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ПРЕДГОВОР

Периодът от раждането на детето до постъпването в 
училище е изключително важен за формиране на детската 
личност. Това е време, през което малкото дете изгражда и 
разширява своето възприятие за себе си и за заобикалящия 
свят. Формират се ценности, нагласи и представи, които са 
определящи за отношението и връзките на детето с другите 

хора през целия живот. 

На 3-годишна възраст по-голямата част от децата в 
България постъпват в детска градина. Детската градина 

заедно със семейството има отговорната задача да 
подпомогне децата да разширят своите разбирания за 
добро, за справедливост, за важността от взаимното 

уважение между всички човешки същества и зачитане 
на техните права, за ценността и уникалността на всяка 
личност независимо от нейната социална и етническа 

принадлежност, пол, възраст, физически характеристики 
или увреждане. Това е пътуване, в което децата израстват 
и се подготвят за участие в живота на своята общност и 

общество. Детският учител има важна роля в този процес – 
да насочва и подкрепя, да създава среда, в която чрез игра 
и лично преживяване децата се изследват и се запознават с 

общочовешките ценности, да дава пример.

Надяваме се, че настоящото ръководство ще бъде от 
помощ на учителите в тази нелека задача. То има за цел 
да им даде насоки, да ги подпомогне и вдъхнови за една 

по-добре структурирана и системна работа с децата в 
предучилищна възраст.
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В настоящото ръководство са използвани авторски 
материали, както и материали, включени в публикацията 
на Съвета на Европа „Compasito“ (Компасче) – Ръководство 

за обучение на децата по човешки права, преведено на 
български език от Центъра за образователна интеграция на 

деца и ученици от етническите малцинства. 

Материалите са развити и адаптирани за деца на възраст 
4-6 години и са предназначени за използване в детските 
градини с участието на екип на сдружение „Възможности 

без граници“, доц. Розалина Енгелс-Критидис и д-р 
Лора Спиридонова, Факултет по науки за образованието 

и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“, както и с 
неоценимата подкрепа на педагози с дългогодишен опит с 

деца в предучилищна възраст:

Румяна Борисова, ДГ „Смехорани“” – гр. Шумен, Юлияна 
Пантелеева, Ирена Боянова, Светлана Филипова Чехо и 

Геновева Генкова, ДГ „Конче вихрогонче“– гр. Шумен, Юлиана 
Димитрова и Гергана Христова, ДГ „Светулка“ – гр. Шумен, 
Татяна Лозан и Полина Николова, ДГ „Братя Грим“ – гр. 
Шумен, Айгюл Руфи, ДГ „Детелина“ – с. Ловец, Община 

Върбица, Павлинка Маринова, ДГ „Славейче“ – гр. Върбица; 
Нурджихан Хасан, ДГ „Ален Мак“  – с. Вълнари, община 

Никола Козлево, Нина Денева, ДГ „Снежанка“ – гр. Велики 
Преслав, Ангелина Русева, ДГ „Снежанка“ – с. Троица, 

Община Велики Преслав, Дора Борисова,    ДГ „Славейче“ 
– с. Драгоево, Община Велики Преслав, Даниела Христова, 
ДГ „Червена шапчица“ – с. Златар, Община Велики Преслав, 

Айше Кавунска, ДГ „Детелина“ – с. Милановo, Община 
Велики Преслав, Бистра Господинова, ДГ „Първи юни“ 

– с. Кочово, Община Велики Преслав; Анета Петкова, ДГ 
„Зорница“ – гр. Нови пазар, Вероника Вълкова,  ДГ „Китка“ – 

гр. Нови пазар

Радост Кръстева, ДГ „Детство“ – гр. Сливен, Даниела 
Иванова, ДГ „Зорница“ – гр. Сливен, Цветелина Иванова, ДГ 
„Синчец“ – гр. Сливен, Радостина Узунова и Даниела Ганева, 
ДГ „Калина“ – гр. Сливен, Фатме Алиева, Гергана Патариска 
и Гергана Папазова, ДГ „Детски рай“ – гр. Сливен, Стефка 

Пенкова и Ирина Грунова, ДГ „Здравец“ – гр. Сливен

Янка Горанова, ДГ „Брезичка“ – с. Сборище, община 
Твърдица, Валентина Денева и Маргарита Вълева, ДГ 

„Щастливо детство“ – гр. Твърдица, Мария Юнгарева и Анета 
Стефанов, ДГ „Слънчев ден“ – гр. Шивачево
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Всеки човек е неповторим1

Възрастова група: 3-4-годишни деца 

Тема: „Всеки камък е различен, всеки човек е неповторим“

Водещо образователно направление: „Околен свят“

Водещи образователни ядра: „Светът на природата и 
неговото опазване“ и „Самоутвърждаване и общуване с околните“ 

Очаквани резултати:

1. Знания/представи:
- актуализиране на представата за собствения образ (физически 
белези –височина; дължина на косата и др.) и пол; 

- актуализиране на представата за образа на децата в групата и 
техния пол;

- актуализиране на представата за общи физически различия 
между половете;

- представа за многообразието в природата.

2. Умения:
- достъпно за възрастта вербално описание на собствения образ 
и образите на децата от групата;

- вербално описание на човек по външни физически белези (пол; 
височина; дължина на косата и др.); 

- умения за сравнение в практически план.

3. Отношения:
- възпитаване на положително отношение към многообразието 
в природата, както и към различията между хората;

- възпитаване на уважение към индивидуалността на другите 
и тяхната неповторимост;

- възпитаване на нагласа, че макар и различни, всички хора са 
ценни, и приемане на многообразието като богатство.

Методи на педагогическо взаимодействие: игра 
„Намери моя камък близнак!“; разглеждане; евристична беседа ; 
игра „Саймън казва…“; рисуване.

Необходими материали: естествени камъчета с по-
необичайна форма, предварително събрани от учителя – 
толкова на брой, колкото са децата в групата, поставени в 
непрозрачна торбичка; работният лист от Приложението, разрязан 
хоризонтално на 4 части, така че от един лист да се дадат по три 
лица на 4 деца).

Методически насоки за реализиране на 
педагогическата ситуация: 

Ситуацията започва навън, в двора на детската градина, където 
учителят/учителката разделя децата по двама и дава на всяка 
двойка да изтегли по едно камъче от непрозрачната торбичка. 
След това учителят/учителката предлага на всички деца да 
играят на играта „Намери моя камък близнак!“, при която всяка 
двойка деца трябва да намери в двора точно същото камъче като 
това, което им се е паднало. Децата започват да търсят навсякъде, 
но с помощта на учителя/учителката скоро разбират, че не 
съществуват два напълно еднакви камъка, а само такива, които си 
приличат. 

Групата се прибира в занималнята, децата сядат по масичките, 
където ситуацията продължава с беседа, насочваща към красотата 
и многообразието на природата, неповторимостта на всичко в 
нея. Учителят/учителката аналогично пренася разговора върху 
хората и техните външни черти, акцентирайки колко е красиво 
и ценно това, че всеки човек е различен и неповторим. Учителят/
учителката пита: „Деца, по какво можем да се различаваме?“ Кани 
отпред три деца с различна дължина на косата, като сред тях 
трябва да има и момичета и момчета. Следва евристична беседа, 

1 Ситуацията е разработена от доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис и доц. д-р Лора 
Спиридонова, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“.

vrangelova
Sticky Note
да се премахне разстоянието 
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насочена към тези най-общи разлики във физическите черти 
(пол, височина, дължина на косата, а може да се добави и цвят 
на очите и косата, ако нивото на конкретната група позволява 
или ако ситуацията се прави с по-големи деца), отново целяща 
да се стигне до заключението, че различията при хората, като 
тези при камъчетата, които децата са търсили по-рано, са част от 
богатствата на природата, от нейното многообразие и е толкова 
хубаво, че не сме еднакви. 

