
ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА КЪМ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ И
НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА 

ИГРОВИ
МЕТОДИ И ПОДХОДИ

“ … Защо ли нещата трябва да се променят? - прошепна Прасчо.
Пух помисли, помисли и каза:
- Така имат възможност да станат по-добри…………….”

из “Мечо Пух” – на Алън Милн
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Нашите основни ценности
Ценност или още стойност е термин, широко
използван във филосовската и социологическа
литература за обозначаване на човешкото,
социално и културно значение на определени
явления от действителността. По същество
цялото многообразие от предмети на човешката
дейност, обществените взаимоотношения и
влизащите в този кръг природни явления могат
да придобият качеството на „предмет на
ценност” или на обекти на ценностно отношение,
тоест да бъдат оценявани в плана на добро или
зло, истина или неистина, красота или
безобразие, допустимо или забранено,
справедливо или несправедливо и т.н.
Способите и критериите, на основание на които
се произвеждат самите процедури на оценяване
на съответните явления са закрепени в
общественото съзнание и култура като
„субективни ценности” /постановки и оценки,
императиви и забрани, цели и проекти, изразени
под формата на нормативни представи/, които
имат значението на ориентири за дейността на
човека.



∗ Нашите основни ценности

∗ Достойнство – то е  неприкосновено и всяка личност е ценна сама по себе си. 
∗ Справедливост – ценност, подчертаваща равенство на всички хора в личното им 

достойнство.         
∗ Свобода – ценност, даваща възможността на личността да се развива според заложбите 

си и да води живот, съгласно собствените си решения.
∗ Отговорност – свободата на човека е немислима без отговорността. Само свободният 

човек може да носи отговорност пред съвестта си и да бъде отговорен към другите 
хора  

∗ Солидарност – ценност за споделената отговорност.
∗ Различието като ценност – свободата да бъдеш друг, за да бъдеш себе си.
∗ Толерантност – намиране път към другите
∗ Патриотизъм – съзнанието за собствените корени и отношението ни към Родината
∗ Традицията – отговорността ни за бъдещите поколения.
∗ Семейството – общност, в която се изживяват и споделят ценности.
∗ Труд – ценност, чрез която се постигат успехи и се умножават ценностите в

живота.                                                     / според българската демократична общност/
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∗ Ценностна система у децата в
детската градина

∗ Обич - понятие, определящо чувство на 
привързаност на един индивид към друг. 

∗ Приятелство - означава междуличностна връзка, 
която се изразява в поведение на сътрудничество 
и подкрепа, на взаимно разбиране, уважение и 
привличане, както и прояви на помощ в случаи на 
нужда или криза

∗ Добрина – хуманно, носи полза за хората и 
съществата, води до правилно развитие и 
прогрес

∗ Съпричастност - да можеш да се поставиш на 
мястото на другия, да разбираш какво чувства и 
да му покажеш, че си наясно с емоционалното му 
състояние

∗ Уважение - означава положителните чувства, 
засвидетелстващи висока оценка и почит към 
човек или група, общност, нация и т.н.

∗ Родолюбие - любов към Родината и родното, 
патриотизъм.

∗ Подкрепа – допълнителна помощ, поддръжка
∗ Вяра – убеденост, увереност 

∗ ….Колко е хубаво с 
приятели……
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∗ Позитивна педагогическа среда
∗ Субективен фактор - учители, родители,

семейството, представители на социалната
среда
- за да формираме ценностни качества и
ориентации у децата е необходимо всички –
учители, родители, общественост да
притежаваме такива, като бъдем добър модел на
подражание.

