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Abstract: This article presents the activities of teachers from IV age group „Slanchitse“ in kindergarten „Ed-
instvo Tvorchestvo Krasota“ Vratsa under the National Program „We succeed together“ Module 2, „Innovative 
Kindergarten“. It presents good practices for the use of digital resources in teaching „Bulgarian language and 
Literature“. The creation and active inclusion of digital educational games and ICT tools contributes to the op-
timization of the educational process, stimulates children’s potential and provokes interest in learning, to en-
hance their digital skills and improve Bulgarian language skills. The use of digital games in education contributes 
to the acquiring the literary Bulgarian language and the readiness for school. Working in small groups engages 
children’s attention, develops speech and leads to recognizing and identifying their own and others’ emotions.
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Детска градина „Единство, творчество, красота“ работи по иновативна програмна система, която 
включва прилагане на ИКТ в организацията на цялостния образователно-възпитателен процес в детските 
групи за надграждане на комуникативните, математическите и дигитални компетентности. За реализи-
ране на тези наши идеи разработихме приложение към иновативната програмна система, съгласно кое-
то в четвърта възрастова група е включена една допълваща педагогическа ситуация в седмичното раз-
пределение по образователно направление „Български език и литература“ реализирана с ИКТ средства. 
Чрез тях развиваме дигитални компетентности у 6–7 годишните деца под формата на игра. Усвояването 
на знания и формирането на умения у децата от предучилищна възраст е съпроводено от най-естествена-
та дейност за тях – играта. Играейки децата овладяват термини, формират понятия, учат се за живота [1].

Създадените в детската градина условия, богати на технологии предоставят възможности за всеобх-
ватен и качествен образователно-възпитателен процес в единна информационна и комуникационна сре-
да, която не само обучава, но и възпитава. Стремежът ни е да бъдем водещи в прилагането на инова-
ционни технологии, както от педагозите, така и от децата.

В детската градина е изграден моделът „динамична образователна среда“ [2]. Детските групи са обо-
рудвани с интерактивни дъски, програмируеми играчки, таблети и лаптопи. Разполагаме с дигитален ка-
бинет с интерактивен тъч дисплей, интерактивни маси и интерактивен под. В изградения специализиран 
кабинет по ИКТ обучение децата с интерес овладяват компетентности по български език и литература. 

Учителите притежават дигитални компетентности да работят ефективно в богата на технологии среда 
и да разработват електронни образователни продукти съобразно целите и очакваните резултати на кон-
кретната педагогическа ситуация.

Това провокира у нас желание за участие в Национална програма „Успяваме заедно“ Модул 2: „Ино-
вативна детска градина“ и да усъвършенстваме своите компетентности за създаване на електронни об-
разователни ресурси, използвайки различни програми и приложения.

Поставихме си следните цели:
1. Надграждане и целенасочено използване на дигитални умения и компетентности у децата в гру-

пова игрова интеракция.
2. Споделяне на иновативен опит от проведени педагогически практики, в т.ч. семейна общност.
3. Развиване на умения за самооценка на постиженията и емпатийност към чувствата на другите 

при решаване на познавателни задачи.
Проведохме открити педагогически практики по образователно направление „Български език и лите-

ратура като част от проектните дейности, които споделихме с родителската общност.
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Първата открита практика беше на тема „Кога се случва това?“.
Цели на педагогическата ситуация:
1. Разказване на кратки истории с включване на подходящ „времеви речник“.
2. Развиване на детската свързана реч.
3. Развиване на дигитални умения.
Средства: електронен образователен продукт на тема „Кога се случва това?“, интерактивна дъска, 

таблети, интерактивна маса, дигитални игри – „Синоптик“, „Пъзел“, „Вълшебни кутии“ и „Сезони“.
Ход на ситуацията:
Въведение: 
Игра „Синоптик“ – представена с програмата Open Sankore. Детето поставя картинките с елементи на 

времето за вчера, днес и утре, като употребява правилно минало сегашно и бъдеще време. Детето съста-
вя кратка история като разпознава, обяснява и образува глаголи в различни времена.

Основна част: Работа в малки групи.
Игра „Пъзел – сезони“ – подреждане на пъзел направен с помощта на сайт https://jigsawplanet.com. 

След подреждане на пъзела детето назовава сезона и изброява основните му признаци.
Игра „Вълшебни кутии“ разработена с шаблон от приложението https://wordwall.net. Детето избира 

кутия. Вчера, днес и утре са обозначени със символи – червена, синя и зелена точка. Под всяка точка де-
тето открива картинка определяща времето и съставя кратка история като употребява правилно минало, 
сегашно и бъдеще време.

Игра „Да научим сезоните“ (Season learning) – от мобилното приложение Google Play. Децата разказ-
ват за действията на героите и характерните особености на времето през различните сезони.

Заключителна част: Преценка на учителя и самооценка на децата. Учителят насочва вниманието на 
децата към темата при следващото посещение в интерактивния кабинет.