След това учителят/учителката предлага на децата да изиграят 
играта „Саймън казва…“, която може да са играли и друг път, 
но сега правилата ще бъдат малко по-различни: учителят/
учителката ще бъде Саймън и ще дава команди, които ще са 
валидни само за някои от децата, например такива: „Саймън 
казва: всички момичета да станат!“; „Саймън казва: всички 
момчета да подскочат на един крак!“; „Саймън казва: всички деца, 
които имат дълга коса, да вдигнат двете си ръце високо!“; „Саймън 
казва: всички деца, които имат къса коса, да плеснат с ръце!“, и 
др. 2

Тогава учителят/учителката казва на децата: „А сега, моля, 
седнете на масичките, където ви чака едно интересно забавление 
– пред всяко дете съм поставила по три личица, на които един 
разсеян художник е забравил да нарисува очите, носовете и 
устите. Моля ви да му помогнете да ги завърши, като ги направите 
усмихнати, цветни и различни! Можете да дорисувате не само 
очи, нос и уста, а и каквото друго си пожелаете, което ще направи 
всяко от нарисуваните деца различно и неповторимо – обици, 
очила, бенки… и каквото друго ви хрумне!“.

Когато децата са готови, дорисуваните от тях личица се защипват 
на въженце до стената. Учителят/учителката събира децата 
около рисунките им, хвали ги за старанието им и с положително 
емоционално отношение коментира многообразието в тях.

2 Описаната игра е вдъхновена от публикуваната от Linda Starr на адрес 
https://www.educationworld.com/a_lesson/00-2/lp2061.shtml (достъпен към 10.12.2018 г.)
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Ние сме семейство 3

Възрастова група: 4-5-годишни деца 

Тема: „Ние сме семейство“

Водещо образователно направление: „Околен свят“ и 
„Български език и литература“

Водещи образователни ядра: „Самоутвърждаване и 
общуване с околните“, „Свързана реч“ и „Граматически правилна 
реч“ 

Очаквани резултати:

1. Знания/представи:
- затвърждаване на представата за семейство; 

- актуализиране на знанията/представите на децата за 
различни видове семейства;

- актуализиране на знанията/представите за типичните 
дейности на членовете в едно семейство.

2. Умения:
- умения за съставяне на кратък описателен текст с нагледна 
опора (снимка на собственото семейство);

- употреба в речта на прости разширени изречения;

- съгласуване по род и число на съществителни и прилагателни.

3. Отношения:
- осмисляне значимостта на семейството в живота на детето/
човека;

3 Ситуацията е описана от доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис (Факултет по науки за 
образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“), използвайки идеи от следната 
публикация: „Ние сме семейство“. В: Compasito (Компасче). Ръководство за обучение на деца 
по човешки права (ред. Нанси Флаурс), 2016, стр. 183-184.

- възпитаване на толерантно отношение към различните видове 
семейства;

- изразяване на внимание и загриженост към всички членове 
на семейството и провокиране към положителна оценка на 
техния труд;

- емпатия към деца, които са останали без родители;

- възпитаване на нагласата, че макар и да живеем в различна 
семейна среда, всички сме ценни и равнопоставени.

Методи на педагогическо взаимодействие: евристична 
беседа; разглеждане; разказ по снимка (или илюстрация) „Разкажи 
ми за своето семейство“, рисуване

Необходими материали: по една снимка на семейството на 
всяко дете, донесена предварително; снимките, освен на хартия, 
са необходими по възможност и в електронен формат, за да може 
да бъдат показвани и на екран с цел да са ясно видими от всички 
деца; бели листове А4, флумастери и/или пастели; магнитна 
дъска, магнитчета. Ако е трудно донасянето на снимки от всички 
деца, може да се използват илюстрации на различни семейства, 
като тези в Приложението, като може да се добавят и нови 
варианти в зависимост от вида на семействата на конкретните 
деца в групата.

Методически насоки за реализиране на 
педагогическата ситуация:

Преди провеждане на ситуацията е необходимо учителят/
учителката да е предварително запознат/а в какви семейни 
ситуации се намират децата от групата. Ако има дете в групата, 
което наскоро е преживяло раздяла на родителите си или други 
болезнени събития, свързани със семейството, е необходимо да 
се прецени дали ситуацията няма да доведе до допълнително 
травмиране на детето. 

Няколко дни по-рано децата са помолени да донесат по една 
снимка на семейството си. Ситуацията започва, като децата се 
приканват да вземат снимките от гардеробчетата си и да седнат 
на килима. Учителят/учителката кани желаещи деца да разкажат 
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по снимката за семействата си, като им помага и насочва, когато 
има нужда, с въпроси като: „От колко души е твоето семейство? 
Кои са те? Какво прави всеки един от тях - как разпределят 
задълженията си? Кой е този, който...?, и др.). Учителката води 
беседата така, че всички деца да се чувстват удобно. Акцентира 
се върху любовта, грижата, взаимопомощта и подкрепата, 
които свързват членовете на едно семейство. Водейки беседата, 
учителят/учителката подчертава, че не всички деца живеят в 
един и същ тип семейства – някои деца растат само с родителите 
си, други – с родителите си и членове на разширеното семейство 
(баби, дядовци, лели, чичовци и др.), а трети живеят само с единия 
си родител. Има много и различни начини да живеем с хора, 
които считаме за наше семейство.  

След като децата опишат с няколко изречения семействата си, 
всяко дете поставя снимката си на дъската с магнитче. 

Беседата би могла да продължи със следните опорни 
заключителни въпроси:

• Какво научихме за семействата?

• Бяхте ли изненадани от някои семейни снимки? Защо?

• Важно ли е всяко дете да живее в семейство? Защо? Има ли 
деца, които не живеят в семейство? Те къде живеят? Познавате 
ли такива деца? Как можем да ги подкрепим? Кой се грижи за 
тях? 

След това учителят/учителката предлага на децата да изиграят 
игра, в която всяко дете с мимики и жестове описва някаква 
дейност, която някой член от семейството обикновено върши, а 
останалите ще трябва да отгатнат кой го прави (майката, таткото, 
детето, бебето, бабата или дядото) и какво точно прави, съставяйки 
изречения. Макар че целта при по-малките деца е актуализиране 
на знанията/представите за типичните дейности на членовете 
в семейството, учителят/учителката води така беседата, че да 
утвърди идеята, че всички споменати дейности могат да бъдат 
извършвани и от двата пола.

Накрая децата сядат на столчетата до масичките и учителят/
учителката им предлага всеки да нарисува семейството, в което 
живее. Когато всички деца са готови, от рисунките се прави 
изложба. В следваща ситуация след обяд или на другия ден 

учителката събира снимките на семействата и ги раздава на 
случаен принцип на децата, възлагайки им индивидуалната 
задача да опитат да открият в изложбата коя е рисунката, която 
изобразява семейството от снимката. Когато децата са готови, 
се прави обсъждане и се проверява дали правилно са намерени 
двойките снимка-рисунка на едно и също семейство и така се 
подреждат на дъската, където остават още няколко дни. 
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Един за всички: историята за 
чудатия Забдерфилио 4

Възрастова група: 4-5-годишни деца 

Тема: „Един за всички: историята за чудатия Забдерфилио“

Водещо образователно направление: „Околен свят“

Водещи образователни ядра: „Самоутвърждаване и 
общуване с околните“ и „Светът на природата и неговото опазване“ 

Очаквани резултати:

1. Знания:
- възприемане на разказа/историята за „Забдерфилио“;

- актуализиране на знанията/представите за различни 
животни, за частите на тялото им и за някои други техни 
типични особености;

- запознаване с някои от функциите на различните части от 
тялото при животните;

- актуализиране на представата за различия по общи 
физически белези между хората;

- актуализиране на представата за ценността на 
многообразието в природата.

