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УВОД 

 

Ако ние днес учим другите така, както са ни учили вчера,  ние ще откраднем на нашите 

деца тяхното утре.  

Джон Дюи  

 

Съвременното училище е във вечно търсене на методи, технологии, техническо 

оборудване, за да направят процеса на обучение по-резултативен, желан и интересен за 

детето. Формирането на мотиви за учене при малките ученици ще бъде успешен 

процес, ако техният педагог организира такава учебна среда, в която да провокира 

учениците да постигат желания успех, забавлявайки се.  

Най-труден и за педагози, и за малките ученици е периодът между шестата и 

седмата година при децата, защото поставя началото на коренна промяна в живота на 

детето. Началото на обучение в училище е един от най-сложните и отговорни моменти 

в живота на децата както във физиологичен, така и в социален план. Променя се целият 

живот на детето - всичко се подчинява на ученето, училището, училищните дела и 

грижи. Детето встъпва и в нови социални контакти, свързани с училищната дейност: 

„ученик – учител”, „ ученик – ученик”, „учител – клас”. Това е много напрегнат период 

преди всичко с това, че училището от първите дни поставя пред учениците редица 

задачи, които не са свързани с техния непосредствен опит и изискват максимална 

мобилизация на интелектуалните им и физически сили. Адаптацията към училището е 

достатъчно дълъг процес, свързан със значително напрежение във всички системи на 

организма, защото детето винаги действа на основата на своите актуални потребности. 

Например на него точно сега му се иска да си поиграе, точно сега му се иска сладолед, 

точно сега му се иска да му купят нова играчка и т.н. Тези актуални потребности 

преобладават и детето не е в състояние да им се противопостави. [3,3-9] Децата идват 

на училище с много ярко изразено желание да се учат, но и със смътната представа за 

съдържанието и формите на образователния процес. На тях не им е безразлично по 

какъв начин, в какви условия на общуване, в какъв педагогически процес ще бъдат 

възпитавани и обучавани.  

В ХХІ век нашето общество поставя нови изисквания към образованието в плана 

на формиране на личността, готова към действие, способна да решава задачи от 

позицията на лична съпричастност. Съвременните тенденции в развитието на 
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българското образование се проявяват в движението на учебните заведения от всички 

типове в посока на интеграция в световната култура, в световното образователно 

пространство. Формира се ново разбиране на главната цел на образованието - 

изграждане на конкурентна европейска образователна среда в България, която 

насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и 

професионално развитие. (Програма на МОМН за развитие на образованието, науката 

и младежките политики в Р. България (2009 – 2013 г.). Това се изразява в изграждане 

на готовност към саморазвитие, обезпечаващо интеграцията на личността в 

националната и световна култура. Децата имат стремеж да се учат и това е процес на 

тяхната самореализация, която трябва изцяло да се удовлетворява. Да се градят такива 

отношения в учебния процес, че успехът на всеки ученик да зависи от успеха на 

другия, от тяхната взаимопомощ. На свой ред и задачите на учителя вече са други. Той 

приобщава децата към решаването на педагогическите му цели и задачи, правейки ги 

сътрудници в тяхното им възпитание чрез засилена практическа демонстрация на 

полезността на получените учебни знания и стимулиране на творчеството.  

Днес се издига вариативния принцип, даващ възможност на педагогическите 

колективи от учебните заведения и на учителите да избират и конструират 

педагогическия процес и по свой авторски модел чрез проблемно обучение, игрови 

технологии, индивидуално и диференцирано обучение, проектно обучение, 

информационно-комуникационни технологии. В образователната практика на начално 

обучение най-приемливи са тези технологии на съвременното училище, които преди 

всичко обезпечават комфортни условия за учащите се и за учителя, а също така 

осигуряват трайното усвояване на базови знания, умения и навици. Това са игровите и 

компютърните технологии. 

Педагозите от начален етап най-добре знаят от какво изключително значение за 6-

7 годишната възраст е играта: тя е учение, труд, сериозна форма на възпитание, начин 

на познание на обкръжаващия свят. „Основен методически похват в началния етап на 

обучение се явява играта като естествена за тази възраст и психологически комфортна 

форма на учебно-познавателна дейност.” [6,92-93] Игрите, като метод на обучение за 

предаване на опита от старшите поколения на младите хора, са използвани още от 

дълбока древност. И днес игровите технологии в началното училище активно 

подпомагат въвличането на децата във всяка учебна дейност. В такъв игрови модел на 
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учебен процес педагогът балансира между ролята на организатор, помощник и 

съучастник в общото действие.  

Желан и още по-резултативен ще е учебният процес, ако наред с игровите 

технологии въвлечем и компютърните. Практическото реализиране на 

необходимостта от модернизиране и хармонизиране на образователната ни система със 

световните и европейски стандарти е насочено към изграждането на личности, които да 

са уверени, творчески и продуктивни потребители на новите технологии, в частност на 

ИКТ. Това предполага формиране на обща компютърна култура, обучение на децата 

грамотно да използват компютър за решаване на различни приложни задачи, 

провеждане на пъстри и интересни уроци, заинтересованост и мотивация на учащите 

се.  

Компютърът в значителна степен отговаря на търсенията на педагога и  

очакваните резултати, защото разширява възможностите и обогатява учебните задачи. 

Прилагането на информационните технологии актуализира потребността на  учащите 

се да бъдат членове на социалната общност, в която те вече познават компютъра чрез 

филмите и музиката в mp3, компютърните игри и мечтите да станат хакери. 

Прилагането им по време на урока позволява да се промени отношението на учащия се 

към изучавания предмет, да бъде заинтригуван, постепенно да бъде въвлечен и по този 

начин с желание да бъде изучаван. 

Ето защо приложението на компютърни технологии в обучението на учениците 

от начална училищна възраст е целесъобразно и наложително. Педагогът се 

сблъсква с постоянно променящия се свят на своите възпитаници, с необходимостта да 

взема бързи решения и действия. Наблюденията ни на педагози в начален етап на 

образование констатират голямата самостоятелност и увереност на съвременните 

ученици, устремени към бъдещето, с умение бързо да усвояват новите информационни 

технологии. При това някои структури на мисълта (например, логическото мислене) е 

от значение да се формират във възрастта между 5-12 год. Трябва да се отбележи 

високата мотивация у децата, когато се използва техниката с игрови и състезателни 

елементи, като същевременно с това се засягат всички видове памет, внимание, 

формира се логическия и алгоритмичен начин на мислене. [4,89] Това предполага 

широко информационно поле, което трябва да се използва за интелектуален ръст. Днес 

в живота не са нужни количества знания, а развито мислене, способности за анализ, 
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обобщение на получената информация и приемане на решения. Затова колкото по-рано 

започнем да прилагаме компютърните технологии в учебната си дейност, толкова по-

рано ще започне формирането на операционното мислене у малкия ученик. За 

съжаление училището все още не е готово да удовлетвори познавателните и игрови 

потребности чрез съвременни компютърни технологии при малките ученици и в това се 

изразява основното противоречие в нашето съвременно образование и актуалност на 

поставянето му като проблем за намиране на решение.  
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ПЪРВА ГЛАВА: ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

1.1. Педагогическите аспекти на използване на компютърни дидактични 

игри в учебния процес на началното училище 

Ранната училищна възраст е благоприятен период за умствено развитие при 

децата, за усвояване от тях на научни знания, развиване на познавателна активност. 

„Опирайки се на природната детска любознателност, на потребността от самостоятелно 

познание на обкръжаващия свят, на познавателната активност и инициативност, в 

началното училище се създава образователна среда, стимулираща активните форми на 

познание. „[27,111]  

Съдържанието на обучението е предопределено от обществото и по този начин 

детето се оказва в принудителни условия: иска или не иска то трябва да се учи в 

определено време и да научава определено съдържание. Преустройството на учебния 

процес на принципа на личностно-хуманния подход към децата позволява те да се 

превърнат в активни съюзници на учителя в своето си обучение и възпитание.  

Да бъде учебната задача свободно избрана означава това необходимо за 

усвояване в определен период от учебния процес да стане личностно-значимо, т.е. 

детето да възприеме тази задача като свободно избрана от самия него. Това е първото 

педагогическо изискване към процеса на обучение, защото по този начин той се 

управлява от позицията на самото дете.  

Второ педагогическо изискване към учебния процес е развиващата тенденция, 

която засяга не само познавателните процеси, но също така и волята, и чувствата. В 

този смисъл се представя педагогическият процес като сътрудничество на педагога с 

детето, при което учителят помага на детето в преодоляването на трудности, 

необходими за неговото развитие, т.е. необходимо е физическите и психически сили на 

детето да функционират около границата на техните възможности.  

Трето педагогическо изискване е педагогическият процес да носи радост от 

живота, т.е. обучението трябва да има жизнен смисъл. Детето не само се готви за 

живота, но то и живее. Педагогическият процес трябва да увлича детето изцяло, с 

неговите стремежи и потребности. В този процес детето трябва да изпитва чувство на 

постоянно обогатяване и удовлетворение на своите растящи и разнообразни 

познавателни и духовни потребности. Учението ще стане смисъл на живота на детето, 
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ако то се управлява от неговата позиция, реализирайки вътрешната готовност към 

развитие, самостоятелност, себеутвърждаване и нравствено формиране. 

Отчитайки психичните особености на 6-7 годишните ученици и техните 

потребности и интереси, педагогическият процес в първи клас е личностно-значим, 

развиващ и носещ радост когато се използват игрови и компютърни технологии. 

Играта в живота на човека има колосално значение и особено голяма е нейната 

роля в живота на децата. Колкото по-малко е детето, толкова по-голямо възпитателно 

и развиващо значение има тя в неговия живот. В първи клас децата са все още 

подвластни на желанието и потребността от игра и затова педагогът в начален етап 

широко я прилага в своята учебна дейност. Използването на игрите за целите на 

образованието и за по-плавен преход от преимуществено игрова дейност към учебна 

може да се нарече своеобразна еволюция на игрите от предметни и ролеви в 

дидактични. Дидактичната игра се разглежда като форма на игрова дейност, която по 

структура и функция е най-близо до учебната дейност. [12,19] А терминът „дидактична 

игра“ е въведен от Ф.Фрьобел като название на специален вид игри, насочени към 

решаване на учебни задачи. [35,13] Анализът на специализираната литература по 

проблемите на „дидактичната игра“, нейните елементи, аспекти на използване в 

изследванията на А.Н.Леонтиев, Д.Б.Елконин, Г.Д.Пирьов, Ф.Н.Блехер, Л.И.Смагина, 

Н.Витанова, Ю.К.Бабански, М.Димитрова, Е.Петрова, М.Л.Андреев и др. показва, че тя 

е необходим компонент на учебно-възпитателния процес в ранната училищна възраст. 

