира мисловната дейност и творческото въображение; активизира личния опит в прекия уче-
бен процес. 
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Предучилищна педагогика

Познавайки основните характеристики на играта, разработихме образователни игри, които по своята 
същност са забавни и се обуславят с наличието на предварително диференцирани компоненти. Първият 
от тях е игровият замисъл, който включва в себе си познавателна задача. Предварително са уточнени пра-
вила. Съдържанието е образователно и игровите действия се извършват в определена последователност 
и система. Най-важна част за игровата ситуация е връзката между задачата и правилата, която осигуря-
ва автодидактизма при извършване на игровите действия и води до постигане на адекватен ефект. Пра-
вилата са пряко свързани с познавателното съдържание и с действията. Чрез тях се стига до решаване на 
задачата, което води до емоционално удовлетворение. Ако отсъства някой от компонентите на играта се 
нарушава автодидактизма, а това води до намаляване на познавателната активност на децата. 

Образователните игри съдействат за алгоритмичното мислене, саморегулацията и създават емоцио-
нално устойчиво отношение към решаваните задачи. Те подпомагат развитието на дълготрайната памет, 
невербалните умения, системните знания, ловкост, говорни умения, решаването на проблеми, абстрак-
цията и концептуалните умения. Потенциалните ползи са огромни и включват двигателни умения, заси-
лено математическо мислене, повишено творчество, по-високи резултати на критично мислене и реша-
ване на проблеми. Всяко усложняване на играта, като промяна на задачата, правилата, познавателно съ-
държание и игрови действия води до нейната интелектуализация и интензификация на процеса на въз-
действие и усвояване. 

Игрите дават възможност на детето да получи не само нови знания, но и да се научи да спазва опре-
делени правила, да проявява търпение, също така и да следва постигането на краен резултат. Чрез тези 
игри се съкращава времето на провеждане, а в същото време се увеличава обемът на информация. 

Изработването на образователни игри по определени образователни направления ги превръща в 
средство на обучение. Чрез тях може да се направи обобщение, да се въведат децата в проблемна ситу-
ация, да се интегрира образователното съдържание. Поради тази причина разработването им трябва да 
е съобразено с концептуалното и технологично равнище. 

Интересното за децата при образователните игри е, че представянето им може да бъде едновремен-
но зрително, звуково, анимирано и това ги прави много желани за тях. Детското внимание е привлечено 
и заинтригувано при наличието на анимирани герои, които децата приемат като герои от приказка. Това 
задържа тяхното внимание за по-дълго време и не позволява на детето да се отегчи. Употребата на об-
разователни игри поставят детето в центъра на педагогическото взаимодействие, което е предпоставка 
за организиране на една разнообразна среда с игрово-образователна насоченост, в която детето е пъл-
ноправен участник в процеса на своето развитие. То се чувства значимо, усеща, че неговото мнение или 
действие в този процес.

Има голям дидактически потенциал в игрите и игровите упражнения, които са привлекателни за де-
цата и в същото време им осигуряват приятна емоция. Считаме, че чрез образователните игри се форми-
рат лидерските умения на децата. Чрез тях те по-лесно опознават себе си и останалите в обкръжението 
си и това води до повишено ниво на говорно общуване. 

Образователните игри могат да се прилагат при фронтална и групова форма на взаимодействие, раз-
личен темп на работа, сътрудничество и взаимопомощ. С тях може да се направи много точна диагности-
ка, контрол и оценка на постиженията на децата. Игрите, използвани като метод и форма на обучение, 
правят процеса на работа съзнателен, организиран и целенасочен. 

Не на последно място бихме посочили, че игрите са съобразени с психолого-педагогическите про-
блеми, свързани с детската личност. В детската градина все по-често обучаваме деца, които имат про-
блеми с адаптацията си и са емоционално нестабилни, като това може да се изрази в стеснителност, им-
пулсивност; те могат да бъдат хиперактивни или пасивни. Образователните игри са подходящото сред-
ство, което заинтригува тези деца. В същото време им помага да развият уменията си и да повишат своя-
та емоционална интелигентност. Всичко това се осъществява в атмосфера на добронамереност и взаимо-
помощ, което позволява придобиване на нови познания, а също за противодействие на негативното по-
ведение.

Използвани електронни ресурси
За изследването се изработиха образователни интерактивни игри, които се представиха на децата от 

втора възрастова група. 
Образователно направление: Околен свят 
Тема: Домашни животни
Ядро: Светът на природата и неговото опазване
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Цел на игрите: Интерактивните игри са създадени с цел децата по интересен начин да разпознават 
домашни животни по характерни за тях белези на тялото и неговите части, и лесно да назовават домаш-
ни животни и техните малки.

Линк към игрите: https://padlet.com/nikoletastoilova86/5tleb00rxwho7tak
Игри:
„Случайно колело“ – състои се от шест сектора, като във всеки от тях има по една гатанка. Отговорите 

на гатанките ще разкрият различни домашни животни от фермата. Играта е предназначена за въвежда-
не на децата в ситуацията. Всяко дете трябва да докосне бутона на колелото, за да може то да се завърти. 
Когато спре на една от секциите детето трябва да отгатне гатанката, която му се е паднала. След отгатва-
нето ѝ, тя се скрива и излиза следващото дете, което завърта отново колелото. Играта продължава до от-
гатването на всички гатанки. 