2. Умения:
- вербално описание на различни животни с акцент върху 
частите на тялото им; 

4 Ситуацията е разработена от доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис (Факултет по науки за 
образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“), използвайки сюжета на историята 
за Забдерфилио, както и други идеи от следната публикация: „Забдерфилио. Никой за един и 
един за всички“. В: Compasito (Компасче). Ръководство за обучение на деца по човешки права 
(ред. Нанси Флаурс), 2016, стр. 212-215.

- осмисляне на връзката между начина, по който изглеждат 
частите на тялото, и тяхната функция в живота на дадено 
животно;

- умения за проява на разбиране към различията на другите и 
приемането им за ценност. 

3. Отношения:
- възпитаване на положително отношение към многообразието 
в природата, както и към различията между хората;

- възпитаване на нагласата, че макар и различни, всички сме 
ценни и равнопоставени;

- осъзнаване на необходимостта от сътрудничество за 
постигане на успешен общ замисъл;

- съпричастност и емпатия към героя Забдерфилио с опит за 
аналогично пренасяне към лични впечатления/преживявания 
с реални хора в житейски ситуации.

Методи на педагогическо взаимодействие: игра 
„Открий кое животно е под шала!“; разказ; драматизация; 
евристична беседа; апликиране.

Необходими материали: голям шал; изработена от учителя/
учителката кукла на Забдерфилио; кукла жираф; по желание 
може да се използва допълнително и примерен двуизмерен 
модел на Забдерфилио (вижте Приложението или адаптирайте 
спрямо конкретния вариант на историята, която използвате); 
многообразни и достатъчно на брой за всички деца цветни 
снимки или рисунки на части от телата на различни животни 
(за апликация на собствено измислено от всяко дете специално 
животинче).

Методически насоки за реализиране на 
педагогическата ситуация:

Учителят/учителката предварително е изработил/а кукла на 
Забдерфилио – измислено странно животинче, съчетаващо части 
от телата и спецификата на различни животни. Забдерфилио 
би могъл да бъде замислен според въображението на учителя/
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учителката – може да има уши на заек, рог на носорог, нос и 
мустаци на мишка, грива на лъв, торба на кенгуру или друга 
комбинация, която отговаря на конкретния вариант на историята, 
която използвате, но при всички случаи трябва да изглежда 
странно и е задължително да има очебиен нос, силен глас, както 
и да може да се придвижва тихо. Бихте могли да адаптирате 
историята според частите от кукли животни, с които разполагате.

Учителят/учителката предварително е покрил/а куклата 
Забдерфилио с голям шал така, че от нея да се вижда само 
опашката. Децата трябва да отгатнат кое животно се е скрило 
под шала. След няколко неуспешни опита учителката започва 
да показва, една след друга, нови части от чудатото животинче 
и така, докато децата го видят цялото – разбира се, не успявайки 
да разпознаят какво точно е. Следва кратка дискусия с децата 
коя част на кое животно може да бъде и за какво ли може да му 
служи (като се акцентира на носа на мишка, чрез който могат 
да се надушват всякакви миризми; на котешките лапи, които 
помагат за безшумно придвижване, и т.н.). Тогава учителят/
учителката казва, че това специално животинче си има име и то е 
Забдерфилио, и предлага на децата да чуят неговата история. 

Учителят/учителката започва разказа си: „В света на животните, 
също както и в нашия свят – света на хората, не всичко е 
обикновено и очаквано. Винаги има изненади! И така, нашият 
чудат днешен гост тръгва да си търси приятели сред животните. 
Среща различни животни, но никое от тях не иска да стане 
негов приятел, защото всички смятат Забдерфилио за прекалено 
странен. Например, чуйте как минала срещата му с жирафа 
(учителят/учителката изважда кукла жираф, държи я в едната си 
ръка, а в другата – куклата на Забдерфилио, и разиграва момента 
драматизирано): 

– Здравей! – казал Забдерфилио, много приятелски и весело.

– УОООО...! Изплаши ме така изведнъж, като се промъкна отзад 
незабелязано и тихо. Чакай малко, кой си ти? – рекъл жирафът 
стреснато.

– Аз съм Забдерфилио.

– Какво? Заббердилоооо? – не разбрал жирафът.

– Забдерфилио! Казвам се Забдерфилио и си търся приятели. 

Искаш ли да ми станеш приятел?

– Ами не знам… Изглеждаш ми много особено! Не си мишка, не 
си лъв, не си кенгуру, а приличаш на всяко от тях. Всичките ми 
приятели са едно нещо, а не смесица като теб! Дори и името ти е 
странно! Извини ме, но трябва да се връщам при приятелите си! 
Наистина си страшен и дори грозен!

– Но, но… почакай секунда... – наранен казал Забдерфилио, но 
жирафът вече бил тръгнал. 

Забдерфилио си помислил: „Това ме натъжи. Защо жирафът не 
иска да ми бъде приятел? Нека повървя още малко в гората и 
да видя няма ли да срещна други животни, с които мога да 
поиграя…“. 

Но нито едно от животните, които срещнал Забдерфилио, не 
искало да му бъде приятел…

Точно в това време в гората се появил ловец, който започнал 
да стреля по всяко същество, което му се появи пред мерника. 
Животните се уплашили много, започнали да бягат и да викат за 
помощ. Тогава Забдерфилио, който още бил в гората, използвал 
носа си на мишка, за да надуши ловеца; котeшките си лапи, 
за да се придвижи безшумно, и рева си на лъв, за да изплаши 
ловеца – и така успял да го прогони от гората. След тази героична 
постъпка останалите животни се извинили на Забдерфилио за 
грубото си отношение. Те всички поискали да му бъдат приятели 
и Забдерфилио с удоволствие приел…“.

Следва беседа, фокусирана около въпроси като: 

• Хареса ли ви как жирафът се отнесе със Забдерфилио? Защо? 

• Как се е почувствал Забдерфилио след срещата с жирафа?

• Бяха ли животните справедливи към Забдерфилио? Защо се 
държаха по този начин?

• Кое помогна на Забдерфилио да прогони ловеца? Това, че 
притежава смесица от части на тялото и качества на различни 
животни, попречи ли му или му помогна?

• Защо другите животни накрая се сприятелиха със 
Забдерфилио? Защото е най-силен? Защото изглежда най-добре? 
Или защото е смел и героичен? 
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• В истинския живот около нас виждали ли сте такова 
отношение, каквото първоначално имаха животните към 
Забдерфилио, към някое дете или човек? 

• Какво можем да направим, за да не се чувстват някои деца 
като Забдерфилио, когато никой не иска да бъде приятел с тях?   

Учителят/учителката продължава: „Е, това беше историята 
на Забдерфилио. Той наистина е едно различно, но забавно 
изглеждащо зверче, което има толкова много силни страни! 
Помага на животните да изгонят ловеца, точно защото съчетава 
толкова различни елементи. Следващия път, когато видите някой, 
който изглежда малко необичайно, се надявам да си спомните за 
Забдерфилио – който има много таланти и може да бъде истински 
добър приятел!“

След финалното обобщение на учителя/учителката, че именно в 
това колко различни сме помежду ни се крие нашето богатство, 
той/тя предлага на децата да отидат на масичките и с оставените 
там за всеки различни части от телата на различни животни 
всеки да си апликира свое специално животинче и докато го 
прави, да помисли какво ли може да прави добре то, благодарение 
на съчетаващите се у него части и качества от различни животни. 
Когато са готови, децата споделят с другите своите разсъждения.
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Игра на сляпа баба, или когато 
очите не те водят 5

Възрастова група: 5-6-годишни деца 

Тема: „Игра на сляпа баба, или когато очите не те водят“

Водещо/и образователно/и направление/я: „Околен 
свят“

Водещи образователни ядра: „Културни и национални 
ценности“ и „Самоутвърждаване и общуване с околните“.