Дидактичната игра е една от формите на обучаващо въздействие на възрастния 

върху детето, на обучаващия върху обучаемия за решаване на поставените от него 

образователни цели, но възприемани от детето като личен избор, а резултатите се 

представят в два плана – игрови и учебно-познавателен. По такъв начин дидактичната 

игра осъществява две цели: едната е обучаваща, която преследва възрастния, а другата 

– игрова, заради която действа детето. Дидактичната игра помага на всеки учебен 

материал да се превърне  в увлекателен, да се създаде радостно работно настроение, 

облекчава процеса на усвояване на знания. Ръководейки играта, организирайки живота 

на децата в играта, учителят въздейства на всички страни от развитието на личността 

на детето: на чувствата, съзнанието, волята и поведението като цяло.  

Скоростта на изменение на информацията, необходима за адаптирането и 

ориентирането в околната действителност, днес е толкова висока, че въпросът за 
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формиране на детето още в ранните етапи на обучение е неоспорим. Компютърът в 

съвременните условия е източник на информация, инструмент за нейното 

преобразуване и универсална система от връзки, обезпечаващ взаимодействието между 

всички субекти на дидактичната система, включително и тези, с които общуването тече 

опосредствано чрез компютърната програма. Идеята да се използват компютри в 

обучението на деца принадлежи на професор Сиймур Пейпърт (60-те г. на 20-то 

столетие). Работейки с Ж. Пиаже, той стигнал до извода, че детето се развива тогава, 

когато има условия за креативна дейност в съответстваща среда, позволяваща активно 

да се създава продукт и при това да се използват и създават нови абстрактни понятия. 

Такава среда може да бъде компютърът. [13,web] Съчетаването на традиционни методи 

на обучение и съвременни информационни технологии, в това число и компютърни, 

помага на учителя за решаването на неговите нелеки задачи, тъй като използването на 

компютър в урока позволява да се превърне процесът на обучение в мобилен, строго 

диференциран и индивидуален. [4,89] Днес се наблюдава всеобхватно внедряване на 

информационно - комуникационни технологии в учебно-възпитателния процес на 

училището, в това число и в началните класове, защото те са фундамента на цялото по-

нататъшно образование. В Националната стратегия и Плана за действие за въвеждане 

на информационните и комуникационните технологии в българските училища, приети 

с ПМС № 81 са отбелязани следните цели на интегрирането на ИКТ в обучението на 

учениците от I - IV клас: 

 Разширяване и обогатяване средата на обучение; 

 Подобряване на обучението чрез ефективно въведени ИКТ; 

 Повишаване степента на използване на компютрите в рамките на учебния 

процес; 

 Повишаване на приноса на ИКТ по отношение на прилагане на интерактивни 

методи и стратегии на преподаване и учене; 

 Подобряване на съществуващите статични форми на учебни материали и 

осъществяване на динамични мултимедийни разработки, интегриращи образ, звук, 

анимация и текст; 

 Използване на електронни и мултимедийни учебни материали в процеса на 

преподаване в клас; 

 Използване на тестове и материали, които да са алтернатива на 
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конвенционалната форма на обучение. 

Затова все по-често срещаме в съвременната педагогическа литература понятието 

«компютърно образование», т.е. развитие, възпитание и обучение на човека в 

компютърна среда, в условия, когато компютърът се явява предмет на изучаване, 

инструмент на дейност и средство за самореализация. В изследванията си Г.И. Дацюк 

[14,дис.] отбелязва повишаване на интерес към учебния процес при използване на 

компютърни технологии, а в следствие на това и на общия успех, тъй като учащите се, 

получавайки достъп към разнообразни източници на данни, овладяват различни научни 

термини. Използването на добре структурирана информация, съхранявана в базите 

данни, служи като средство за проверка на собствените хипотези, помага на учащите се 

да запомнят информация, способства за формиране на подходи на изпълнение на 

логическите операции на анализ, сравнение и др. Така създадената информационно-

образователна среда като съвкупност от информационни, технически, учебно-

методически подходи не само сформира у учащите се определен набор от знания, но и 

събужда в тях стремеж за самообразование и желание за реализация на своите 

способности. Това е много важно в съвременните условия, когато отчитаме спад в 

интереса на децата към обучението и традиционния начин на дозирано подаване на 

учебен материал. Дидактическите игри спомагат за мотивиране и активизиране на 

познавателните процеси, но ако се използват в учебния процес компютърни 

дидактични игри, то тогава на монитора оживяват не само фантазиите на детето, 

любимите му приказни герои, но оживяват и предмети от околния свят, цифри, букви. 

Затова използването на компютърни дидактични игри в учебно-възпитателния процес в 

първи клас може да се разглежда като крачка напред в развитието на играта с 

използване на компютърни технологии и е фактор на иновационното образование. 

 Традиционна игра            Дидактична игра           Компютърна дидактична игра 

Натрупания опит с използване на ИКТ в образованието на различни страни, вкл. и 

в България, без значение на подхода и съдържанието на дейността с тях, дава следния 

обобщен анализ за значението на тяхното приложение и в същото време обръща 

специално вниманието на педагозите към компютърните игри [14,дис.]:  

1) наблюдава се устойчиво внимание, огромен интерес към компютърните 

технологии като най-голям той е при децата, постигащи особено високи резултати в 

компютърната игрова дейност;  
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2) всички деца (след такива занятия) се отличават с настойчивост и търпение, 

несвойствени за тази възраст;  

3) отбелязват се няколко типа мотивация при децата при работа с компютър:  

а) интерес към компютъра като ново средство;  

б) изследователски мотив (желание да намери отговор на въпроси);  

в) мотив за успешно решаване на познавателни задачи;  

4) използването на компютърни игри развива способността на човек да намира 

голямо число различни решения на задачата. Развиват се също способности за 

прогноза, планиране, мисловна дейност;  

5) пред компютъра децата предпочитат да играят заедно, намирайки общо 

решение. Възрастните помагат на децата само със съвети. Съвместните компютърни 

игри позволяват да бъдат преодолени редица трудности в общуването между децата;  

6) увеличава се ролята на компютърната игра като средство за диагностика и 

реабилитация: компютърните игри се използват като средство за помощ на децата с 

нарушения в навиците на писмената реч, във връзка с трудностите на обучение по 

смятане, за подобряване на координацията, диагностика на пространствените 

способности. Компютърът може ефективно да се използва за корекция на речта, 

зрението, в работата с деца със забавено умствено развитие. Компютърните игри 

помагат на тревожните и стеснителни деца открито да изразят своите проблеми, което е 

важно в процеса на психотерапията;  

7) прилагането на компютърните технологии способства за разкриване и 

подкрепа на надарените деца.  

Според О.Б.Кремер компютърната развиваща игра е игра за формиране и 

развитие у децата на общи умствени способности, поставяне на цели, способност 

мислено да съотнасят своите действия за управление на играта със създаващите се 

изображения в компютърната игра, за развитие на фантазията, въображението, 

емоционалното и нравствено развитие. [17,web] Тя е вид игрова дейност, ограничена от 

правилата и насочена за достигане на образователна цел, характеризираща се с 

взаимодействие между играча и компютъра. Компютърните игри за деца О.Б.Кремер 

групира в следните големи групи: 1) развиващи; 2) обучаващи; 3) игри-експерименти; 

4) игри-забава; 5) компютърни диагностични игри. Всички те имат своето място в 

образователния процес на шест-седемгодишните ученици. В съдържанието на 
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обучаващата програма, целта на която се явява практическо отработване или 

коригиране на навици и умения, може да бъде въведена кратка игра след всяко 

правилно изпълнено задание.  По този начин компютърът е способен да възнаграждава 

ученика, а честно „заработената” почивка става източник на мобилизиране на 

интелектуалните усилия. За този факт пишат и англичаните Р.Уилямс и К. Маклин в 

книгата си «Компютрите в училище», където анализират възможностите на прилагане 

на игрови програми по време на урок като: 

 награда за успешно изпълнение на учебната задача; 

 мотив, подбуждащ към сериозна работа; 

 средство за моделиране на изследователска задача; 

 средство за стимулиране на съревнователна или кооперативна работа; 

 похват за стимулиране на определен тип мислене; 

 средство за организация на работа на децата и управление на тази дейност; 

 средство за обезпечаване на учащите се възможността за упражнение в 

определен вид дейност, който изисква психомоторни или познавателни навици. [8,336] 

Това потвърждава и Е.Д.Маргулис, [20,web] който при споменаването на 

предимствата на компютърните  игри, включени в учебния процес, пише за 

повишаване на мотивацията, стимулиране на инициативата и творческото мислене, 

включване в учебната дейност на практическия всички учащи се, придобиване на опит 

на сътрудничество и съвместна работа, установяване на междупредметни връзки, 

създаване на неформална среда на учене.  

Компютърната развиваща игра по своята същност е сложно, многостранно 

явление. Тя може да се проявява в качеството си на метод на обучение, защото 

изпълнява следните функции:  

 обучаваща (способства за формирането на мироглед, теоретични знания и 

практически умения, разширяване на кръгозора, навици за самообразование и т. н.); 

 развиваща (развива се мисленето, активността, паметта, способността да 

изразяват своите мисли, а също така се развива и познавателния интерес); 

 възпитаваща (възпитание в колективизъм, доброжелателно и уважително 

отношение към партньора и противника в играта);  

 мотивационна (подтиква към прилагане на получените знания, умения, проява 

на инициатива, самостоятелност, колективно сътрудничество);  
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 контролно-корекционна (диагностика и внасяне на необходимите изменения). 

Компютърната развиваща игра може да бъде и форма на обучение и, както 

дидактичната игра, така и тя има своя структура на организация, изразяваща се във 

вид на съгласувана дейност между учителя и учениците, и  структурни елементи: 

дидактическа задача - определя целта на обучаващото и възпитателно въздействие и  

игрова задача - осъществявана от децата в игровата дейност. Двете задачи — 

дидактическата и игровата — отразяват взаимовръзката на обучението и играта, 

превръщат я в задача, желана от детето, възбужда неговото желание и потребност да я 

реши и активизира неговите игрови действия. Друг съставен елемент на компютърната 

дидактична игра са правилата. Тяхното съдържание и насоченост са обусловени от 

общите задачи за формиране на личността на детето и на детския колектив, от 

познавателното съдържание, от игровите задачи и игровите действия в тяхното 

развитие и обогатяване. В играта правилата са зададени. Като ги използва, педагогът 

управлява играта, насочва процесите на познавателната дейност и поведението на 

децата към осъществяване на своите конкретни образователни цели. Затова те имат 

обучаващ, организационен и формиращ характер. Правилата помагат на децата да 

разкриват начина и пътя на техните действия: да разгледат, помислят, сравнят, да 

намерят начин на решаване на поставената в играта задача, като същевременно с това 

възпитават положителни игрови отношения. Това е така, защото съблюдаването на 

правилата в хода на играта изисква необходима проява на усилия, овладяване на 

начините на общуване в играта и извън нея и формиране не само на знания, но и на 

разнообразни чувства, натрупване на положителни емоции и усвояване на традиции.  

