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Abstract: The article examines the pedagogical interaction: informal environment – teachers – students, as 
a basis for full student development and consolidation of knowledge through didactic games.

The team spirit and cooperation between the Bulgarian language and English language teachers is the key 
to a successful partnership and a condition for stimulating interest in learning.

The educators use their ideas and professional experience on a common learning topic. In this case the 
words as a part of speech and work with a text.

The objectives of the lesson are achieved in the process of practical and active interaction. The different 
learning environment stimulates and sharpens children’s perceptions and contributes to playfulness and reflec-
tion. The use of English vocabulary simultaneously with the use of Bulgarian terms contributes to flexibility in di-
dactic games, which stimulates mental activity and leads to the construction of additional cognitive links. 
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Въведение
Дискурсът на съвременното образование отразява търсенето на нови техники и подходи за по-добро 

и ефективно обучение на подрастващите и създаване на адекватни на времето стимули за интелигентен 
растеж. 

Фокусът на всяка иновация е върху създаване на стимули и пълноценно ангажиране на ума и сетива-
та на учениците с проводника на знанието. Един от основните стимули за човека е заобикалящата го сре-
да. Училищната среда е подредена, за да носи послание, да внушава смисъл без думи. В природата, ес-
тествената среда въздейства върху сетивата, а хората се учат от своя опит. Единственият начин да разбе-
рем науката е да участват във взаимодействието с всичките ни сетива. Както казва Аристотел, вместо да 
изпитваме недоверие към сетивата, следва да разчитаме на тях1.

Когато планираме и организираме учебните ситуации във формална и неформална среда ние целим 
именно ангажираност на детските сетива. Създаваме стимули и очакваме явни реакции, които наблюда-
ваме и направляваме. Стимулът води до реакцията – явна и неявна. Явните реакции са външни, които ни 
дават обратната връзка от въздействието на стимула, но скритите, неявни реакции ще дадат своите ре-
зултати на един по – късен етап, когато детето се ,,сблъска“ отново с темата.

В обучението на децата по четене, писане и възприемане на литературна творба средата е важен фак-
тор в когнитивното обучение. Разнообразяването на учебната среда в класната стая, както и извеждане-
то на учениците извън нея има емоционално стимулираща роля за придобиване и разширяване на ком-
петентностите им.

За да се развият ключовите компетентности за учене през целия живот съчетаваме стимулите на сре-
дата, преподавателското (менторското) присъствие, дигиталните ефекти, ученическия опит и културно 
опознаване. Учебните теми по български език и литература се асимилират от учениците с лекота и емо-
ционална удовлетвореност чрез прилагане на анимативния подход в реализацията им. Развиваме въоб-
ражението, което чрез играта разкрива състоянието на ума.



385

Добра педагогическа практика

Стимулите на средата предразполагат и подпомагат този процес. Целите на обучението се постигат 
най-пълноценно в среда, фокусирана върху детето. Това е ключово правило в методиката на Мария Мон-
тесори [1]. Монтесори съветва средата за обучение да бъде радостна. Най-бързо децата се учат чрез се-
тивата. Знанието трябва да се представя с визуални, тактилни, звукови и обаятелни стимули. ,,Освен ге-
ометричното пространство, Корчак различава и духовно пространство, наричайки го ,,среда, която най-
силно влияе върху възпитанието на душата“ [1, стр. 11]. Идейна среда, която се характеризира с творчест-
во, полет вдъхновение. 

В търсене на такава идейна среда обединяваме усилия, за да проведем интерактивен урок в парка с 
учениците от 4,,б“ клас, непосредствено преди Великден.

Методология на изследването
Наблюдение, анализ и синтез на информацията са основните методи в настоящото изследване. Про-

учени са научни публикации и мнения за полята на формалната и неформалната среда в обучението по 
четене на български и английски език.

Авторите разработват и прилагат своя игрова методика за подсилване ролята на учебната среда и 
повишаване на ефективността на обучението по български език и литература и английски език в 4 клас.

Предварителна подготовка
Подготовката на интерактивния урок в парка изисква както подготовка на технически средства, мяс-

то на провеждане на урока, така и стимулиращи любопитството тематични материали, предмети и награ-
ди. Местата за провеждане на урока (беседка в парка и полянка) бяха предварително подготвени за ани-
мативната част от урока.

Обратна връзка
Реализира се в следващия учебен час, който се проведе в класната стая и в ситуация-изненада, включ-

ваща учениците от съседния 4 клас. Анимативният подход в представянето на приказка за Великден до-
принесе за емоционалното ангажиране на учениците в урока.