Очаквани резултати:

1. Знания:
- актуализиране/запознаване с правилата на фолклорната игра 
„Сляпа баба“;

- представи за ограничени човешки възможности, в частност – 
ограничени зрителни възможности;

- представи за подпомагане придвижването в пространството 
на незрящи хора; 

- представи за деца и хора с различия.

2. Умения:
- умения за сътрудничество в различни форми на комуникация 
в групата;

- умения за даване на подходящи вербални инструкции за 
извършване на дадени действия;

5 Ситуацията е разработена от доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис и доц. д-р Лора 
Спиридонова, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“, 
използвайки някои идеи от следната публикация: „Сляпа баба. Не гледай, само слушай“. В: 
Compasito (Компасче). Ръководство за обучение на деца по човешки права (ред. Нанси Флаурс), 
2016, стр. 67-69.

- умения за преодоляване на физически препятствия и 
придвижване в пространството със завързани очи, с активна 
чужда помощ;

- умения за разбиране на затрудненията, които хората с 
физически ограничения срещат

3. Отношения:
- демонстрира готовност и желание за участие във фолклорни 
игри („Сляпа баба“);

- проявява емоционална удовлетвореност от игрова двигателна 
дейност, в която подпомага другите;

- проявява съпричастност към затрудненията на другите; 

- проявява разбиране на потребностите на децата с физически 
ограничения, в частност – със зрителни ограничения;

- проявява емпатия към хора с физически ограничения;

- възпитаване на нагласата, че макар и различни в своите 
възможности, всички сме ценни и равнопоставени;

- провокиране на чувство на доверие и взаимност в детската 
група.

Методи на педагогическо взаимодействие: фолклорна 
игра „Сляпа баба“; евристична беседа; игра „Облечи кукла със 
завързани очи!“; „Разходката на доверието“

Необходими материали: шалове за връзване на очите 
на играча в ролята на „сляпата баба“, както и за децата, които 
ще обличат куклите, като същите шалове впоследствие ще се 
използват и при „Разходката на доверието“; няколко снимки 
(електронни за показ на екран или хартиен вариант – формат А4): 
на незрящ човек с бял бастун, на незрящ човек с куче водач, на 
човек/дете със слухово апаратче, на дете в инвалидна количка, 
на човек с патерици; шест кукли (по една за всяка масичка) и 
комплект дрехи, обувки и аксесоари за всяка от тях; пейка и 4-5 
конуса.
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Методически насоки за реализиране на 
педагогическата ситуация:

Педагогическата ситуация започва с вариант на народната игра 
„Сляпа баба“. Чрез броилка се избира играчът, който ще бъде 
„сляпата баба“ – завързват му се очите с шал, а останалите деца 
започват да обикалят около него и да издават различни звуци, 
докато той/тя се опитва да хване някое от тях. Тогава „сляпата 
баба“ с помощта на жокери от останалите деца трябва да познае 
по дрехите и по физиката заловения играч и така той/тя става 
новата „сляпа баба“. Играта се изиграва четири или пет пъти, след 
което учителят/учителката казва на децата, че ще продължат 
по-късно, а сега иска да попита децата, които са били „сляпата 
баба“, дали им е било трудно да се ориентират със завързани очи 
и защо, а също така и дали и колко бързо щяха да се справят при 
разпознаването на хванатите играчи без напътствията и помощта 
на останалите деца. Учителят/учителката продължава: „Ние с 
вас сега играем, влизаме в роля, но има хора, които не могат да 
виждат, или както още можем да кажем – имат затруднения със 
зрението,  не могат да виждат през цялото време и живеят всеки 
ден, всеки час все едно че са с вързан шал на очите. Как ли се 
чувстват те? А как мислите, ако очите ни не виждат, какво може 
да ни води? Какво би могло да ни помага да се ориентираме, да 
се движим в пространството, да опознаваме света? (по звука; по 
миризмата; чрез напипване на предметите и пространството 
около нас; чрез помощ от приятел или добронамерен непознат, 
бял бастун и куче водач, като паралелно се показват на 
децата предварително подготвените снимки, онагледяващи 
последователно онова, за което се говори в беседата). 

Учителят/учителката продължава: „А ние бихме ли могли да 
помагаме на хора, които не виждат, или както още може да 
се каже – имат затруднено зрение? Как? (тук беседата се води 
по посока на взаимопомощта, проявите на разбиране към 
физическите ограничения на хората около нас, толерантността 
и т.н.). „Вие, деца, познавате ли хора, които имат проблеми със 
зрението? Как им помагате?“. 

След това учителят/учителката подканя децата да се отправят 
към масичките, където ги чакат интересни изненади. На всяка 
масичка има по една кукла и комплект дрехи, обувки и аксесоари 
за нея, както и по един шал.

Пак чрез броилка се определя кое дете ще облича куклата със 
завързани очи, като не трябва да е от децата, които вече са били 
в ролята на сляпата баба в предишната игра. Останалите деца ще 
трябва да му помагат, като му подават отделни части от облеклото 
и се опитват да му дават възможно най-точни инструкции, за да 
бъде облечена куклата. За поддържане динамиката на дейността 
учителят/учителката може да смени ролите на децата и преди 
куклата да е облечена докрай. В зависимост от степента на 
мотивация на децата играта може да бъде продължена, докато 
мине редът на всяко от децата.

Учителят/учителката търси обратната връзка от децата и от двата 
вида роли:

Към децата със завързаните очи: „Как се чувствахте, деца? 
Получихте ли полезни инструкции от вашата група? Как можеше 
да помогнат повече?“

Към децата помощници: „А на вас, деца, как ви се стори да 
давате инструкции? Някои от инструкциите трудни ли бяха за 
обяснение?“

Учителят/учителката продължава: „И така, обличането на 
куклите със завързани очи беше още един начин да разберете 
защо децата със зрителни затруднения понякога се нуждаят 
от помощ, за да правят неща, които са лесни за хората с добро 
зрение.“

Беседата продължава по следните опорни въпроси: 

• А можете ли да се сетите за други затруднения, при които 
хората се нуждаят от помощ? (хора, които не могат да чуват – 
използват слухово апаратче; които не могат да се придвижват 
сами – използват количка, патерици, бастун и др. – паралелно 
с беседата учителят/учителката показва предварително 
подготвените снимки – на екран или на хартия във формат А4). 

• Според вас, какво обичат да правят децата с увреждания? То 
различно ли е от нещата, които вие обичате да правите? Защо да 
и защо не? 

• Според вас, какви искат да станат, като пораснат, децата с 
увреждания? Техните мечти за професии различни ли са от 
вашите ? Защо да и защо не? 
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• А децата с увреждания имат ли приятели? Дали всичките им 
приятели също са деца с увреждания? Какво може да затрудни 
приятелството с дете с увреждания? А това пречки ли са за едно 
истинско приятелство? Разбира се, че не!