Постигнати резултати: Децата могат да:
1. Разказват кратки истории, като използват подходящ времеви речник за времето през лятото, ес-

ента и зимата, вчера, днес и утре.
2. Активно участват в диалогична комуникация по позната тема и нагледни опори.
3. Осмислят значението и активизират употребата на думите вчера, днес и утре.
4. Обогатяване на представите за сегашно минало и бъдеще.
Втората открита педагогическа практика беше на тема „Динозавърчето Ринти и звуковете“.
Цели на педагогическата ситуация:
1. Поставяне на правилно ударение на използваните думи по практически път.
2. Определяне на звук „р“ в началото и края на думата.
3. Разпознаване и назоваване на графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименовани-

ята на познати лица и обекти. 
Методи: демонстрация, беседа, наблюдение, моделиране, игра.
Средства: интерактивен дисплей, интерактивни маси и под, електронна книга „Динозавърчето Рин-

ти“, електронен образователен ресурс „Динозавърчето Ринти и звуковете“ , разработен от учителите с по-
мощта на програмата Open Board, дигитални игри – „Удари къртицата“, „Еднакви карти“, „С кой звук за-
почвам?“, подвижна игра „Умният Дино“.

Въведение:
За привличане вниманието на децата подготвихме електронна книга с кратка история за „Динозавър-

чето Ринти“ на сайта https://www.storyjumper.com/book/read/125428902/620b9b8442b81# 
Основна част: 
Електронен образователен ресурс „Динозавърчето Ринти и звуковете“, разработен от учителите с по-

мощта на програмата Open Board. На интерактивния дисплей има изображения на героите и предмети от 
електронната книга „Динозавърчето Ринти“. Детето определя мястото на звук „р“ в думите и поставя точ-
ка в модела на думата.

Ситуацията продължи с работа в малки групи със следните игри:
 y Игра „Удари къртицата“ За направата на играта е използвана платформата wordwall.net. Целта на 

играта е развиване на правилно произношение и откриване на звук в дума. Детето произнася ду-
мата която е на картинката и хваща само тези животни, в които чува звук „р“.

 y Игра „Еднакви карти“ изработена с шаблон от wordwall.net. Целта на играта е развиване на паметта 
и разпознаване на графични знаци на някои печатни букви. Децата откриват двойките еднакви кар-
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ти с изображения на печатни букви, като назовават буквата на всяка карта, която отварят.
 y Игра „С кой звук започвам?“ Целта на играта е определяне на звук в началото на дума и откриване 

на съответният графичен знак. Детето поставя всяка картинка на празното място до буквата, с коя-
то започва. Използвано приложение: https://wordwall.net.

 y Подвижна игра „Умният Дино“ – играе се на интерактивния под. Целта е развиване на наблюдател-
ност, концентрация и бързина на реакцията. Децата събират динозавърските яйца преди да пад-
нат на земята.

Заключителна част: Преценка на учителя и самооценка на децата за извършените дейности.
Постигнати резултати:
1. Поставя правилно ударение на използваните думи по практически път.
2. Определя звук „р“ в началото и края на думата.
3. Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на 

познати лица и обекти.
Трета реализирана дейност по образователно направление „Български език и литература беше на те-

ма „Звук и буква да познаем“.
Цели на педагогическата ситуация:
1. Поставяне на правилно ударение на използваните думи по практически път.
2. Определяне на звук „С“ в началото и края на думата.
3. Разпознаване и назоваване на графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименовани-

ята на познати лица и обекти.
Методи: демонстрация, беседа, наблюдение, моделиране, игра.
Средства: интерактивен тъч дисплей, интерактивни маси и под, дигитални игри – „Подреди картите“, 

„Самолет“, подвижна игра „Азбука“.
Въведение: електронен образователен ресурс „Играя със звук „С““ , разработен от учителите с помо-

щта на програмата Open Board. Децата назовават животните в зоопарка и определят мястото на звук „с“ 
в думите. 

Основна част: 
 y Игра „Подреди картите“ – направена с шаблон от https://wordwall.net. Децата групират картите с 

изображения като се съобразяват с модела на думите и мястото на звук „с“ – в началото, средата 
и края.

 y Игра „Самолет“ изработена с шаблон от https://wordwall.net . Детето управлява самолета като се 
стреми да събере всички картинки с названията на животни, които започват със звук „с“. 

 y Подвижна игра за концентрация „Азбука“ – децата са подредени около полянката на интерактивен 
под и скачат върху цветята с букви в последователността на азбуката.

Заключение: Преценка на учителя и самооценка на децата за извършените дейности. 
Постигнати резултати:
1. Поставя правилно ударение на използваните думи по практически път.
2. Определя звук „С“ в началото и края на думата.
3. Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на 

познати лица и обекти.
Последната реализирана дейност от националната програма беше педагогическа визита „Дигитални-

те игри в света на детето“ проведена в детската градина с участието на експерти от РУО в областите Вра-
ца, Плевен, Монтана и Видин, както и директори и учители от детски градини от град Враца. Децата от 
група „Слънчице“ демонстрираха пред гостите дигитални умения и езикови компетентности в игри на те-
ма „Знаем звукове и букви“.

Дигиталните образователни игри отговарят на потребностите на съвременното дете, със своята увле-
кателност спомагат за по-бързото и лесно възприемане на образователното съдържание. Смятаме, че с 
реализирането на тези дейности успяхме да изградим ново отношение на подрастващите и техните ро-
дители към технологиите като средство за надграждане на знания и умения.

Въз основа на постигнатите резултати направихме следните изводи:
Прилагането на дигиталните технологии за обучение и възпитание:

 y стимулира детския интерес и разширява езиковите и дигитални компетентности на децата. 
 y води до позитивни преживявания, удовлетвореност от собствените постижения и училищна готов-

ност.
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 y създава приложими модели на педагогическо взаимодействие, гарантиращи детското развитие.
 y удовлетворява и създава интереси към новото и непознатото за детето.
 y формира умения за самостоятелност и самооценка в игровата дейност и при работа в екип.
 y носи професионална удовлетвореност на учителя.
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