Освен това развиващата игра е средство на обучение, защото тя се явява 

източник на получаване на знания, формиране на умения. Тя позволява пробуждането и 

поддържането на познавателните интереси на учащите се, подобрява се нагледността 

на учебния материал. Прилагането на компютърни игри в учебно-възпитателния процес 

е оправдано само тогава, когато е ориентирано към постигане на определен 

педагогически резултат, т.е. при наличие на положително влияние върху мисълта, 

емоциите, паметта на детето, неговата познавателна и мотивационна активност. При 

отчитане на психолого-педагогическите принципи на организация на учебния процес с 

използване на компютърни технологии се посочват следните основни изисквания към 
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създаване на учебно-информационни средства, в това число и на компютърни 

дидактични игри: 

 насоченост на обучението към решаване на задачите на образование, 

възпитание и развитие на обучаемия на основата на всестранното развитие на 

личността и едновременно с това - съхраняване и развитие на неговата 

индивидуалност; 

 цялостност на обучението, предполагаща обединение в познавателната дейност 

на умствени, емоционални, волеви качества на обучаемите с максимално включване на 

неговия интелект; 

 достъпност на учебния материал; 

 проблемност на обучението, водеща до приемане на самостоятелни решения от 

учащия се, развитие на неговите творчески способности; 

 обезпечаване на съзнателност, самостоятелност и активност на обучаемите; 

 осъществяване на индивидуализация на обучението в условията на колективно 

усвояване на знания при възможност на избор на ритъм и ниво на работа и пр. [14,web]. 

Педагогическите условия за ефективно използване на компютърни игри в 

образователното пространство са:  

 съблюдаване на педагогическите изисквания към тяхното прилагане; 

  систематично и последователно използване на игрите за решаване на различни 

дидактически задачи;  

 реализация на личностно-ориентирани педагогически технологии, 

индивидуализация и диференциация на обучението;  

 формиране на необходимото ниво на компютърна грамотност у учащите се;  

 развитие на творческо мислене на личността;  

 формиране на положителна мотивация за учене, създаване на благоприятен 

емоционален климат в процеса на прилагане на образователните компютърни игри;  

 включване на избор на ценностни системи (добро, любов към хората, ценност 

на човешкия живот); 

 достоверност, актуалност и значимост на компютърната информация, 

съдържанието в текстовете на игрите, заданията; 

 красота и хармония на средствата на подаване на информация от компютъра; 
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 безопасност на използване на компютъра за психическото и физическо 

състояние на детето. 

В компютърната среда по-ясно се представят видовете дейности на ученика: 

обучава се, развива, общува и мотивира, изпитва интерес към крайния резултат. Затова 

всяка компютърна дидактична игра следва определени педагогически принципи: 

 да поддържа интерес и да има разнообразие в игровите действия; 

 да се опира на вече придобити знания и опит на учениците; 

 да бъде образователната задача достатъчно трудна и в същото време да е 

достъпна за децата; 

 постепенно да се усложняват образователната задача и игровите действия. 

Изучаването на съвременната педагогическа литература на играта позволява да се 

формулират следните изисквания, които учителят задължително трябва да отчита при 

организацията на детски игри по време на урока и в свободното време. [37,325] 

☺ Свободно и доброволно включване на децата в играта: ненатрапване на играта, 

а въвличане на децата в нея. 

☺ Децата трябва добре да разбират смисъла и съдържанието на играта, нейните 

правила, идея на всяка игрова роля. 

☺ Смисълът на игровите действия трябва да съвпада със смисъла и съдържанието 

на поведение в реалните ситуации, в реалната жизнена дейност. 

☺ Ръководни в играта трябва да бъдат приетите в обществото нравствени норми, 

основани на хуманизъм и общочовешки ценности. 

☺ В играта не трябва да се унижава достойнството на нейните участници, в това 

число и на загубилите играта. 

☺ Играта трябва положително да въздейства на развитието на емоционално-

волевата, интелектуалната и рационално-физическата сфера на нейните участници. 

☺ Играта трябва да бъде организирана и направлявана, да не потиска и да се 

обезпечава възможност на всеки участник да проявява инициатива. 

☺ В подрастващото поколение е необходимо да се подбужда стремеж към анализ 

на проведената игра, към установяване на връзка на съдържанието на играта със 

съдържанието на практическата жизнена дейност или със съдържанието на учебния 

курс. 
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☺ Игрите не трябва да бъдат изключително възпитателни и дидактични: тяхното 

съдържание не трябва да бъде дотегливо назидателно и не трябва да съдържа 

извънредно много информация. 

☺ Не трябва да се въвличат децата в хазартни игри, в игри за пари и вещи, опасни 

за здравето и живота. 

Компютърните игри не са изолирани от педагогическия процес и се предлагат в 

съчетание с традиционните форми на обучение, не заменят утвърдения ход на урока, а 

го допълват, влизайки в неговата структура, обогатявайки педагогическия процес с 

нови средства. Голямото им предимството е в широкия спектър от възможности на 

компютърната техника за интерактивно взаимодействие и игрови прийоми: нагледно и 

емоционално представяне на информацията, аудиовизуални, изчислителни, 

информационни средства, възможности за поощрение на правилните действия, 

индивидуален стил на работа, обезпечаване на обратна връзка между учебната 

програма и детето и пр. Използването на компютърната дидактична игра по време на 

урока предполага наличието на ясно поставена педагогическа цел, насоченост към 

необходими мисловни усилия, добре подбрана система на поощрения за успехите, при 

това не толкова за самата победа в играта, колкото за демонстрираните в нея на нови 

знания, умения и навици, а също така обезпечава възможност учащите се да избират 

конкретни действия и да проявяват своите способности.  

Експериментите и досегашния натрупан опит на педагозите доказват, че 

отношението на учащите се към учението зависи от характера на самия процес на 

обучение, от стила на общуване между педагози и учащи се, от начините на 

организиране на учебния материал и учебно-познавателната дейност на учениците, от 

системата на оценяване на резултатите на учениците. Компютърните дидактични игри 

са решение, защото дават възможност за „свободен избор“ на детето и за 

сътрудничество в дейността, за изява и оценка сред колектива, задоволяват неговата 

потребност от творчество и признание, потребност от хуманни отношения и радост от 

общуването в учебно-възпитателния процес. 

 

1.2. Създаване на дидактични игри с програмата MS Power Point 

Вниманието на малкия ученик става добре управляемо с увлекателна дейност, 

създадена от учителя чрез използване на информационно-комуникационни технологии. 
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Малкият ученик ще се заинтересува от нещо ярко, привличащо вниманието, 

предизвикващо положителни емоции, от постоянно обновяващи се действия, желателно 

с добавяне на звукови ефекти, това, с което на него няма да му омръзне да работи и ще 

иска отново и отново. Всичко това съдържа в себе си мултимедийната програма Power 

Point на Майкрософт.  

В съвременната практика провеждането на семинари, конференции, за 

представянето на нови продукти и услуги широко се използват презентации. Все по-

често презентацията се прилага и в хода на учебния процес. Презентацията (от англ. 

«presentation» - представление) е набор от цветни картинки - слайдове на определена 

тема. Power Point  на фирмата Microsoft е програма за създаване на слайдове за 

презентации и е една от най-разпространените за демонстриране на учебния материал в 

училище, добре позната от педагозите. Тя предоставя на ползвателя всичко необходими 

средства: за работа с текст, рисуване, построяване на диаграми, широк набор от 

стандартни илюстрации. Тя също така предлага и средства за поддръжка на ползвателя: 

помощници, мастери, дизайнерски шаблони, образци за оформяне и т.н. PowerPoint има 

следните възможности:  

 единен стил - Power Point позволява да се създават много странични 

презентации, изпълнени съгласно базовата концепция;  

 интерактивност - благодарение на настройките на програмата е възможно 

създаването на управляеми презентации;  

 гъвкавост при избор на контента - създавайки Power Point презентация, 

може да се използва разнообразен текст и изображение във всякакви формати; 

  Многофункционалност - Power Point позволява да се включат в 

презентацията анимационни филмчета и видеофрагменти, музика, звукови ефекти и 

дикторски текст.  

Дидактичните игри, създадени на база мултимедийната програма Power Point, 

развиват интелектуалните способности на малките ученици. Това са игри на 

самопроверка и са разчетени за развитие на интелектуалните способности на децата.  

Подготовката на такава презентация-игра е процес, изискващ достатъчно голям 

труд но, използвайки целия достъпен арсенал от инструменти на програмата Power 

Point от Майкрософт, може да се създаде забавна интерактивна дидактична игра. И 

тогава дори и най-тривиалната игра, провеждана от педагог без компютър, в 
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мултимедийното приложение тя оживява и става привлекателна. Но в основата си 

остава дидактична, защото в хода на игра тя: 

o актуализира знания и умения от даден етап на учебно-познавателната дейност на 

учениците; 

o развива творческите способности на децата; 

o развива любознателност и познавателен интерес; 

o развива художествено-естетически вкус; 

o развива умения за прилагане на практика получените знания; 

o възпитава чувства на съпричастност, атмосфера на сътрудничество в процеса на 

съвместната дейност; 

o развива комуникационните способности; 

o формира навици за изследователска и проектна дейност. 

Използваната в хода на играта нагледност може да обезпечи голяма 

привлекателност. Тя задължително трябва да се използва в постановките на игровите 

задания, за визуализацията на дидактичната игра.  

От самото начало учителят трябва да реши за себе си за каква форма на работа ще 

се създава дадената игра: индивидуална, групова или фронтална. Оттук ще зависи и 

необходимият формат на игра. Правилата й трябва да бъдат понятни, не трябва да се 

променят по време на игра. Често учителите използват игри, аналогични на 

телевизионните, напълвайки ги със свое съдържание. Така на децата им е лесно да 

запомнят правилата на такива игри, защото са им познати (напр. „Искаш ли да бъдеш 

милионер”).  

За организиране на фронтална игра с целия клас, при това с редица конкурси, на 

първо място трябва да се погрижим за навигацията, за да ни бъде комфортно при 

провеждане на играта, постановката на игра, нейната режисура, оформление. Върху 

настроението на участниците и тяхното физическо състояние повлияват и 

положителният емоционален фон, и оптималният темп на провеждане на играта. Затова 

е важно поведението на водещия. Учителят трябва да бъде с актьорски навици и умело 

да води дидактичната игра на всички нейни етапи. 

Създаването на компютърна дидактична игра с програмата MS Power Point е 

творчески процес, който изисква от педагога следните способности: 

o    умение да наблюдава, анализира, обобщава, отличава, предвижда; 



20 

 

o    гъвкаво и нестандартно мислене; 

o    умение да вижда проблемите и противоречията. 

Освен на базовите си умения на работа с компютърни приложения педагогът 

може да разчита и на други източници като: анализ на учебно-възпитателния процес 

при 6-7 годишните ученици, общуването с колеги и изучаване на техния опит, четене 

на научна и специализирана литература, въпросите и интересите на самите ученици. 

При създаването на компютърна дидактична игра педагогът трябва да определи: 

1. Обучаващите задачи: всяка игра е развиваща и затова е нужно да се 

определят какви умения ще се развият чрез нея, какви психически свойства и 

нравствени качества ще формира.  

Уточнява се как детето ще действа в играта, за да реши обучаващата задача, 

защото то не се интересува от нашите дидактически намерения. Интересуват го сюжета 

на играта, игровата задача и начина, по който ще се изпълни задачата. 