За да се затвърди представата и усещането какво означава очите 
да не водят, а от друга страна – за да се подчертае още веднъж 
как нуждата от помощ е предизвикателство и за помощниците, 
педагогическата ситуация завършва с „Разходка на доверието“, 
където децата се групират по двойки: едното дете е със завързани 
очи, а другото го води и му помага да преодолява препятствията, 
които учителят/учителката предварително е подготвил/а: 
ходене в права линия, прескачане на пейка и зигзагообразно 
преминаване покрай конуси.
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Пепеляшко 6

Възрастова група: 5-6-годишни деца 

Тема: „Пепеляшко“

Водещи образователни направления: „Околен свят“ и 
„Български език и литература“

Водещи образователни ядра: „Самоутвърждаване 
и общуване с околните“ и „Възприемане на литературно 
произведение“

Очаквани резултати:

1. Знания:
- актуализиране на знания за приказката „Пепеляшка“;

- запознаване с вариант на приказката „Пепеляшка“, при който 
всички мъжки роли са променени в женски, а всички женски – 
в мъжки; 

- актуализиране на представи за някои традиционно приемани 
за типични за дадения пол черти на характера; външни белези 
и дейности;

- провокиране на валидността на представите за традиционно 
приемани в обществото типично „женски“ и типично „мъжки“ 
дейности в бита или професии;

- представа за равенство, равнопоставеност и значимост и на 
двата пола.

2. Умения:
- опит за разпознаване на някои стереотипи, свързани с 
половите роли и характеристики в приказките и в ежедневния 

6 Ситуацията е описана от доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис (Факултет по науки за 
образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“), използвайки идеи от следната 
публикация: „Имало едно време…“. В: Compasito (Компасче). Ръководство за обучение на деца 
по човешки права (ред. Нанси Флаурс), 2016, стр. 128-132.

живот;

- обсъждане на представите за традиционни и нетрадиционни 
роли според пола;

- умения за преразказване на позната приказка със смяна на 
пола на героите.

3. Отношения:
- формиране на готовност и желание за участие в дейности, 
традиционно приемани като типични за противоположния пол;

- възпитаване на нагласа, че макар и различни в някои свои 
външни белези, момчетата и момичетата, както и жените и 
мъжете, са еднакво ценни и равнопоставени.

Методи на педагогическо взаимодействие: приказка 
„Пепеляшко“ с разменени роли на героите; евристична беседа; 
разглеждане; игра с картинки „Кой използва този предмет?“; игра 
с картинки „Има ли мъжки и женски професии?“; сюжетно-ролева 
игра „Семейство“.

Необходими материали: приказката „Пепеляшко“ с 
разменени роли на героите (в Приложението); два комплекта 
картинки (електронни за показ на екран или хартиен вариант 
формат А4) – в първия комплект на отделни картинки 
са изобразени: печка с тенджера, от която се вдига пара; 
прахосмукачка; леген с дрехи; кутия с инструменти; четка и 
кутия с боя; електрическа косачка; лопата за риене на сняг; игла и 
конец; във втория комплект: жена, която кара трактор; мъж детски 
учител; жена пилот; жена космонавт; мъж медицинска сестра.

Методически насоки за реализиране на 
педагогическата ситуация:

Учителят/учителката моли децата да седнат удобно в кръг на 
килима, за да им прочете една интересна история. Те трябва да 
слушат внимателно и да забележат какво е необичайното в нея. 
Без да казва заглавието, учителят/учителката започва да чете 
на децата променената история „Пепеляшко“ с разменени роли 
на героите (моля, вижте Приложението). След като е прочел/а 
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няколко изречения, учителят/учителката спира, за да пита: „Кое 
е необичайното, което забелязвате в историята?“. След като се 
увери, че всички деца са разбрали, че това е смяната на ролите на 
главните герои – мъжките са станали женски и обратно, учителят/
учителката прочита цялата приказка.

След това беседата се води по следните опорни въпроси: 

• Хареса ли ви историята? Позната ли ви е тя? Ако трябва да 
дадете име на тази приказка, какво би било то? (учителят/
учителката приема всички предложения от децата; ако те не се 
сетят за „Пепеляшко“, учителят/учителката го предлага).

• Кое, казахте, че е необичайното в нея? Знаете, че нещо 
изглежда необичайно, когато се различава от ежедневните ни 
преживявания и очаквания. Защо смяната на основните герои 
изглежда необичайно?

• Може ли да дадете примери за герои, които в приказката 
„Пепеляшка“ са жени, а във варианта, който сега ви прочетох, 
са мъже? И обратното – герои, които са мъже в оригиналната 
приказка, а в днешната история са жени? Как се справят героите 
с дейностите, които им се налага да вършат? 

• Помислете за някои други дейности, човешки качества или 
черти на характера, които се считат за повече мъжки или 
повече женски в живота около нас всеки ден (моля, вижте 
информацията в табличката долу, която е за улеснение на 
учителя при водене на беседата). Дали това винаги е така? 
Дали всички момчета са смели, или дали всички момичета се 
страхуват от буболечки? (Беседата с децата продължава, като се 
цели актуализиране на представите за традиционно приемани 
в обществото типично „женски“ и типично „мъжки“ обичайни 
характеристики, и паралелното провокиране на валидността 
на тези представи чрез задаване на въпроси, насочващи 
към извеждане от опита на децата на житейски примери 
с традиционно приемани за нетипични мъжки и женски 
характеристики и дейности в ежедневието.)

Стереотипни представи за характеристиките и 
ролите на половет

След това учителят/учителката предлага на децата да седнат 
на столчетата около масичките, където пред всяко дете (не на 
случаен принцип, а целенасочено, взимайки предвид семейната 
ситуация на всяко дете) са поставени картончета с изображения, 
свързани с различни битови дейности (тенджера върху печка с 
излизаща пара от нея – готвене; прахосмукачка – чистене; леген 
с дрехи – п ране и простиране; кутия с инструменти – ремонти 
на дома; четка и кутия с боя – боядисване; електрическа косачка 
– косене на трева; лопата за риене на сняг – риене на сняг; игла 
и конец – шиене, и др.). Всяко дете е помолено да сподели кой 
вкъщи върши работата, изобразена на картинката. Изхождайки 
от разнообразните отговори на децата и давайки конкретни 
примери с близки хора и от двата пола, учителят/учителката 
води така беседата, че да утвърди идеята за възможността всички 
споменати дейности да бъдат извършвани и от двата пола. Така, 
затвърждавайки представата, че и мъжете, и жените могат да 
извършват най-разнообразни дейности и че това от какъв пол са, 
няма чак толкова голямо значение, учителят/учителката пита 
децата дали според тях има професии, които са подходящи за 
жени, и такива, които са по-подходящи за мъже. След кратка 
евристична беседа с активното участие на децата учителят/
учителката показва на бялата дъска (или на хартия с размер А3) 
една след друга различни картинки, изобразяващи мъже или 
жени, работещи не толкова типични за съответния пол професии 
(жена, която кара трактор; мъж, който е детски учител; жена пилот; 
жена космонавт; мъж медицинска сестра и др.). Заключението 

МЪЖЕ/МОМЧЕТА ЖЕНИ/МОМИЧЕТА

ОБИЧАЙНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Любознателни, умни, смели, 
шумни, авантюристи, 
агресивни, амбициозни, с къса 
коса

Учтиви, чувствителни, тихи, 
загрижени за другите, кротки, 
любопитни, покорни, носят 
рокли, имат дълга коса

ОБИЧАЙНИ
ДЕЙНОСТИ

Обичат спорт, бият се, ходят на 
работа, предприемат действия, 
карат камиони

Стоят си вкъщи, вършат 
домакинската работа, лесно 
се разплакват, клюкарстват, 
обичат красиви дрехи, 
страхуват се от буболечки
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на учителя/учителката отново е по посока на очертаване на 
възможности и право на избор за всяка една професия от всеки 
човек, независимо от пола му, насърчавайки изграждането на 
представа за равенството между жените и мъжете. 