- всички субективни фактори да бъдат
мотивирани и целенасочено да работят в тази
насока.
- наличие на педагогически уют и комфорт,
стимулиращ позитивни нагласи и състояния.
- наличие на единство и съпричастност в
педагогическото взаимодействие.
- наличие на системност и последователност в
дейностите, взаимоотношенията и
взаимодействието, свързани с ценностната
система.
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∗ Позитивна педагогическа среда
∗ Обективен фактор: 

- наличие на уважителна предметна среда, 
стимулираща доброто и недопускаща 
разочарование и 
неудовлетворение./примери/

Не можем да разглеждаме формирането
на общочовешки и национални ценности
изолирано и единствено само като главна
задача на детската градина. Това е процес,
обхващащ цялата социална среда,
битието и взаимоотношенията в тях.
Разбира се, че е трудно да влияем на
социалните, политическите и
икономически фактори, ето защо трябва
да обърнем сериозно внимание върху
това, което пряко зависи от нас -
атмосферата в детската градина,
целенасоченото педагогическо
взаимодействие и семейната среда.

∗ …..Горди българи сме ние….
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∗ Добрата позитивна среда в 
детската градина е изпълнена 
с:

∗ Обичта
∗ Усмивката
∗ Прегръдката
∗ Целувката
∗ Добрината
∗ Родителската подкрепа
∗ Вярата
∗ Любовта 

∗ ……..Животът е прекрасен 
с нас, нали………



Модерното обучение и възпитание изисква наличието на интерактивни подходи в 
педагогическия процес и интерактивна педагогическа среда. 

Същност на интерактивността:

∗ Интеракция е термин, означаващ взаимодействие и взаимовлияние между хората в 
процеса на общуване.

∗ Интерактивност / съставено от „интер” – заедно и „активност” – действие, 
инициативност/ означава взаимодействие между обучаван и обучаващ, както и между 
самите учещи /.

∗ Интерактивното обучение се реализира чрез взаимодействие и диалог между страните 
в процеса и между учещите, което превръща децата от пасивни наблюдатели и 
консуматори в активни партньори и творци на собственото си знание. То е диалогов вид 
комуникация между децата в малката група и между всички участници в дейността.

Изграждането на богата интерактивна педагогическа среда е предпоставка и база за
нужната позитивна среда при формирането на общочовешки и национални ценности.
Интеракцията способства за изясняването на виждания, потребности, дава възможност
да покажем качества и стремежи, да научим децата да се изслушват, да обсъдят чуждо
мнение или отношение, различно от собственото и т.н. Тя спомага за преодоляване на
бариерите в общуването, стимулира мисленето, генерирането и обменянето на идеи.
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ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ
1. Ситуационни методи -

∗ Метод на конкретните ситуации /”кейс-стъди”- възниква в Харвард. Води до развитие на 
любознателността, разсъдливост, мъдрост, твърдост, отговорност/. Конкретни образи, сцени и събития в 
текста, ориентация в ситуацията, връзка на анализа  с практиката, с насочване, а не управление от 
страна на учителя/

∗ Казус – възможно най-близко до действителността, описание на реална ситуация на вземане на 
решение. Те са за вземане на решения, за преценка, за намиране на проблема, информационен казус, 
за проучване

∗ Симулация – извършва се определена дейност в условия възможно най-близки до реалната ситуация, 
тя може да е само част от дейността.

∗ Игра – вид симулация, изискваща активно участие като позволява приложение на усвоените знания и 
умения. Имитация на реална дейност в една или друга изкуствено създадена ситуация, в която 
участниците  изпълняват роли или са активни зрители / жури /, а учителят най-често е арбитър

∗ Ролева игра- симулиране на  определена ситуация за разиграване на това, което са усвоили или правят 
това с цел развиване на нови способности – развива комуникацията, сътрудничеството, изслушване на 
мнения, преодолява конфликти. Тя се разглежда като форма на поведение, чрез която се изучава и 
изгражда социалния живот. Като цяло те нямат точен сценарии.
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2. Дискусионни методи –
∗ Анкета – колективно обсъждане, намаляване на разногласията, формулировка на компромисна 

тема.