2. Игровата мотивация: какво ще прави, за кого и защо? Например, да освободи 

трите прасенца от вълка, да спечели повече мартеници, да поправи допуснатите грешки 

и т.н. 

3. Начина на изпълнение на задачата: как? Правилата на играта се озвучават в 

началото, дава се образец на изпълнение на задачата. Желателно е всички действия да 

се показват със стрелки, мигащи знаци, увеличение на размера на обекта, отваряне на 

нов, което ще позволи на детето да му обърне внимание, да се съсредоточи върху 

нужния обект, да запомни реда на действията. Ученикът, добре усвоил правилата, при 

желание да повтори играта, ще премине към нейния ход без нужда да ги прослушва или 

разучава.   

4. Избирането на нужния предмет, дума, цифра или фигура: децата обичат да 

играят в сюжетни игри като напр. „Магазин”, „Риболов” и др. Създавайки такава игра в 

програмата  PowerPoint, педагогът предоставя такъв сюжет и герои, с които в хода на 

действието на децата се предлагат задания и начин на изпълнение. В тези игри е важно 

да се предвидят неочаквани обрати и награди. При желание може да се включат 

озвучени бутони, които ще поощрят действията на децата, появата на помощ и др. 

Именно тази занимателност на играта, способността на детето да се превъплъщава в 

един или друг герой, ще му позволи да изпълни всяко сложно задание и да го повтори 

многократно. 
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Чрез използването на хипервръзки, анимация, смяна на слайдове, използване на 

звукови сигнали превръщаме играта в автодидактична, т.е. в игра, която сама обучава 

детето. Това е прекрасна възможност при самостоятелна работа на детето с компютъра 

то да се обучава заедно с любимите си герои, да чува одобрителни или поощрителни 

звукови сигнали, да получава награди за добре свършената работа само с натискане на 

един или друг обект от играта. 

5. Резултат: финал на играта, който придава на играта завършеност. Той се 

проявява преди всичко във формата на решение на поставената учебна задача и дава на 

учениците морално и умствено удовлетворение. Децата се радват на правилния 

отговор, затова е добре те да го видят, чрез увеличение на обекта или думата, да го 

изненада поощрение чрез звуков сигнал, песен, заработена мартеница, геврек 

(„Коледна математика”). Това са стимули за продължаване на играта, които 

замаскирват дидактическата задача. В играта на учениците се предлага да изберат 

правилния отговор, а в случай на несполука е възможен повторен избор, дотогава 

докато учащият се най-накрая не намери отговор на съответния въпрос. От този вид 

развиващи игри у малките ученици не възниква стрес и страх отговаряйки неправилно 

на въпроса, а се появява стремеж да намери правилният отговор, при това той задълго 

ще го запомни и при повторение на играта веднага ще го открие. В клас се създава 

ненапрегната обстановка и учащите се с радост очакват тези уроци. За учителя 

резултатът от играта винаги се явява показател на нивото на постижения на учащите се, 

или на нивото на усвоени знания, или в тяхното прилагане.  

6. Последователност на поява на картинки или текст: отчитайки особеностите 

на детското възприятие е необходимо да се отдели време за четене на текста или 

разглеждане на обектите. Това означава, че ние увеличаваме времето за появата на 

следващите обекти. Освен това следим текстовете да са с достатъчно едър шрифт, да не 

подскачат и въртят, да са удобни за четене за малките първокласници. 

Продължителността на играта не трябва да продължава повече от 10 - 15 минути. 

Нужно е да се предвиди и минутка за отдих на очите или физкултурна минутка. 

[25,web] 

Компютърната дидактична игра, създадена с програмата MS Power Point е 

съвременен и признат метод на обучение и възпитание, притежаващ образователни, 

развиващи и възпитателни функции, които действат в органично единство. Основното 
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обучаващо въздействие принадлежи на дидактическия материал, на игровите действия, 

които автоматично водят учебен процес, насочвайки активността на децата в 

определено русло. За да може ефективно да се използват компютърните дидактични 

игри по време на урока е необходимо да се научат да ги анализират, основавайки се на 

дидактическите принципи и цели на занятията.  

Трябва да се има в предвид и психолого-педагогическата оценка на 

съдържанието: 

 Съответствие на учебния материал с възрастовите психологични 

особености; 

 Съответствие на средата на обучение за усвояване на знания, затвърдяване 

на получените навици; 

 Възможност за запазване на устойчиво внимание; 

 Очакван развиващ ефект; 

 Стимулиране на познавателната активност; 

 Мотивационна функция на учебния материал; 

 Насоченост на учебния материал към развитие на творческите способности 

на учащите се; 

 Развитие на интереса на учащите се към преподаваните знания; 

 Целесъобразност на представяната учебна игра; 

 Възможност за използване на пособието при организация на групова работа 

с учащите се. 

А също така и методическата оценка на съдържанието: 

 Обезпечаване на възможност за реализация на нови педагогически 

технологии; 

 Наличие на ниво на сложност на изложеното; 

 Автоматична система на проследяване обема на изучения материал; 

 Възможност за анализ на грешките по резултатите от учебната дейност; 

 Възможност за реализация на междинни форми на контрол на усвояване на 

учебния материал; 

 Баланс между теоретическия и практически материал; 

 Приемливост на изискванията към нивото техническа подготовка на 

обучаемия. 
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В социалната мрежа Интернет учителят може да прикачи своите компютърни 

дидактични игри в различни образователни сайтове, да посочи точните им адреси и по 

този начин ученикът може да повтори  и затвърди знанията си, управлявайки тези 

предмети, като ги кара да се появяват, изчезват или променят във вид емоционално 

близки до неговата природа, цветни, движещи се, запомнящи се. Включването на 

игровата програма за няколко минути обуславя попадане на малкия ученик в 

проблемна ситуация, решението на която зависи от новите знания, с които предстои да 

се запознае, или от тези знания, които трябва да актуализира. Новият момент тук е, че 

той е инициатор на диалога, като само включва компютъра, активно възприема и 

веднага формира самостоятелно мнение, което изразява чрез моментална обратната 

връзка от екрана за последиците от конкретните действия. Освен това чрез насочване 

на малките ученици към конкретни сайтове в Интернет, учителят не забранява достъпа 

до информационното поле на социалната мрежа, а развива в ученика култура на 

виртуално общуване, която има следните цели: 

 Формиране на умения за работа с информация, за развитие 

комуникативни способности; 

 Подготовка на личността на „информационното общество”; 

      Формиране на изследователски умения, умения за приемане на 

оптимални решения. 

 Изводи: 

Най-важните аспекти на приложение на компютърните дидактични игри, 

създадени с програмата Power Point в учебно-възпитателния процес са: 

1. Организация на процеса на обучение в съответствие с психо-емоционалните 

и физиологични особености на децата от ранната училищна възраст. На децата от тази 

възраст им е трудно да си поставят цели, които да стимулират активното участие на 

детето в учебния процес. Компютърните дидактични игри помагат на детето да види 

целите и те пред детето са реални, понятни и напълно достижими, например: ако вярно 

реши задачата ще получи мартеница или ще приближи нашия герой от играта по-близо 

до крайната цел. По такъв начин, в процеса на игра у детето възниква положителна 

мотивация за усвояване на знания.  

2. Реална възможност за реализация на процеса на индивидуализация и 

диференциация на обучението в началното училище, с цел усвояване на програмния 
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материал в пълен обем от всяко дете, отчитайки различното ниво на подготовка на 

учениците, различията им в паметта и мисълта. Решават се проблеми, възникващи с 

обучението на учениците, имащи по-високо или по-ниско ниво на мисловна дейност, а 

също така пропуснали занятия по болест или други причини. 

3. Използването в урока на компютърни тестове и диагностични комплекси в 

рамките на компютърните развиващи игри позволява на педагога за кратко време да 

получи обективна картина на усвояемост на изучавания материал и своевременното 

корегиране при необходимост. 

4. Построяване на интересни, занимателни и обучаващи компютърни игри с 

известната на всички педагози програма на Майкрософт Power Point. Широките 

възможности, ярки цветове , звук и анимация дават възможност за кратко време 

педагогът да създаде игра според образователните си цели и задачи за съответната 

урочна единица. 
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ВТОРА ГЛАВА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ОСНОВА НА ПРОУЧВАНЕТО 

2.1. Ръководни положения 

В началното училище главно се акцентира върху формирането на трайни 

навици и умения за учебна дейност, овладяване от учащите се на устойчива 

речева, писмена и математическа грамотност, възпитаване на речева култура и 

общуване, положителна мотивация към ученето на основата на трайно усвояване на 

базовото съдържание на образование. Опитът на педагозите показва, че отношението 

на учащите се към учението зависи от самия процес на обучение, от стила на общуване 

между педагози и учащи се, от начините на организиране на учебния материал и 

учебно-познавателната дейност на учениците, от системата на оценяване на 

резултатите от учението. В този процес детето е длъжно да изпитва чувство на 

постоянно обогатяване и удовлетворяване на своите растящи и разнообразни 

познавателни и духовни потребности. Учението ще стане смисъл на живота за детето, 

ако то се управлява от неговата позиция, реализирайки вътрешната готовност към 

развитие, самостоятелност, самоутвърждаване и нравствено формиране, т.е. ако се 

развива в личностноориентиран образователен процес: [7,21] 

Фиг. 1 

Педагозите са единни в мнението, че съвременните деца са по-смели и активни, 

отворени към новото в науката и техниката, за разлика от по-възрастните. Те изискват 

от педагозите да са носители на новите знания в съответствие с научно-техническия 



26 

 

прогрес и глобалните обществени и социални промени. Променят се целите, задачите и 

съдържанието на образованието, появяват се нови средства и технологии на обучение. 

Учителят по отношение на ученика престава да бъде източник на информация, а се 

превръща в организатор на самостоятелната дейност на учениците по събиране, анализ 

и обработка на информация, източник на духовен и интелектуален импулс, подбуждащ 

към действие. „Той не преподава, а подпомага и насочва дейността на децата към 

усвояване на похвати и техники за самостоятелна умствена и практическа 

дейност.“[7,22] 

С  прилагането на компютърните дидактични игри в часовете по самоподготовка 

в първи клас целим да научим децата не само да четат, смятат и пишат, което е 

напълно реално и успешно и без тях, а да изградим две групи нови умения. Към 

първата се отнася групата универсални учебни действия, съставляващи основата на 

умението да се учи: навици за решаване на творчески задачи и навици на търсене, 

анализ и интерпретация на информацията. Тя обезпечава развитието на личността в 

системата на образование. Към втората – формиране у децата мотивация за учене, 

самоорганизация и саморазвитие.  

Организирането на информационно-образователна среда с компютърна 

поддръжка в учебния процес на самоподготовка в  първи клас е съобразено с реда, 

условията и начина на сформиране и организиране на полуинтернатните групи в 

училището, в което е проведено изследването, съгласно: 

 ППЗНП; 

 Наредба № 3/2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за 

определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета; 

 Наредба № 7/2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена. 