Обобщавайки, учителят/учителката изтъква, че в днешно време 
задълженията като печеленето на пари, отглеждането на деца и 
вършенето на домакинска работа и т.н. се отнасят както за мъжете, 
така и за жените, а и няма типично мъжки или типично женски 
професии. Подчертава също и че очакванията за това как трябва 
да се държат мъжете и жените са различни в различните държави, 
общности и дори в различните семейства. 

За да се затвърди представата и усещането за равенството между 
половете, педагогическата ситуация завършва с предложението 
на учителя/учителката децата да поиграят на „Семейство“ в 
предварително обособени няколко на брой „Къщи“ в занималнята 
(с играчки прахосмукачки, печки, инструменти и т.н.), като 
насърчава момчетата да опитат да играят ролите, които най-често 
се изпълняват от жени, а момичетата – от мъже, за да могат да 
разберат от личен опит какво е да „влязат в обувките на другия“. 

Приложение 

МОДЕЛ НА ПРИКАЗКА С РАЗМЕНЕН 
ПОЛ НА ГЕРОИТЕ 7

Пепеляшко

Имало едно време едно нещастно момче. Баща му бил 
починал и майка му се омъжила повторно за вдовец с двама 
сина. Новият му пастрок изобщо не харесвал момчето. 
Всички хубави неща, мили думи и специални привилегии 
били запазени за неговите синове. Те получавали модерни 
дрехи, вкусна храна и специални изненади. А за бедното 
нещастно момче нямало нищо. Нямало хубави дрехи, а 
само омалелите дрехи на доведените му братя. Нямало 
специални ястия, а само остатъци. За него нямало 
привилегии или дори почивка, тъй като трябвало да работи 
усилено по цял ден, да пазарува, да готви, да пере дрехите и 
да поддържа цялата къща чиста. Чак като настъпела вечер, 
момчето можело да поседне за малко само край пепелта 
в кухненското огнище. По време на тези дълги самотни 
вечери момчето плачело и разговаряло с котката. Котката 
отвръщала с „Мяу“, което всъщност означавало: „Развесели 
се! Ти притежаваш нещо, което никой от доведените ти 
братя няма – красота.“ Това, което котката казвала, било 
вярно. Дори и облечено в парцали, с измърсено от пепелта 
лице, момчето всъщност било един много привлекателен 
млад мъж, докато независимо от елегантните им дрехи 
доведените му братя били непохватни и грозни и винаги 
щели да останат такива.

Един ден красиви нови дрехи, обувки и бижута започнали 
да пристигат в къщата. Кралицата организирала бал, 
на който доведените братя се готвели да присъстват. Те 
непрекъснато стоели пред огледалото. Момчето трябвало 
да им помага да се облекат с най-хубавите си дрехи. То не 
смеело да попита „Ами аз?“, тъй като знаело отлично, че 

7 Източник на приказката (с леки модификации):
Истории за Пепеляшка: www.ucalgary.ca/~dkbrown/cinderella.html
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отговорът ще бъде: „Ти? Момчето ми, ти оставаш вкъщи да 
миеш чиниите, да търкаш подовете и да оправяш леглата за 
доведените си братя. Те ще се приберат уморени и умиращи 
за сън“. След като братята и баща им тръгнали за бала, 
горкото момче избърсало сълзите си и въздъхнало пред 
котката. „Толкова съм нещастен!“, а котката промърморила: 
„Мяу“. Точно тогава кухнята била огряна от ярка светлина 
и се появил добрият кръстник. „Не се плаши, младежо“, 
казал кръстникът. „Вятърът донесе до мен твоите въздишки. 
Знам, че копнееш да отидеш на бала, така и ще стане!“ – 
„Но как бих могъл, облечен във вехти парцали? Слугите 
ще ме изхвърлят!“, отговорил младежът. Кръстникът се 
усмихнал. С махване на вълшебната си пръчка преобразил 
момчето до неузнаваемост и то се озовало облечено с най-
красивите дрехи, каквито не били виждани в това кралство. 
„Сега, след като уредихме въпроса с облеклото, ще трябва 
да ти осигурим и каляска. Един истински джентълмен не 
може да отиде на бал пеша. Бързо! Донеси ми една тиква!“, 
наредил добрият кръстник. „Разбира се“, казало бедното 
момче и се разбързало. След това кръстникът се обърнал към 
котката. „Ти! Донеси ми седем мишки!“. Скоро момчето се 
върнало с една хубава тиква, а котката – със седем мишки, 
които била хванала в мазето. „Отлично!“, възкликнал 
кръстникът. Едно махване на вълшебната му пръчка – чудо 
на чудесата! – превърнало тиквата в бляскава каляска, а 
мишките станали шест бели коня, като седмата мишка 
се превърнала в кочияшка, облечена в прекрасна рокля и 
носеща бич. Горкото момче, не можело да повярва на очите 
си. „Ще те представя в Кралския двор. Скоро ще видиш 
как Принцесата, в чиято чест се организира бала, ще бъде 
очарована от прекрасния ти външен вид. Но помни! Трябва 
да напуснеш бала в полунощ и да се върнеш у дома. Защото 
тогава магията ще спре да действа. Ще се върнеш в тиква, а 
конете ще бъдат отново мишки, както и кочияшката. А ти ще 
бъдеш облечен отново в парцали и ще носиш цървули вместо 
тези прекрасни танцувални обувки! Разбираш ли?“. Момчето 

се усмихнало и отговорило: „Да, разбирам!“. Когато момчето 
влязло в балната зала на двореца, се възцарила тишина. 
Всички спрели разговора си по средата на изречението, за да 
се дивят на елегантността, красотата и грациозността му.

„Кой ли е това?“ – питали се хората един-друг. Двамата 
доведени братя също се чудели кой ли е новодошлият, 
тъй като за нищо на света не могли да предположат, че 
красивият момък всъщност е техният доведен 

брат, който си говори с котката! След това Принцесата 
забелязала красотата му. Приближила се до него, направила 
реверанс и го поканила на танц. И за голямо разочарование 
на всички млади господа тя танцувала с момчето цяла 
вечер. „Кой си ти, прекрасни момко?“ – не спирала да пита 
Принцесата. Но бедното момче отговорило само: „Какво 
значение има кой съм! Така или иначе никога повече 
няма да ме видиш.“ – „О, напротив. Сигурна съм в това!“ – 
отговорила тя.

Бедното момче си прекарало прекрасно на бала. Внезапно 
обаче чуло биенето на часовник: първият удар за отброяване 
на полунощ! Момчето си спомнило какво бил казал 
кръстникът и без нито дума за сбогуване се измъкнало 
от ръцете на принцесата и затичало надолу по стълбите. 
Докато тичал, една от танцувалните обувки на момъка се 
изхлузила, но той дори и не помислил да спре и да я вдигне! 
Ако ударел последният звън на часовника, биещ полунощ 
– ...о, какво бедствие би било! Момъкът избягал навън и 
изчезнал в нощта. Принцесата, която се влюбила лудо в него, 
взела танцувалната му обувка и обявила, че ще се омъжи за 
този, на чийто крак стане обувката. Тя казала на министрите 
си: „Отивайте да търсите навсякъде момъка, на чийто крак 
ще стане обувката. Никога няма да съм спокойна, докато 
не го намеря!“ И така, министрите изпробвали обувката на 
краката на всички момчета.