∗ Беседа – обсъждането е по-открито, целта е по-скоро междуличностно разбиране, добър случай 
на педагогически комуникативни отношения

∗ Дискусия – процес на взаимодействие, контролирано от учителя, посредством което участниците 
усвояват информация и опит. Диалогична форма за затвърдяване, обогатяване, изясняване, за 
развиване на способностите да се разсъждава. 

∗ Мозъчна атака -/брейнсторминг/ - форма за съвместно обсъждане на идеи – генериране на нови 
идеи от колективната мъдрост. Има два етап – „генерация на идеи”- неограничен брой идеи, без 
да се оценяват и „анализ на идеи”

∗ Обсъждане – техника близка до дискусията, общото е технологичната реализация, различното –
предметите на обсъждане са конкретни – книга, филм, рисунки, съчинения. Важен момент е 
оценъчния момент.

∗ Дебати – обмен на идеи, излагане на позиции и аргументи в защитата или против другите.
Наличие на две групи – „за” и „против”, формулира се темата.
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. Опитни /емпирични/ методи

∗ метод на проектите - / работа по 
проект/ - изпълнение на 
изследователски проект, формира 
се организираност, креативност и 
др., как да търсят отговори на 
собствени въпроси, как да 
използват различни източници на 
знания и т.н.

∗ Експеримент, моделиране и други, 
основаващи се на диалога.
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Приобщаване към общочовешки и 
национални ценности чрез игрови 

подходи

Игрови методи – Прилагането на 
игровите методи се основава на 
пълното или частичното 
съблюдаване на няколко основни 
изисквания:

∗ целесъобразност или подчиненост на 
целите на обучението

∗ проблемност, занимателност, 
интелектуална и практическа 
предизвикателност на предстоящата 
за изпълнение задача

∗ интеграция между знанието и 
действието

∗ изпълнение на определени социални 
роли. 

В зависимост от съдържанието и целта 
игровите методи могат да бъдат: 

∗ сензорни 
∗ за развитие на речта
∗ математически
∗ конструкторски
∗ музикални
∗ приложни
∗ символни
∗ за развитие на ориентировъчната 

способност
∗ за развитие на паметта
∗ творчески и др



∗ Почти във всички направления, теми и дейности може да се 
планират възпитателни  задачи, обхващащи формирането на 
ценностни качества, ориентири и добродетели, изхождайки 
от възможностите на конкретната тема. Това особено важи 
за направление „Социален свят” с ядра „Общуване с 
околните и самоутвърждаване”, „Здравословна среда” и 
ядро „Културни и национални ценности” и свързаните с тях 
теми,  направление „Български език и литература” с 
ядра „Възприемане на литературно произведение”, 
„Интерпретация на литературно произведение”, 
„Пресъздаване на художествена литература за деца”, както 
и направление „Игрова култура” с ядро „Фолклорни игри и 
пресъздавания”. /примери/
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Предложения 
Интерактивната игра „Пътечки на приятелството” – разпознаване на
общочовешки ценности, модел на общуване, емоционална удовлетвореност.

∗ Интерактивна игра „Вълшебно огледало” – пренос на знания, използване на
речеви етикет.

∗ Интерактивната игра „Дарплей” - помага за развитието на езиковата и социална
компетентност, дава възможност за изразяване на собствено мнение, създава
навици за внимателно изслушване на събеседниците, възпитава поведение,
изгражда самоувереност, генератор на идеи.

∗ Дидактична игра „Открий добрата дума”- затвърдяване на знания за думи и
действия, изразяващи вежливост и уважение

∗ Подвижна игра – “Намери приятел” – извършване на двигателни действия, за да
стигне до “приятел”

∗ Дидактични игри „Магазин”, „Влак” – проявява добронамереност и толерантност
в конкретна ситуация и към партньорите.