Основната цел на целодневната организация на учебния процес за ученици от I 

до ІV клас е повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез 

насърчаване развитието на творческите способности и умения, необходими в 

съвременното общество, при зачитане на техните интереси, съобразно възможностите 

им и възрастовите им особености; 

Задачите на целодневната организация на обучение в първи клас са следните: 
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1. Да се формират навици за самостоятелно учене с разбиране. 

2. Да се допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал. 

3. Да се стимулира любознателността и стремежа към знания. 

4. Да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното 

време на учениците. 

5. Да се увеличи броя на учениците, посещаващи полуинтернатна група. 

Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение. Самото 

наименование на дейността изразява нейната специфика – самостоятелна подготовка, 

т.е. предоставя се спокойна обстановка и благоприятни условия, при които учениците 

да изпълнят самостоятелно възложените задачи. Предпоставка за това са усвоените в 

учебните часове понятия и необходими знания, защото самоподготовката в 

полуинтернатната група е продължение на преподавателската дейност. Тя заема важно 

място в целодневния образователно-възпитателен процес, защото допринася за 

правилното усвояване на учебното съдържание, съдейства за формиране на 

самостоятелни навици на подготовка, развиване на умения и създава възможности за 

конструктивно съревнование чрез стимулирането на любознателността и стремежа към 

изява у учениците и толерантно взаимодействие чрез усъвършенстването на 

комуникативните способности и умението за общуване. Общият момент в двете 

дейности е учебното съдържание и субектът на въздействие. Това предопределя 

екипната дейност на учител и възпитател, които на практика решават и преследват една 

и съща учебно-възпитателна цел. Но при самоподготовката не се изисква повторение на 

преподаването, а осигуряване на условия и мотивация за самостоятелна работа. Този 

процес в първи клас по-трудно се формира и организира поради дългия адаптационен 

период и спецификата на учебното съдържание.  

Още при първите стъпки на първокласниците в овладяването на новата дейност – 

ученето, възпитателят изгражда своя стратегия на работа в различни направления, за да 

бъде овладяна системата от общоучебни умения и навици. Процесът на самоподготовка 

е съпътстван от трудности и би било педагогическа грешка игровите дейности да се 

отстранят напълно от училищния живот на ученика. Децата не се боят от трудности и 

се стремят към изява и затова с увереност мога да кажа, че именно времето на 

самоподготовка на децата е прекрасна възможност за прилагане на компютърни 

дидактични игри за затвърдяване на умения и навици на малките ученици по 
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отделните дисциплини или в интегриран, междупредметен вид. Наблюдава се 

противоречие в педагогическата практика между широкия спектър от възможности 

на компютърните дидактични игри и епизодичното им използване в рамките на 

съществуващите методически подходи в подготовката на децата от първи клас. 

В нашето изследване се опираме на определението на О.Б. Кремер за 

компютърната развиваща игра като игра за формиране и развитие при децата на общи 

умствени способности, целенасоченост, способността да съотнасят своите действия в 

управлението на компютърната игра със създаващите се изображения в нея, за 

получаване на трайни знания по достъпен начин, развивайки своята фантазия, 

въображение, емоционалност и нравственост. В обсега на нашето внимание се намира и 

понятието „информационно-образователна среда” като съвкупност от различни 

подсистеми на обезпечаване: информационни, технически, учебно-методически, а също 

така самите участници в образователния процес. То все по-често се употребява в 

съвременна методическа литература наред с понятието „компютърно образование”, 

т.е. развитие, възпитание и обучение  на човека в компютърна среда, в условията, 

където компютърът се явява не само предмет на изучаване, но и инструмент на 

учебната дейност и средство за самореализация. Прилагането на този подход има за 

задача да се реализират целите на компютърното образование, а именно развитието на 

висшите психически функции, формирането на качествата на личността: образованост, 

самостоятелност, критичност, отговорност, рефлексивност. По-ясно се представят и 

видовете дейности в образователната среда с ИКТ: ученикът се обучава, развива, 

общува.  

Следващ аспект от нашето изследване е разработването на основни изисквания 

към създаването на учебно-информационни средства, а именно компютърните 

дидактични игри, като се отчитат психолого-педагогическите и методически принципи 

на организация на учебен процес с използване на компютърни технологии, а 

именно: 

☺ Обучение, ориентирано към решаване на задачите на образование, възпитание 

и развитие на личността на учениците; 

☺ Комплексност на обучението, предполагаща обединяване в познавателна 

дейност умствените, емоционални, волеви качества на обучаемите чрез активно 

включване в дейности на техния интелект; 
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☺ Достъпност на учебния материал; 

☺ Проблемност на обучението, създаващо условия за приемане на 

самостоятелни решения и развитие на творческите способности; 

☺ Обезпечаване на съзнателност, самостоятелност и активност на обучаемите; 

☺ Осъществяване на индивидуализация на обучението в условията на 

колективно усвояване на знания с възможност за избор на темп и ниво на работа и др. 

Известна истина е, че първокласникът постъпва с радост в първи клас и, за да 

запазим това негово чувство, трябва да построим такъв педагогически процес, който да 

го увлича изцяло, с всички негови стремежи и потребности. 

 

2.2. Организация на изследването 

Цел на изследването е да се направи структурно-функционален модел на 

използване на компютърни дидактични игри, създадени с програмата Power Point на 

Майкрософт и да се апробира за изграждане на познавателни и нравствени умения и 

навици в учебно-възпитателния процес на самоподготовка в първи клас.  

В основата на изследването определихме следната хипотеза: ако използваме 

компютърни дидактични игри в учебно-възпитателния процес в първи клас, то бихме 

очаквали по-високо качество на формиране на предметни знания и развитие на 

индивидуалните способности на учащите се, тъй като прилагането им способства за: 

1)мотивиране на учениците към практическа учебна дейност в игрови условия; 

2)достъпно и трайно формиране на учебни знания; 3) изграждане на умения и навици за 

самостоятелна учебна дейност; 4) възпитаване у учениците на личностни и нравствени 

качества.   

Формулираната по този начин цел предполага решаването на комплекс от задачи: 

1. Да се изучат теоретическите аспекти на приложение на компютърни игри в 

процеса на обучение в начален етап; 

2. Да се разкрият практическите възможности на компютърното приложение 

Power Point Microsoft в изграждането на компютърни дидактични игри; 

3. Да се изтъкнат педагогическите условия на прилагане на компютърни 

дидактични игри в учебно-възпитателния процес в полуинтернатна група в първи клас; 
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4. Да се разработи методика на създаване и използване на компютърни 

дидактични игри в MS Power Point и апробира в учебно-възпитателния процес в първи 

клас; 

5. Да се осъществи експериментална проверка на разработената методика. 

Обект на изследване – познавателното и социално развитие на детето в процеса 

на самоподготовка в полуинтернатна група в първи клас.  

Предмет на изследване – компютърните дидактични игри, създадени с 

програмата  Power Point като процес.  

Контингент : 

 26 деца на 6-7 годишна възраст от полуинтернатна група на І”а” и І”г” 

класове при СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново; 

 20 родители на деца от полуинтернатна група на І”а” и І”г” класове; 

 8 учители и възпитатели на първи клас от СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико 

Търново. 

Като основания за изследване на тези проблеми могат да се посочат: 

 обща значимост;  

 съпричастност към общообразователните проблеми и адаптация на учениците 

от първи клас;  

 стремеж да се покажат оптимистични, практични възможности за 

разнообразяване и облекчаване процеса на усвояване на знания и умения чрез 

прилагане на компютърни дидактични игри в процеса на тяхната самоподготовка;  

 педагогическо майсторство на учителите в обучението и възпитанието на 

учениците. 

 Практическата значимост на изследването се състои в това, че 

създадените компютърни дидактични игри, резултатите от експерименталното им 

приложение в обучението и възпитанието на първокласниците могат да бъдат 

използвани в практиката на педагозите за усъвършенстване на учебно-възпитателния 

процес на деца от подготвителната група и в първи клас на началното училище. 

Изхождайки от горепосоченото, ние смятаме, че темата на изследване е актуална 

и до този момент е недостатъчно разработена.  
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Етапи на проучването 

1. Подготвителен - проучване на литературни източници по проблема на 

компютърните дидактични игри и разработване на изследователска концепция. 

2. Основен – провеждане на изследването, анализ на резултатите от него и 

проверка на хипотезата. 

3. Заключителен – извеждане на изводи и цялостно оформяне на 

диагностичната разработка. 

Продължителност на проучването – една учебна година - 2012/2013 година. 

Описание на процедурата – проучването е проведено при естествени условия. 

Изследователски методи: 

1) Наблюдение – педагогическото наблюдение се използва като основен метод в 

настоящата диагностика. Чрез него се постига непосредствено възприемане на обектите 

и явленията с цел тяхното изследване. Постига се не само статична фотография на 

действителността, но и нейното продължително и по възможност повторяемо 

обхващане. То осигурява емпиричната информация, необходима за постановка на 

новите проблеми и хипотези, както и за тяхната проверка; проверяват се такива 

хипотези или теории, които са недостъпни за експериментиране; проверява се 

истинността на резултатите, получени с помощта на другите методи. В този план 

наблюдението означава съзнателно и системно участие в активния живот на 

изследваната група деца и има за цел по-интимните страни от поведението и мотивите 

на членовете на групата, чрез непосредствен контакт с тях. Това от своя страна свежда 

до минимум вероятните изкривявания на получените резултати. 

2) Анкета - използва се като основен метод в настоящата диагностика. Той като 

метод на изследване предлага редица предимства. С помощта на този метод се 

получава информация както от учителите/възпитателите, така и от възпитаниците, в 

съответствие с поставените в настоящата писмена разработка задачи. Тази необходима 

информация не може да бъде получена така бързо и икономично с помощта на друг 

метод. Анкетните карти, чрез които се проучва приложението и ролята на 

компютърните дидактични игри в първи клас са предназначени за две обособени групи 

– за родители и учители/възпитатели на първи клас.  

 С третата група – възпитаниците от полуинтернатната група на първи клас е 

проведено интервю в началото на учебната година и устна анкета – в края на учебната 
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година. Този метод представлява комуникационен процес между един интервюиращ и 

едно или повече лица, които отговарят на поставените им въпроси. Въпросите се 

подготвят предварително, поставят се на определени лица и се записват. След това 

интервюиращият подкрепя своите съждения и оценки по даден проблем с полученото 

по този начин мнение на интервюираните от тях лица – в нашата диагностика са децата 

от полуинтернатна група на първи клас за нуждите на настоящото ни педагогическото  

изследване в областта на компютърните технологии в образованието и възпитанието.  

Те не са заимствани от образци и с тяхна помощ е проведено еднократно проучване. 

3) Тест – използва се като достоверен основен метод в настоящата диагностика. 

Той е важен критерий на обективност и определя степента на точност, с която се 

измерва дадена психична сфера, свойство, признак и т. н. Стабилността на метода 

отразява способността му да измерва едни и същи психични образувания с еднакво 

високи коефициенти на достоверност. В изследването се използват съкратен тест за 

установяване на училищната готовност на възпитаниците и дидактически тестове, 

индивидуалните резултати на които ще установят до каква степен компютърните 

дидактични игри влияят на възприемането, задържането, преработването и усвояването 

на учебна информация в първи клас. 