Щом стигнали до къщата, където живеело момчето заедно 
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със своя пастрок и доведените си братя, министърът попитал 
дали може да изпробва обувката на всички младежи, които 
живеели там. Двамата доведени братя не могли и малкия 
си пръст да пъхнат в обувката. Когато министърът попитал 
дали има и други младежи в къщата, пастрокът отговорил: 
„Не“. Точно тогава обаче котката затеглила крачола на 
министъра и го повела към кухнята. Там, в пепелта, седял 
бедният момък. Министърът изпробвал обувката и за негова 
изненада тя паснала идеално. „Това ужасно, мръсно момче 
не може да е било на бала“, отсякъл пастрокът. „Кажете на 
Принцесата, че трябва да се омъжи за един от моите синове. 
Не виждате ли колко грозно е момчето? Не виждате ли?“.

Внезапно той млъкнал – бил се появил кръстникът.
„Достатъчно!“ – възкликнал той и повдигнал вълшебната си 
пръчка. За миг момчето се появило в прекрасните си дрехи, 
сияещо в своята младост и красота. Пастрокът и доведените 
му братя зяпнали от изумление, а министрите казали: „Ела 
с нас, прекрасни момко! Принцесата те очаква да ти връчи 
годежен пръстен!“ И така момчето радостно тръгнало с 
тях. Принцесата се омъжила за него след няколко дни и 
заживели щастливо во веки веков. А що се отнася до котката, 
тя само казала „Мяу!“.
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За повече справедливост 
в приказките 8

Възрастова група: 6-7-годишни деца 

Тема: „За повече справедливост в приказките“ 

Водещо/и образователно/и направление/я: „Български 
език и литература“ и „Околен свят“

Водещи образователни ядра: „Възприемане на литературно 
произведение“, „Пресъздаване на литературно произведение“, 
„Свързана реч“ и „Самоутвърждаване и общуване с околните“

Очаквани резултати:

1. Знания:
- актуализиране на знанията за съдържанието на приказките 
„Пепеляшка“, „Хензел и Гретел“ и „Грозното патенцe“;

- актуализиране на представата за справедливост и 
несправедливост и на тази основа придобиване на най-обща 
представа за човешки права.

2. Умения:
- разпознаване на ситуации в приказките, в които е проявена 
несправедливост към даден герой;

- разпознаване на ситуации в живота, в които е проявена 
несправедливост към даден човек (т.е. има нарушаване на 
неговите права);

- взаимно търсене на решения и зачитане на човешките права;

- умения за сътрудничество;

8 Ситуацията е описана от доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис (Факултет по науки за 
образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“), използвайки идеи от следната 
публикация: „Куклени истории“. В: Compasito (Компасче). Ръководство за обучение на деца по 
човешки права (ред. Нанси Флаурс), 2016, стр. 138-140.

- актьорски умения;

- умения за преразказване;

- умения за вслушване в различни гледни точки, за изразяване 
на собствено мнение и за оценка и на двете.

3. Отношения:
- проявяване на емоционална удовлетвореност от поправянето 
на несправедливост, променяйки приказките с щастлив край; 

- прояви на съпричастност към герои, с които са постъпили 
несправедливо; 

- емпатия и солидарност с другите деца, както и подкрепа на 
тези, към които е извършена несправедливост;

- чувство за справедливост.

Методи на педагогическо взаимодействие: евристична 
беседа; разглеждане; разказ по илюстрации; куклен театър.

Необходими материали: Кукли герои от трите приказки 
„Грозното патенцe“, „Пепеляшка“, „Хензел и Гретел“; статив за 
куклен театър; по една илюстрация от трите приказки (електронна 
за прожектиране на интерактивна дъска или книжна формат 
А3 за фронтален показ). Може да се използват готови кукли или 
фигурки на героите, но също така те могат да бъдат изработени 
по няколко различни начина: може да се декорират чорапи; да 
се направят кукли от фигури, изрязани от хартия и прикрепени 
към пръчка; или да се декорират ролки от кухненска хартия или 
хартиени чашки.

Методически насоки за реализиране на 
педагогическата ситуация:

Учителят/учителката е донесъл/донесла и поставил/поставила 
на една маса пред децата играчка пате, стъклена пантофка и 
купчинка трохички от хляб. Пита децата какви според тях са 
тези предмети и ако те не могат веднага да се сетят, ги насочва 
към отговора  – че това са предмети, свързани с герои от 
приказки („Грозното патенцe“, „Пепеляшка“, „Хензел и Гретел“ 
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– с цел тяхното припомняне, трите приказки са прочетени на 
децата преди следобедния сън през предишната седмица). 
После учителят/учителката пита децата какво мислят, че е 
общото между главните герои в трите приказки, а именно, че и 
четиримата са били обект на несправедливо отношение, други 
герои от приказките са нарушили човешките им права – всичко 
онова, от което се нуждае всяко човешко същество, за да може 
да преживее, расте, да се развива добре и да живее един достоен 
живот. 

 Чрез евристична беседа и паралелно онагледяване с по една 
илюстрация от трите приказки се изяснява какво именно е било 
несправедливо в проявеното към героите отношение.

Беседата продължава по следните опорни въпроси:

• Деца, можете ли да се сетите за герои от други познати 
приказки, с които някой е постъпил несправедливо?

• Знаете, че приказките често отразяват преувеличени истории 
от истинския живот. А каква несправедливост сте срещали в 
живота около вас? 

• Някой да е постъпил с вас несправедливо? 

• Някой да е постъпил несправедливо с някой ваш роднина, 
приятел или познат? 

След обобщаване за това колко е важно да постъпваме добре с 
всички около нас и да не нарушаваме правата им, учителят/
учителката дели децата на три „актьорски екипа“, като на всеки 
от тях дава кукли, свързани с трите приказки, и им възлага да се 
опитат да драматизират приказката чрез куклен театър, като сами 
разпределят ролите си.

След като е дадено достатъчно време децата да се подготвят, както 
и заслужена почивка, на практика в една следваща педагогическа 
ситуация учителят/учителката кани трите групи да представят 
своето куклено шоу, като предварително им казва, че всеки път, 
когато се стига до момент, в който е проявена несправедливост 
към героите, децата от публиката трябва да кажат „Стоп!“; 
действието спира и децата обсъждат следните въпроси:

• Каква е проявената несправедливост?

• Как можем да променим действието така, че да защитим 
героите?

• Какво бихме могли да направим в реалния живот, за да се 
справим с подобен проблем? 

Накрая учителят/учителката още веднъж подчертава колко е 
важно да не допускаме несправедливо отношение към нас и 
хората около нас, да не допускаме нарушаване на човешките 
права
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Плаване до нови земи 8

Възрастова група: 6-7-годишни деца 

Тема: „Плаване до нови земи“ 

Водещи образователни направления: „Околен свят“ и 
„Български език и литература“

Водещи образователни ядра: „Самоутвърждаване и 
общуване с околните“ и „Свързана реч“

Очаквани резултати:

1. Знания:
- aктуализиране на представите за жизненоважното за 
оцеляването и развитието на човека;

- предстaва за приоритетните потребности на хората за 
оцеляване в екстремна ситуация;

- представа за разлика между нужди (потребности – онова, 
което ни е нужно, за да преживеем и оцелеем) и желания 
(искания) на човека;

- обща представа за човешки права.

2. Умения:
- умения за вербално описание на нуждите и желанията на 
децата;

- умения за сравнение на нужди и желания в практически 
план;

8 Ситуацията е описана от доц. д-р Розалина Енгелс-Критидис (Факултет по науки за 
образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“), използвайки идеи от следната 
публикация: „Плаване до нови земи“. В: Compasito (Компасче). Ръководство за обучение на 
деца по човешки права (ред. Нанси Флаурс), 2016, стр. 155-162.

- приоритизиране на жизненоважни потребности и по-
специални желания;

- умения за проявяване на разбиране и приемане на мнението 
на другите;

- умения за изразяване на собствено мнение;

- умения за вслушване в различни гледни точки;

- умения за вземане на решения в игрови проблемни ситуации;

- умения за сътрудничество в груповата работа и положителен 
подход към решаването на конфликти;

- умения за предлагане на алтернативни решения за справяне с 
трудна ситуация.