Гатанките, използвани в уводната част на педагогическа ситуация, засилват познавателната активност 
на децата. Тяхната дидактическа функция се изразява в развиване на абстрактното мислене и когнитив-
ните способности на децата, благодарение на които те опознават детайлно обкръжаващата ги среда. Ба-
зират се на улегнали в съзнанието на детето възприятия и представи, но способстват и за надграждане на 
формирани обобщени понятия. Значително подобряват комуникативната компетентност на децата, кое-
то от своя страна води до повишаване на тяхната самооценка и активност.

Игра „Избери си кутия“ – състои се от шест кутии. Във всяка от кутиите е скрито по едно домашно жи-
вотно, от тези, които децата отгатваха в предходната игра. Посочено дете става и си избира една от шест-
те кутии. След като я докосне тя се отваря и показва едно домашно животно и четири малки на различни 
домашни животни. Детето трябва да съобрази и да отбележи кое е малкото на избраното от него домаш-
но животно. След като го посочи кутията се скрива и следващото посочено дете си избира нова кутия. Иг-
рата продължава до свършването на кутиите.

Играта е предназначена по интересен начин да покаже познанието на децата да назовават малки-
те на домашните животни. Тя развива познавателните им способности, паметта и съобразителността им.

Игра „Мемори карти“ – състои се от шест двойки карти на домашните животни, които разпознахме в 
тази ситуация. Дванадесетте карти са разбъркани на случаен принцип. Излиза първото дете и отваря две 
от картите, след него излиза друго дете и то отваря две от тях. Целта на играта е децата да запомнят и от-
крият двете еднакви карти. Играта допринася за развитието на зрителната памет.

Резултати от анкета
Проучването е проведено през месец април 2022 г. по метода на пряката анкета, като е ориентирано 

изцяло към педагогическия екип на ДГ „Звездица-Зорница“ гр. Бургас. За целта е изготвена анкетна кар-
та. Обработени са 25 бр. анкетни карти, които съдържат по 17 въпроса. От анкетата се разбира, че пре-
обладаващата част от педагогическия персонал – 17 души, притежава образователно-квалификационна 
степен „Магистър“ или това са 68% от анкетираните. Останалите 8 души или 32% притежават образова-
телно-квалификационна степен „Бакалавър“.

На въпроса: „В коя от следните възрастови групи попадате?“, се вижда: 40% от екипа е във възрасто-
ва група между 41–50 години; 32% от анкетираните са над 50 годишна възраст; 20% са между 31–40 годи-
ни; 8% попадат в група 20-30 години.

От въпроса за педагогическият стаж на учителската колегия в детската градина разбираме, че: 44% от 
колегията е с педагогически стаж до 5 години; 24% – между 11 и 20 години; 16% – над 20 години, като про-
центът е същият и за тези, които са със стаж 5–10 години. 

На въпроса: „Притежавате ли образователно-квалификационна степен“ разбираме, че почти полови-
ната или 48% от анкетираните притежават IV ПКС; 29% не притежават образователно-квалификационна 
степен; 12% притежават III ПКС и същият процент посочват, че притежават V ПКС.

В своята работа 96% от екипа прилагат образователни електронни ресурси, като само 4% не прилагат 
такива, или това е един човек.

На въпроса: „Използвате ли други допълнителни ресурси“ – доминиращи са отговорилите с да – 68% 
и само 32% са тези отговорили с не. Това означава, че 17 от специалистите използват в своята работа до-
пълнителни електронни ресурси освен тези, които са предоставени от издателство „Изкуства“.

Използваните от колегията допълнителни електронни ресурси са: презентации, дидактични игри на 
Open board, песнички преработени през различни програми, клипове, анимации на Scrach, образовател-
ни видеа.

Показателни са отговорите на следващият въпрос: „Изработвате ли Ваши електронни ресурси в про-
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цеса на обучение?“ – преобладаващо са отговорилите с да или това са 88% от анкетираните и само 12% 
са отговорили с не. Това означава, че висок процент от учителите освен платформата на издателство „Из-
куства“ и допълнителните електронни ресурси, които част от тях използват сами изработват свои ресурси.

Изработваните в процеса на обучение електронни ресурси са: презентации, дидактични игри, фото-
графии. Получените отговори при 100% от анкетираните потвърждават, че интернет технологиите в обу-
чителния процес влияят положително на децата. 

Според преобладаващата част от педагозите или 96% от тях смятат, че работата с интерактивни иг-
ри повишава интереса и активността при децата и едва само 4% не са на това мнение. Същото е и про-
центното съдържание относно дали наблюдават повишаване на мотивацията, темпът на работа, както и 
степента на усвояване на знанията при работа с образователни интерактивни игри. Анализът показва, че 
според учителите работата с интерактивните технологии провокира децата да проявяват активност и ги 
мотивира. 

Мнозинството от педагогическият екип (92%) са преминали през обучения за работа с интернет тех-
нологии, а едва 8% от тях не са. Фактът, че 68% от всички анкетирани се нуждаят от допълнителни обуче-
ния свързани с интернет технологиите показва желанието на педагозите да обогатят своите познания, за 
да могат да отговорят адекватно на актуалните нужди на децата. 

От направеното проучване става ясно, че креативността учителя не се влияние от възрастта и тя не е 
пречка да се търсят нови знания възможности за усъвършенстване. Съвременният креативен учител на-
мира образователната игра като полезна за познавателното развитие на децата. Търсенето и предлагане-
то на допълнителни електронни ресурси е едно от предизвикателствата на учителя, за да може да отго-
вори на нуждите на съвременното дете. 
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