4) Беседа – използва се като помощен метод, ограничено – с родители, деца и 

учители/възпитатели, за доизясняване на ролята на компютърните дидактични игри в 

учебно-възпитателния процес и мястото им на приложение в домашни условия след 

споделянето на някои игри в Интернет-пространството. 

5) Математическо-статистически методи за обработка на резултатите – 

представени са в диаграми и таблици, за да се онагледи очерталата се тенденция. 

Успоредно с приложените основни диагностични методи се извършва и подбор и 

анализ на авторски компютърни дидактични игри, създадени с програмата Power Point 

за първи клас, теоретико-логически анализ и проучване на специализирана литература, 

като основа за изследване на теоретичните аспекти на проблема и за изясняване на 

основните понятия. 
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2.3. Характеристика на анкетите и тестовете, проведени с възпитаниците, 

техните родители, учители и възпитатели от училището, на авторските 

компютърни дидактични игри 

В диагностичното изследване се използва критерият отношение към компютъра и 

компютърните дидактични игри в домашни условия и в учебно-възпитателния процес. 

Измерването му  се постига с показателите, които трансформират критерия до 

степен на измеримост.   

Първи критерий: Диагностициране на знанията в първи клас. Измерва се с тест за 

училищна готовност (УГ) и тест за установяване на изходното ниво (ИН)  в първи клас. 

Показатели: УГ ИН 

1.1 Справя се Отличен 

1.2 Среща затруднения Много добър 

1.3 Не се справя Добър 

           Табл. 1 

Втори критерий: Отношение към компютърните технологии и компютърните игри. 

Измерва се с анкети и наблюдение. 

Показателите са под формата на въпроси, на които всеки участник в допитването 

отговаря с един отговор. 

 

Трети критерий: Използване на компютърните дидактични игри в Интернет среда. 

Измерва се с анкета и наблюдение. 

Показатели: 

3.1. Брой отваряния на компютърната дидактична игра 

3.2. Под формата на въпроси във връзка употребата на компютърните дидактични игри 

  

Интервю (приложение 1), проведено от педагогическия съветник Н.Л., 

осъществява оценяването по показателите: отношение към компютъра като оценка, 

влияние и процес на развитие  на взаимоотношенията: дете-компютър.          

Анкетна карта №1 (приложение 2) и Анкетна карта №2 (приложение3) 

осъществяват оценяването на показателите: отношение към компютърните и 

информационни технологии, отношението на родители и педагози към 
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взаимоотношенията: дете-компютър. Резултатите от интервюто се отчитат процентно и 

се представят графично. 

Анкетна карта №1 (приложение 2) се използва, за да се проучи какво е 

отношението и поведението на родителите към компютърните и информационни 

технологии, тяхното отношение спрямо взаимоотношенията на техните деца и 

компютъра, отношението им към компютърните игри. Съдържа кратка уводна част и 15 

въпроса с алтернативни отговори за всеки от тях, които всеки анкетиран избира 

съобразно своето виждане, или дават свой отговор на зададения въпрос. Резултатите от 

анкетата се отчитат процентно и се представят графично. 

Анкетна карта №2 (приложение 3) се използва, за да се проучат 

взаимоотношенията педагог-възпитаник, отношението на педагозите към  проблемите 

на използване на ИКТ в учебно-възпитателния процес, отношението им към 

компютърните дидактични игри, техните компетенции и възможности за прилагане на 

такива в учебно-възпитателния им процес.  

Анкетата съдържа уводна част и 10 въпроса с алтернативни отговори по избор 

или възможност да даде своя такъв.  

Количественото отчитане на резултатите от анкетните карти е в проценти и е 

представено в таблици и диаграми. 

Тест за готовност на децата за училище на Г. Бижков и Ф. Стоянова – съкратен 

вариант (приложение 4)   

Тестът за диагностика на готовността на децата за училище на Г. Бижков и Ф. 

Стоянова - съкратен вариант съдържа 4 субтеста: Елементарни понятия, Количествени 

представи, Откриване на образци и Откриване на закономерности.  

Целта на субтеста ”Елементарни понятия” е измерване на пасивния речник на 

детето относно пространствените  и количествени отношения между обектите. 

Проверява се разбирането на смисъла на думи като: ”зад…”, ”под..”, ”пред..”, ”в 

началото..”, ”в  края..” и т.н., т.е. измерва се степента на готовност на децата да 

възприемат инструкциите на учителя.  

Субтестът ”Количествени представи” цели проверка на уменията на децата да 

броят и разпознават цифрите до 10 и доколкото са усвоили такива понятия като: 

”повече”, ”толкова, колкото”.  
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Субтестът ”Откриване на образци” измерва степента на развитие на визуалното 

възприятие и по-конкретно на пространственото разположение и отношения между 

обектите, способността за откриване на единични образи или елементи, включени в 

комплексна система /например: ”Къде се е скрила картинката?”/  

Субтестът ”Откриване на закономерности” цели измерване степента на 

наблюдателност и откриването на закономерности при подреждането на обекти. 

Количественото отчитане на резултатите от теста е в проценти и е представено в 

таблици и диаграми. 

Тест за отчитане изходящото ниво по математика и български език на 

учениците от полуинтернатна група в първи клас (приложение 5)   

Количественото отчитане на резултатите от теста е в проценти и е представено в 

таблици и диаграми. 

Критерии за оценяване на изходно ниво на учениците в първи клас 

І. Български език 

1. Диктовка 

1)Грешки при правопис на съществителни собствени имена (Борислав) 0,5 

2)Грешки при правопис на думи със звучни съгласни в края на думата 

(сладолед, Борислав) 

0,5 

3)Грешки при правопис на думи с неударени гласни (студен, температура, 

лекарства,оздравя, вечерта, прегледа) 

0,5 

4)Грешки при правопис на малки думи без собствено ударение (му, го) 0,5 

5)Грешки при правопис на думи, съдържащи Я (яде, лекарят, оздравя) 0,5 

6) Пропуснати букви /думи/ 0,5 

7) Заменени букви /думи/ 0,5 

8) Добавени букви 0,5 

9)Графични грешки на изписване на буквите и свързванията 0,5 

10)Грешки при обособяване на изреченията (начална главна буква, точка) 0,5 

Общ брой точки за диктовка 5 т. 

2) Пет упражнителни задачи, оценявана с 3 т. 15 т. 

Всичко: 20 т. 

ІІ. Математика 

Шест упражнителни задачи от теста, оценявани с 4 т. 24 т. 
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Време за изпълнение - 35 минути!      Табл. 2 

Компютърните дидактични игри (приложение 6) са авторски, използвани в 

часовете по самоподготовка на учениците от първи клас по основните дисциплини 

Български език, Математика и Роден край. За експерименталното изследване са 

избрани споделените игри в уебсайт за презентации, описани в табл. 3. Отразени са 

данните за брой отваряния на игрите от ползвателите извлечени на 18.06.2013 г. от 

http://www.slideboom.com/people/rumark   

Количественото отчитане на резултатите от теста е в проценти и е представено в 

таблици и диаграми. 

 

Компютърни дидактични игри отваряния 

Б
ъ

л
гар

ск
и

 ези
к
 

Уча се да чета – Сонорни съгласни 1765 

Уча се да чета – Б или П 251 

Уча се да чета – В или Ф 64 

Уча се да чета – Д или Т 107 

Уча се да чета – Г или К 1042 

Уча се да чета – З или С 564 

Уча се да чета – Ж или Ш 803 

Приказка за ДЖ и ДЗ 1252 

Правопис на звучни и беззвучни съгласни 50 

Вълшебните букви и техните правила 78 
М

атем
ати

к
а 

Събиране и изваждане до 3 152 

Събиране и изваждане до 4 129 

Познай колко – събиране и изваждане до 5 246 

Състав на числата до 5 171 

6 – събиране и изваждане – интегрирана игра 269 

7 – събиране и изваждане 601 

Жаба – жабурана 1015 

Скачащото жабче 1051 

Рали – събиране и изваждане до 10 1023 

Раз, два, три, елхичке, заблести! 239 

Коледарска математика 1275 

Свети Валентин – интегрирана игра 886 

Осмомартенски тренажор – интегрирана игра 691 

http://www.slideboom.com/people/rumark
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Р
о

д
ен

 к
р
ай

 

Легенда за мартеницата – интегрирана игра 862 

Пролетен празничен тренажор –интегрирана игра 899 

Да почистим България - интегрирана игра 1352 

Да почистим България - интегрирана игра 781 

           Табл. 3 

Устна анкета (приложение 7), предназначена за оценка на ролята и значението на 

компютърните дидактични игри в подготовката на малките ученици в часовете по 

самоподготовка и у дома. 

 Анкетата съдържа 5 въпроса с алтернативни отговори по избор.  

Количественото отчитане на резултатите от анкетните карти е в проценти и е 

представено в диаграми. 
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ТРЕТА ГЛАВА 

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ ОСНОВИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

3.1. Анализ на резултатите от изследването 

3.1.1. Анализ на резултатите от интервю с възпитаниците от 

полуинтернатната група на І”а” и І”г” класове (приложение №1) 

В интервюто, проведено от училищния педагогически съветник Н.Л. през месец 

октомври 2012 г., взеха участие 26 деца: 17 ученици от І”а” клас и 9 ученици от І”г” 

клас, от които 12 момчета и 14 момичета на 6-7 годишна възраст. 

Резултатите от въпрос №1 “Имате ли вкъщи компютър?”, на който 97 % отговарят 

положително, а 4 от децата посочват, че имат дори личен компютър или таблет, 

потвърждава мнението, че компютърните технологии широко навлизат в нашето 

ежедневие и вече са част от домашния интериор.  

Но дали компютърът е изместил предпочитаното до неотдавна занимание на 

децата – телевизора разбираме от предложената им ситуация: „Представи си, че те 

оставят за малко сам вкъщи и можеш да си избереш дали да гледаш телевизия или да си 

поиграеш на компютъра, или пък нещо друго да правиш, ти какво ще предпочетеш?”  