3. Отношения:
- проява на толерантност и уважение към различни мнения и 
зачитането им; 

- осъзнаване на необходимостта от сътрудничество за 
постигане на общ замисъл;

- проявява емоционална удовлетвореност от игрова дейност, в 
която е съпричастен с другите;

- прояви на разбиране на потребностите и исканията на 
другите; 

- възпитаване на нагласата, че макар и различни в своите 
искания, всички сме ценни и равнопоставени.

Методи на педагогическо взаимодействие: евристична 
беседа; разглеждане; сюжетно-ролева игра с карти „Какво ще 
изхвърлим зад борда?“.

Необходими материали: 4 комплекта „Карти с нужди“ – 
легло, възглавница, одеяло, пари, оръжие, храна, вода, кибрит, 
лекарства, фенерче, семейство, къща, дъждобран, дрехи, обувки, 
въже, кола и др.; 4 комплекта „Карти с искания“: телефон, таблет, 
играчки, бонбони, шоколад, телевизор, книжки, моливи за 
оцветяване, велосипед, бижута, радио, гребенче и др. (моля, вижте 
за повече идеи Приложението от „Компасито“, стр. 158-162); по 
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две допълнителни празни карти за всеки отбор (общо 8); декори, 
имитиращи палуба на кораб (за 4 кораба – по един за всяка група); 
4 плика за писма; лепило или залепваща лента и листа от хартия; 
пясъчен часовник, отмерващ 3 минути. 

Методически насоки за реализиране на 
педагогическата ситуация:

Учителят/учителката предлага на децата да си представят, 
че са морски пътешественици и всеки момент им предстои да 
отплават за един нов континент, на който все още не живеят хора, 
и когато пристигнат, те ще бъдат първите заселници, които ще 
създадат една нова страна. Децата се разделят на четири групи 
в четири кораба (в предварително подготвени декори на палуби) 
и всяка група избира свой капитан, който да взима решения 
при конфликтни ситуации. На децата от всеки един от корабите 
се дава по един плик с два комплекта карти – „Карти с нужди 
(потребности)“ и „Карти с искания (желания)“, като им се обяснява, 
че на картите са изобразени неща, които те ще вземат със себе 
си, за да живеят в новата страна. Децата отварят пликовете и с 
помощта на учителя/учителката разглеждат и обсъждат какво 
има на картинките, както и разликата между потребности (нужди) 
и искания (желания). Учителят/учителката обяснява и че сред 
картите има и празни – на тях децата ще имат възможност самите 
те да добавят допълнителни неща, от които мислят, че ще имат 
нужда, или пък искат да ги имат. 

Учителят/учителката връща децата във въображаемата ситуация: 
„Малки мореплаватели, по корабите! Готови ли сте за отплаване? 
Тръгваме! Времето е приятно: слънцето грее, а морето е тихо… Но 
изведнъж се появява силна буря и корабът започва да се клати 
и да се пълни с вода… (учителят/учителката минава покрай 
корабите и ги разклаща силно). Деца, от всеки кораб трябва да 
изхвърлите по три от вашите карти зад борда, за да не потъне 
корабът. Трябва да изберете най-малко важните според вас неща, 
които да се изхвърлят зад борда. Внимавайте и правете разлика 
между това, което искате, но можете и без него да оцелеете, и 
онова, от което имате нужда и е жизненоважно за оцеляването ви. 
Имате 3 минути да обсъдите избора на всеки кораб и да решите. 
Ще отмерим тези 3 минути с този пясъчен часовник – когато 
пясъкът в него изтече, ще трябва да сте взели решение какво точно 

ще изхвърлите. Бъдете точни в преценките си, защото каквото 
изхвърлите, няма да можете да си го върнете обратно и ще трябва 
да живеете без тези неща в новата страна.“ Учителят/учителката 
модерира процеса на достигане на общо решение само ако децата 
преминат границата на добрия тон в общуването. Минават трите 
минути и децата коментират изхвърлените карти от всеки кораб 
– дали това са нужди или искания, доколко правилен е бил 
този избор; какви са разликите, които те виждат при избора на 
различните хора, и т.н.

Учителят/учителката се връща към разказа: „Най-накрая бурята 
преминава. Всеки си е отдъхнал и успокоил. Обаче от прогнозата 
за времето става ясно, че се задава много силен ураган. За да 
преживеете урагана, вие трябва да изхвърлите зад борда още 
три карти! Запомнете: не трябва да изхвърляте неща, от които 
ще имате нужда, за да може да оцелеете във вашата нова страна. 
Както и преди, събирате тези карти и ги оставяте на отделна 
купчина“. Отново се дават 3 минути, засечени по пясъчния 
часовник, след това отново изборите се коментират заедно с 
учителя/учителката. 

Учителят/учителката продължава: „Спасихте се и от това бедствие! 
Но точно когато виждаме земя на хоризонта, отново имаме 
премеждие – един кит се сблъсква с кораба и му прави дупка 
от едната страна. Вие трябва да направите кораба още по-лек! 
Изхвърлете още три карти. Съберете и поставете тези карти на 
купчина.“ Отново се дават 3 минути за взимане на решение и 
следват коментари на избора.

След това учителят/учителката поздравява децата, че са стигнали 
без опасности до новия континент и са готови да поставят 
основите на нова страна. Учителят/учителката моли децата да 
залепят останалите карти на лист хартия, така че да се вижда 
добре какво те са донесли на новия континент. Продължава се 
с беседа, водена последователно с всяка от четирите групи, по 
следните опорни реплики:

• Като гледате кои карти са ви останали, какво мислите – ще 
можете ли да преживеете и оцелеете в новата страна? Дали ви 
липсва нещо?

• Кои карти олицетворяват нещата, от които се нуждаем, за да 
преживеем и да оцелеем физически?
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• Кои карти олицетворяват нещата, от които се нуждаем, за да 
растем и да се развиваме добре?

• Имаше ли някакви различни мнения в групата по отношение 
на това какво да се запази и какво да се изхвърли зад борда? Как 
разрешихте тези разногласия?

• Дали всички хора имат едни и същи потребности и се нуждаят 
от едни и същи неща? 

• Ако повторите отново тази игра, бихте ли изхвърлили други 
неща?

Водейки беседата, учителят/учителката подчертава: „На 
човешките нужди се основават човешките права: това са нещата, 
от които се нуждае всяко човешко същество, за да може да 
преживее, оцелее, расте, да се развива добре и да живее един 
достоен живот. Всеки човек има нужда от своите човешки права! 
Някои са необходими за преживяване, като храна, медицински 
грижи, чиста вода и подслон. А други са жизненоважни за хората, 
за да живеят добре и да се развиват. За всеки не е достатъчно само 
да преживее“.

Играта е добре да се изиграе и втори път с няколко дни разлика 
с идеята да се даде втори осмислен шанс на децата да направят 
своя избор и да възстановят липсващи нужди/предмети/права.

Много е важно от тази игрова ситуация децата да не останат с 
впечатлението, че някои човешки права са по-маловажни от 
други и могат да бъдат пренебрегнати. От голяма значимост е да 
се подчертае и взаимната връзка на правата на хората.

възможност да изказвам мнение
пари, които да харча

както ми харесва

чиста вода собствена спалня

компютър с интернет
справедливо отношение и 

недискриминация
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мобилен телефон телевизор

уютен дом торта и хамбургер

модерни дрехи колело

доктор бонбони

медицина родители

фенерче въже
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дъждобран  цветни моливи

книжки инструменти