∗ Дидактична игра „ Картонен лабиринт” – саморегулиране на игровото поведение
при спазване на правилата.
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Много важно при приобщаването към общочовешките и национални ценности
е децата да бъдат постоянно потопени в позитивна среда, изпълнена с добри
и стимулиращи послания. Добър пример за това е изграждането на
инициативата „Мост към добрината”,чиято цел е

„Засилване на възпитателната роля на детската градина за формиране на
ценностни качества и ориентации у децата, свързани с чувството за
българската идентичност, чрез откриване на доброто, обичта,
приятелството, уважението и съпричастността”, със следните задачи:

∗ Изграждане на позитивна педагогическа среда, стимулираща приятелската
взаимопомощ, добрите дела, обичта и стремежа да бъдеш полезен.

∗ Чрез формиране на ценностни качества и ориентации да се тушира агресията
у децата.

∗ Да се окаже конкретна помощ на учителите и родителите за теоретичното и
практическо приложение на проблема.

∗ Приобщаване на родители и партньори към „Мост към добрината”
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За да може да се положи основата на ценностната система и децата постоянно
да са потопени в такава среда е добре да се определят тематични дни в
седмицата, като всеки ден има правила, които са задължителни не само за
децата, но и за персонала, родителите и всеки, който се докосва до
детската градина.

∗ Ден понеделник - ден на усмивката - да подарим най-малко 5 усмивки от
сърце

∗ Ден вторник - ден на целувката - да подарим поне една целувка на близък
човек

∗ Ден сряда - ден на прегръдката - да прегърнем от сърце поне двама човека
∗ Ден четвъртък - ден на добрите дела - да направим поне едно добро

дело за деня
∗ Ден петък - ден на обичта - да кажем ”Обичам те” поне на един човек
∗ Ден събота и неделя - ден на семейството - помагай и играй на воля с

мама и тате
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Препоръчителни форми и дейности за 
приобщаване към общочовешките и 

национални ценности и изграждането на 
„Мост към добрината” са :

 Изработване на правила на групата, 
поставени на централно място и се припомнят 

ежедневно хорово от децата.

 Изработване на постери с тематичните
дни и правилата към тях и поставянето им на
централни места, така че всеки, който влезе в
детската градина да се запознае с тях и да ги
спазва.

 Запознаване и подобаващо отбелязване
на световния ден на усмивката – първия петък
на м. октомври, с деня на добротата - 13
ноември, с деня на прегръдката – 21 януари, с
деня на целувката – 06 юли и деня на
щастието – 20 март.
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 „И голямото приятелство си 
има малки тайни” – дискусия за 
обичта, приятелството, 
добрината и съпричастността.

 Седмица на християнското 
семейство – 21 ноември –
„Бързо, лесно, вкусно с мама и 
тате”

 „Аз нарисувах доброто” - как 
децата си представят доброто, 
пресъздавайки го в картина.

∗ ….Лицето на добрината……
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 “Да дарим радост”- изработване на 
картички и сладки за самотни възрастни 
хора и за пенсионирани учители от 
детската градина, във връзка с Коледа, 
Великден, баба Марта и  деня на 
възрастните хора – 1 октомври.

 „Час по доброта” - акцентиране  върху 
отделните добродетели, търсене на 
приятели, казване на  вълшебни думи, 
канене на  гости, които да споделят 
направени добрини, определяне правила 
на доброто поведение.

 „Специален ден на……” – споделяне 
на лични желания, виждания и 
потребности, доминирано присъствие на 
детето в този ден.
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 Изграждане на клуб „Родолюбие” -
отбелязване на всички местни,
християнски и национални празници,
запознаване със същността им, върху
какви добродетели акцентира и какво
поведение е необходимо да имаме
тогава /тематични кътове,
образователен туризъм, осъзната обич
и привързаност към семейството,
Родината, родния град, героите и
славното ни историческо минало/

 Организиране на кръгла маса
„Мост към добрината” с
представители на община, РИО,
училища, детски градини, обществени
организации и родители с основно мото
„МОСТ КЪМ ДОБРИНАТА - ПРЕДАЙ
НАТАТЪК”- т.е. присъстващите,
запознавайки се с инициативата да я
прегърнат и да запознаят свои колеги и
партньори, които също да я предадат
нататък.
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