 

  Фиг.2 

Предпочелите 68 % деца да са пред компютъра са показателни за голямата му 

популярност сред децата от ранна възраст, примамващ ги с разнообразието от 

движения, музика, игри и филми. (фиг.2) 

Отговорите на следващите въпроси и техните резултати сочат за увереността на 

съвременните деца в ползването на съвременните технологии. На въпроса „Смяташ ли, 

че можеш да работиш на компютър?” 87 % смятат, че умеят да работят. Разбира се, тук 

следва да уточним какво разбират децата под думата „работя на компютър”. Това ни 
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разкриват следващите любими занимания на детето пред компютъра от следващия 

въпрос, които обединихме в три по-големи групи, а несъответстващите на тях отговори  

- в четвърта група „друго”. В нея преобладават мнения като разглеждане на снимки и 

картинки, разговор по скайп заедно с родителите или с техните по-големи братя и 

сестри и пр. Но интересното за нас е, че преобладаващите отговори са игрите на 

компютъра. (Фиг.3) Към същия резултат ни бе интересно да извършим още една 

съпоставка при отговорилите за компютърните игри: момичетата или момчетата ги 

предпочитат, а отговорът като че ли бе предполагаем – момчетата са тези, които ги 

предпочитат повече. (Фиг.4) 

         

    Фиг. 3       Фиг.4 

Момичетата предпочитат компютърните игри с кукли, в които те ги обличат, 

подбират им аксесоари, игри с оцветяване. Едно от момичетата М.Ц. сподели, че 

познава и редовно играе на образователните програми с игри „Буквенка” и „Цифренка”, 

а момчетата отдадоха предпочитание на онлайн-игрите за момчета със състезателни 

коли и бой.  Традиционните за тази възраст сюжетни и ролеви игри, игрите с предмети 

се пренасят и във виртуалната среда. Ранното преминаване на децата към знакови 

форми на предмети от реалността стимулира аналитико-синтетичната мисловна 

дейност и облекчава трудния адаптационен период на преминаване от игрова към 

учебна дейност, особено ако учебно-възпитателния процес се осъществява в 

компютърно-информационна образователна среда.  

Повечето от тези игри се намират в Интернет пространството и затова питаме 

децата дали могат да ползват Интернет? Първокласниците с голяма доза самоувереност 

-85% отговарят положително. Самоувереността е присъща на малките деца, но също 

така им е присъща наивната откровеност, чрез която впоследствие разбираме, че едва 

три  от децата продължават да настояват на своето, докато останалите признават, че 

влизат с външна помощ. В тази възраст, когато все още не умеят да се предпазват от 
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дебнещите заплахи в Интернет мрежата, е нужен контрол. А това тяхно настървение да 

са в Интернет ни показва на нас, педагозите, че е нужна разяснителна работа още от 

първи клас, защото след ограмотителния период ще станат още по-настоятелни нейни 

потребители. 

Следващите въпроси представляват интерес за нашето изследване, защото 

разкриват отношението на децата към компютъра и в същото време провокира тяхното 

мислене. Децата се затрудняват да определят какво е за тях компютъра: приятел, 

учител или машина. Някои от тях искат да посочат и трите отговора, но условието бе - 

с едно определение. Получи се очаквано емоционален резултат (Фиг.5): 

  Фиг. 5 

Това, че 53,8 % от малките ученици сравняват компютъра с учител можем да 

предположим, че е свързано с навлизането на компютърните технологии не само в 

общообразователните училища, но и в детските градини за приложение с образователна 

цел в игрова форма. Тази асоциация компютър-учител детето свързва още и с това, че 

всяко негово желание (игра, филм, музика, рисуване и пр.), отправено към компютъра 

се удовлетворява и го кара да изпитва уважение, подобаващо за учител. Не малък 

процент деца го сравняват с приятел – 37,3. Този процент е близък и до този на 

играещите компютърни игри. Бихме отбелязали в този случай, че тези деца виждат в 

негово лице партньора в техните игри. Одухотворяването на машините, да им се 

придават човешки качества е присъщо на детската възраст, на развитото им 

въображение,  на любимия свят на приказките, на ролевите и сюжетни игри, в които те 

продължават да играят в ранната си училищна възраст. 

Въпросът как децата определят възможностите на компютъра и почти 

стопроцентовият им отговор (с изкл. на 8,9% несигурни) - може всичко, показва 

познаване на техниката с различните й приложения, за които вече бе упоменато. И в 

този случай как смятат малките ученици: компютърът дали ще им помага в учението 

или ще им пречи? (Фиг.6) 
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  Фиг. 6 

Първокласниците въпреки увереността си във възможностите на компютъра не 

могат да преценят как именно могат да го използват в своята подготовка за училище. А 

и още няма как да знаят, защото познанията им за тази техника е свързана най-вече от 

забавната й страна. Затова са склонни са по-скоро да приемат компютъра като пречка, 

като играчка, която сега ще им бъде забранявана от родителите заради новата им 

учебна дейност – 48%. Немалка част от първокласниците свързват компютъра с 

училището от наблюденията си в детската градина, от по-големите братя и сестри, 

които пред тях го използват с учебна цел и пр.  

Интервюто продължи и с опознаване на интересите на децата, които се оказват 

доста разнообразни и сочат към водене на здравословен начин на живот и правилно 

отношение на организация на свободното време на децата. Възпитаниците посещават 

секция плуване, футбол, шахмат, айкидо, спортна гимнастика, кръжок по рисуване, 

народно пеене и изучават различни музикални инструменти.  

 Интервюто с малките първокласници ни разкри тяхната природа, стремяща се 

към знания, към които причисляваме и компютърните и информационни технологии. С 

малки изключения те владеят основните операции с тях. Но за успеха на това 

приобщаване  е нужно те да станат средства на тяхната дейност и то чрез педагога, при 

когото компютърните технологии са съставна част от училищната дидактика и 

съставляват основата на развитие на нови форми на традиционните видове детска 

дейност. 

 

3.1.2. Анализ на Анкета №1, проведена с родители на децата от 

полуинтернатната група в първи „а” и „г” класове(приложение №2) 

Играейки на компютъра, детето активно си взаимодейства със света, макар и 

изкуствен. Но невъзможно е да си представим процеса на усвояване на компютъра без 

активното участие на родителите. 
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В попълването на анкетата взеха участие 20 родители на децата от 

полуинтернатната група. 

Първите два въпроса са свързани с тяхната възраст (Фиг.7) и образователен ценз 

(Фиг.8):  

      

    Фиг. 7       Фиг. 8 

От диаграмите е видно, че родителите са в най-продуктивната възраст, която 

разбира най-добре значението и влиянието на информационно-комуникационните 

технологии във всички сфери на нашия обществен живот. Това, че само един от тях е с 

основно образование дава добри надежди за това, че компютърът в ръцете на 

интелигентни и млади хора ще се превърне в желан инструмент за познавателното и 

психично развитие на техните деца. 

Въпросът дали ползват компютър и за какво - в отговор получаваме следната 

интересна диаграма (Фиг.9), която е непосредствено свързана и с професионалната 

заетост на родителите и с тяхното образование: 

  Фиг. 9 

Видно е, че единствено родителят, който е с основно образование, не ползва 

компютър и няма такъв вкъщи след запитването: „Имате ли вкъщи компютър?” 

(Фиг.10). Всички останали имат, като петима родители са отговорили с „да, повече от 

един”- 25%.    
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  Фиг. 10 

Въпросите „Ползвате ли Интернет” и „Имате ли електронна поща” целят да се 

установи степента на участие на родителите в глобалната мрежа и получаваме същото  

процентно съотношение в отговорите: постоянно – 70%, понякога – 25% и не ползвам – 

5%, но електронна поща имат всички анкетирани родители, с изключение на един 

родител. През учебната година този факт улеснява в голяма степен връзката учител-

родител за текуща информация, сведения за учебния материал за отсъстващите 

ученици и пр. 

На ситуационния въпрос „Как ще реагирате, ако ваш приятел ви се похвали, че е 

купил на детето си компютър? 60%  отговарят -  положително, а сред другите 30% 

отговори преобладават съмненията за твърде ранната възраст на децата. (Фиг.11) 

Компютърът е не само игра, а преди всичко неограничен достъп до всякаква 

информация и възможност за общуване. Данните от редица изследвания сочат, че чрез 

работата с компютър и Интернет родителите могат да дадат добро интелектуално 

развитие на своето дете. 

  Фиг. 11 

Да, възможни са и отрицателни последствия за него, за което се притесненията на 

останалите 10 % от родителите, но те са свързани преди всичко с неправилния подбор 

игри или несъблюдаване на хигиенните изисквания на ползване на компютър за тази 

възраст. 
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Дали детето трябва да умее да работи с компютър - отговорът е стопроцентов, но 

мненията се разминават по въпроса от каква възраст предпочитат то да започне. Все 

пак надделява мнението и доверието в училищната институция. (Фиг.12) Мнението на 

50 % от родителите, че отдават предпочитание на 7-10 годишната възраст показва 

разбирането на родителите за значението на ИКТ технологиите в учебния процес и 

трябва да започне да се обучава  в началното училище, където се полагат основите на 

учебните навици и умения по всички дисциплини и всички страни от учебната дейност. 

 

  Фиг. 12 

Научно-техническия прогрес върви с огромни крачки напред и навлизат все по-

нови и нови техники, включително смартфони, таблети и пр., което логично води до 

извода, че колкото по-рано детето има достъп до тях под мъдрото ръководство в 

общуването му с техниката, толкова по-подготвено ще навлезе в глобалния 

информационен свят.  

Родителят има своето право да решава кое е добро и лошо за неговото дете. И 

това, че само един родител (който няма компютър у дома) отговаря, че не знае какво 

предпочита да прави детето му на компютъра, е потвърждение за съществуващия 

контрол над децата в домашни условия. (Фиг.13) 

 

  Фиг. 13 
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При запитване на родителите за мнението им относно интересуващите ни 

компютърни игри, то те се разделят на крайните полюси (Фиг.14):  

 Фиг. 14 

между положително (26%), отрицателно (32%) и нямам мнение (21%). В другите 

отговори родителите посочват,  че мнението им зависи от самата игра, която детето 

включва. Това показва заинтересованост от страна на родителите и нужен контрол за 

тази възраст. И все пак се затрудняват в отговора на въпроса какви точно игри 

предпочитат техните деца (Фиг.15):  

  Фиг. 15 

Превесът към състезателните игри (35%) е обясним с това, че на тази възраст 

момчетата са тези, които предпочитат компютърните игри. Техните предпочитания, 

както е видно и от интервюто, са свързани със сюжетно-ролевите игри, каквито са 

състезателните и свързаните с борба. Най-малко предпочитани са логическите игри, 

изискващи по-развити психически функции. 

Въпреки, че чрез предходните въпроси ние можем да отчетем необходимия 

провеждан контрол от родителите при използване на компютърните технологии, но 

директното запитване „Стараете ли се да контролирате процеса на игра на вашето дете 

на компютърни игри и как именно?” само затвърждават и обогатяват нашите 

изводи(Фиг.16):  
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  Фиг. 16 

Преобладават контролираните действия, но и процентът на желателното 

обсъждане на игри с децата е обнадеждаващ. Уважението към авторитета на родителя, 

силно развитото чувство за добро и зло спомагат този процес. Детето трябва да се 

приучва към мисловни действия, логически разсъждения. Освен това не трябва да се 

забравя, че в тази възраст детето трябва да бъде ангажирано с подвижни игри, а на 

компютъра може да се отделят едва 25-30 мин. И в тази връзка е логичен 

предпоследният въпрос към родителите: „Знаете ли някои хигиенни правила на 

използване на компютър от деца?” По-големият процент на незнаещи 65 % ни разкрива 

слабата информация, която стига до обществеността относно ползването на компютър 

от малки деца. (Фиг.17) Ранното ползване на компютърни и информационни 

технологии от ранна предучилищна възраст поставя остро въпроса за достигане на тези 

знания до родителите, които не рядко, за да осигурят своето спокойствие оставят 

детето с часове пред тази техника без да се замислят за последствията и за здравето на 

своето дете. 