Изложение
Ходът на урока и неговата структура бяха подчинени на обучителните цели за преговор на изучени-

те в четвърти клас части на речта, четенето от хартиен носител и проактивност от страна на учениците. 
Четенето на текст изисква продължително устойчиво внимание, нещо което е дефицит при голяма 

част от подрастващите. Това провокира и намирането на нови методи, които да подсилят интереса към 
тази дейност. Как четенето с разбиране да предизвика радост и въодушевление? В търсене на отговор на 
този въпрос се стигна съчетаването на няколко елемента: екипна работа, състезателен елемент, прилага-
не на стари знания и разбира се – четене, но в нетипична стимулираща среда (близкия парк).

Учениците получиха правото сами да сформира екипи от по 4-5 деца. Всеки екип получи различен 
текст на английски език, който учениците трябваше да прочетат и да открият в него излишните думи за 
възможно най-кратко време. В приятелска атмосфера и с желание да докажат колко добре разбират те-
кста, учениците се заеха да открият и отстранят излишните части в текста. Ориентир беше предварител-
но уточнения брой на използваните в несъответствие с текста думи. Следваща стъпка беше да съставят 
собствени изречения с тези думи.

Музиката е неразривно свързана с ежедневието на учениците от музикалното училище и музикално-
то стимулиране води до изграждането за здрави мисловни връзки. Последва прегрупиране на учениците 
според думите, които са получили и песента, в която са я чули. 

Децата разучиха великденските песни, като се включиха в играта „замръзване“. В нагласата към инте-
рактивния урок учениците чрез анимативно-дидактична игра демонстрираха поведенческа (конотивна), 
познавателна (когнитивна) и емоционална (афективна) активност. Структурата и системата на поредица-
та от действия в урока осигуриха интеракция (взаимодействие) на учениците, както между случващото се 
и заобикалящата ни среда, така и междуличностни такива. В динамиката на всяко действие, предхожда-
но от съобщение се активира рефлексия, в която се усвоява опита.

Четенето в парка и в класната стая беше мотивирано от вътрешната мотивация, пробудена от играта. 
Анимативният подход стимулира детската мотивация и създаде условия за индивидуална изява и радост 
от общуването с текста и социалната комуникация.

Четвърти клас на начален етап позволява предметът Български език и литература да се интегрира с 
предмета Английски език. Общата цел на интерактивния урок – да се чете от хартиен носител, да се пре-
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говорят частите на речта и главните части на изречението, както и да се анимира приказка по темата, се 
изпълни чрез игрово взаимодействие и стимули, организирани от Латинка Карапеева и Николинка Ми-
хайлова в естетичната среда на Докторската градина в София. Чрез ефекта на изненадата и тематичната 
за празника игра – търсене на скрити ,,яйца“( кухи цветни яйцевидни сфери, съдържащи думи) се създа-
де радостно настроение, добра комуникативност и взаимодействие.

Думите, които децата откриваха бяха отделните части на едно цяло, които те разпределиха по места-
та им, отбелязани като части на речта, но в следващия урок ние ги свързахме и чрез тях узнахме езикова-
та цялост, която стана начало на лексикален анализ (само в няколко изречения) и четене по роли на це-
лия текст – вълшебна приказка, свързана с християнския празник Великден.

Беседката, цветните храсти, зелената поляна, дърветата и цялата среда стимулираха както когнитив-
ните процеси, така и социалното взаимодействие и динамиката между учениците. В този период от дет-
ството, социалното и когнитивното развитие са тясно свързани и се базират едно на друго [1, стр. 61].

Разнообразната стимулна среда създава позитивни емоции, които разширяват възприятието и под-
помагат ученето като цяло.

Резултати
Създаването на разнообразна стимулна среда за учене, излизането извън училищната сграда и актив-

ната творческа ангажираност на учениците винаги повишава резултатността на учебния процес. Интерак-
тивният урок в парка доведе до повишаване на интереса към четенето, компетентността и опита по ан-
глийски и български език и литература в четвърти клас.

Изводи
След проверка на резултатите и наблюдение върху емоционалния елемент от активностите в интер-

дисциплинарния урок в парка правим следните изводи:
 y Урокът постигна поставените си цели.
 y Чрез разнообразната стимулна среда се постига принципът на полисензорност и рефлективност в 

обучението.

Заключение
В условията на дигитална инвазия в света на детето, извеждането на учебния процес извън позната-

та класна стая, пробужда интереса и обогатява детския опит. Позитивната интеракция и диалогът подпо-
магат продуктивността на учебния процес в начален етап на образованието. Учителите с обща воля и от-
даденост създават нови условия за повишаване на знанията и интелектуалното израстване на личност-
та на ученика. 
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