  Фиг. 17 

Голямото доверие към училищната институция и навлезлите повсеместно 

компютърни технологии оставят без колебание нуждата от прилагането им и в учебния 

процес на началното училище като отговор на последния въпрос -100% „да”. 

Продуктивния път на използване на компютъра може да посочи родителят, който 

е до детето си и е посредник в неговото общуване с тази техника. В компютърната игра 

детето се учи не само бързо да натиска клавиши, да управлява интерактивна мишка, но 
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и да строи в главата си основни образни модели от игровата реалност. Има много игри, 

възпитаващи агресия и затворен характер. Пред комерсиалните цели и 

неконтролирания Интернет децата са беззащитни. Родителят е призван да съхранява 

психичното здраве на детето си, което в тази възраст е много впечатлително и няма 

изграден образ на реалния свят – предпоставка за нарушаване на формирането на 

нормалното общуване и изтриване на границите между реалния и виртуален свят. 

 

3.1.3. Анализ на Анкета №2, проведена с учители и възпитатели, 

преподаващи на първи клас към училището (приложение №3) 

В анкетирането взеха участие 8 учители и възпитатели на първи клас и дадоха 

своето отношение към компютърните и информационни технологии в образованието и 

компютърните дидактични игри в учебно-възпитателния процес на първи клас. 

Първият въпрос касае честотата на използване на компютърните технологии в 

учебно-възпитателния процес (Фиг.18): 

  Фиг. 18 

Разделението на повечето гласове между ежедневно и често – по 37,5% говори за 

добрата материално-техническа база на използване на компютърни технологии в 

учебно-възпитателния процес в начален етап на образование. Преди години училището 

е участвало в проект, чрез който бил доставен голям брой мобилни компютри, които да 

се използват от учителите и възпитателите в своята дейност. Те са добре поддържани и 

успешно се използват и днес.  

И въпреки това на въпроса „Удовлетворява ли Ви техническото осигуряване?” се 

оказва, че има какво да се желае (Фиг.19). Техниката все още е недостатъчна: 35% от 

анкетираните педагози се нуждаят от мултимедийни проектори, така необходими в 

началния курс. Освен това учителите споделят, че е нужно да се помисли за 

осъвременяване на техническите средства и компютърни приложения, защото 

прогресът не чака, а ние трябва да сме в крак с него и с нашите възпитаници. 
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  Фиг. 19 

Квалификационната подготовка на педагозите за използване на ИКТ (Фиг.20) е 

благодарение на обучителния курс за учители в начален етап (62,5%), проведен по 

проект на Министерството на образованието съвместно с Майкрософт. Това бе една 

добра инициатива за полагане на основите в квалификацията на учителите за прилагане 

на технологии в своята учебно-възпитателна дейност. 

  Фиг. 20 

Ежегодно се отпускат средства за провеждане на квалификации на учители в 

тематични курсове по тяхно желание, които са също добра възможност за 

усъвършенстване на техническите си знания. Но главния пункт в отговорите е 

„самоподготовката” (37,5%), който говори за желанието на учителите и сами да се 

самоусъвършенстват чрез уроците в Интернет пространството, форумите със споделен 

опит, обмяна на опит с колеги. 

„Какви ресурси използвате в работата си?” е въпросът, на който 37,5% отговарят, 

че използват всички възможности (Фиг.21): 

  Фиг. 21 
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Неизползването на електронни учебници в първи клас се обяснява с избора на 

учителите - издателство „Булвест 2000”, което през изтеклата учебна година няма 

издадени такива за първи клас. Педагозите използват разнообразни варианти за 

откриване и създаване на дидактични материали, с които да обогатят учебно-

възпитателния процес на малките ученици. В усилията за използване на компютърни 

технологии в учебно-възпитателната си дейност, педагозите трябва да срещат подкрепа 

и 50% я намират в лицето на директора (Фиг. 22):  

 

  Фиг. 22 

Но останалите начални учители и възпитатели на първи клас срещат такава в 

лицето на колеги (12,5%), ползват лични техники (12,5%) или въобще не срещат 

такава(25%). Някои от причините са: 

 Училището е средно общообразователно с голям брой паралелки и достъпът 

до компютърните кабинети от началните класове е почти невъзможен; 

 Недостиг на мобилни компютри; 

 Първите класове разполагат с един общ мултимедиен проектор. 

Учителят и при добро желание да разнообрази чрез компютърни технологии 

своята учебна дейност в клас е затруднен. И това е въпреки, че всички анкетирани 

(100%) знаят за ефекта от използването им в учебния процес – комплексен от 

изброените три отговора на шести въпрос: по-добра мотивация у учениците и 

провокиране на интерес към учебното съдържание; разнообразяване на процеса на 

обучение  и подготовка на децата за адаптиране към живота в съвременното 

технологично общество.  

Следващите четири въпроса от анкетата засягат лично интересуващата ни тема на 

изследване и са свързани с използването на компютърни дидактични игри в тяхната 

учебна дейност с малките първокласници.  
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„Използвате ли компютърни дидактични игри в обучението?”, където 20% често 

ги използват, 25% използват, но рядко и 45 % не, защото липсват. (Фиг.23) 

  Фиг. 23 

Разпределените отговори в трите основни групи сочат за ясната представа за 

значението на игрите в учебно-възпитателния процес в първи клас. Те широко прилагат 

дидактически игри в познавателната дейност с децата, но изтъкнатите причини относно 

трудностите с материално-техническата база в училище пораждат пречки за използване 

на именно компютърни дидактични игри. Обезпокояващ е проблемът с групата 

учители, които посочват, че такива липсват като ресурс. Именно тази група учители и 

възпитатели ни доказва необходимостта от това изследване, защото всеки педагог е 

автор на своя педагогически процес, подбира методите и средствата, чрез които ще 

достигне до успеха на своята дейност. Когато той не може да си ги създаде сам, 

построява учебната си дейност според наличните ресурси. Разбира се, че не винаги 

може да бъде доволен от измененията, които е принуден да направи и от получения, 

като следствие от тях, резултат. Играта винаги е точното попадение на всеки педагог за 

осъществяване на неговите образователни цели и при това свободно избрана от детето, 

тогава е естествен категоричният отговор (100%) на анкетираните учители на осмия 

въпрос: отношението на учениците към предлаганите им по време на урок компютърни 

дидактични игри е положително и настроението им –приповдигнато. 

А на въпроса “Смятате ли, че съществуващите компютърни дидактични игри Ви 

удовлетворяват или създавате свои?” педагозите дават следните отговори (Фиг.24): 

12,5% са удовлетворени от наличните игри, 37,5% - не и 50% желаят да създават свои, 

но знанията им за това са ограничени.    
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  Фиг. 24 

Създаването на компютърна дидактична игра, дори в офисното приложение на 

Майкрософт Power Point, изисква малко по-задълбочени знания за тази програма за да 

бъде интересна и раздвижена тя за все по-претенциозните съвременни деца. 

Обучителните курсове за учители дават само базови знания, а при желание за по-добра 

квалификация педагогът трябва да продължи в специализираните курсове или чрез 

настойчиво търсене в Интернет и в специализираната литература, обмяна на опит с 

колеги. 

Бъдещите очаквания на учителите и възпитателите от училището са насочени 

към:  

а/ По-голямата ангажираност от МОН, РИО и ръководствата на училищата по 

проблемите на ИКТ в образованието – 50%; 

б/ Разработка на разнообразни електронни ресурси – 12,5 %; 

 в/ Повишаване на квалификацията на преподавателите – 25%;          

г/ Осъществяване на по-голяма координация между преподавателите – 12,5%. 

В настоящият момент в училище се наблюдава недостиг на компютри и 

мултимедийна техника и по този начин не се осъществяват пълноценно целите и 

задачите на внедряване на ИКТ в образователния процес. Но мога да посоча, че 

причината е и в самите педагози, които като творчески и търсещи личности никога не 

трябва да спират на постигнатото, защото така дистанцията учител-ученик се увеличава 

с темповете на научно-техническия прогрес. За да продължи да бъде авторитет и да 

отговаря на изискванията и интересите на 6-7 годишното съвременно дете педагогът 

трябва да прилага в учебната си дейност игровите и компютърните технологии.   
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3.1.4. Анализ на резултатите от диагностиката за училищна готовност на 

децата от полуинтернатна група на І „а“ и І „г“ класове за учебната 2012/2013 

година (приложение №4) 

В периода 17.09.- 3.10.2012 г. с учениците от първи клас бе проведен тест на  

Г. Бижков и Ф. Стоянова - съкратен вариант за готовност на децата за училище.  

Диагностиката за училищна готовност бе проведена от педагогическия съветник 

на училището Н.Л и класните ръководители на І“а“- Е.М и І“г“ – М.В. 

Провеждането на теста бе индивидуално, без ограничение във времето /в кабинета 

на педагогическия съветник/.  

За нашето изследване са взети данните за 26 от учениците на І”а” и І”г”класове, 

посещаващи полуинтернатната група на първи клас. 

 Диагностика за училищна готовност – 26 ученици 

Субтест  Елементарни 

понятия 

Количествени 

представи 

Откриване на 

образци 

Откриване на 

закономерности 

Справят се 24 24 23 22 

Среща 

затруднения 

1 1 1 3 

Не се справя 1 1 2 1 

           Табл. 4 

 

При обобщаване на резултатите в таблица (Табл. 5) и диаграма (Фиг. 25): 

☺ 24 ученици – притежават училищна готовност. 

☺  2 ученици общия тестов резултат  е под праговата стойност /29 точки/ и не 

притежават училищна готовност. 

 

бр. точки 40 39 38 37 36 35 34 31 25 18 

бр. ученици 3 4 4 4 - 3 2 4 1 1 

% 11,5 15,4 15,4 15,4 - 11,5 7,7 15,4 3,8 3,8 

           Табл. 5 
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  Фиг. 25 

Нашите констатации от наблюденията ни в групата в началото на учебната година 

по основните учебни дисциплини са следните:  

а) български език и литература  - от 26 деца 2 знаят всички букви и умеят да 

сричкуват, 4 – знаят буквите, но не могат да образуват срички, 1 дете чете несложни 

думи. 

б) математика – от 26 деца 24 умеят да броят до десет и обратно, 20 деца имат 

представа за операциите събиране и изваждане. 

в) роден край – 26 деца от 26 познават сезоните, умеят да различават растения, 

животни, птици. 

При обобщаване на данните и впечатленията: 11 деца имат високо ниво на 

готовност към обучение в първи клас, 9 деца – над средното ниво, 4 – средно ниво на 

готовност и 2 деца нямат училищна готовност. 

Анализът на резултатите от теста за училищна готовност, нашите констатации в 

началото на учебната година и психологическата литература показват, че в ранната 

училищна възраст 6-7 годишните ученици са способни да осъзнаят своето положение в 

обществото, сред своите връстници и възрастни, проявяват интерес към другите, владеят 

умения за общуване, да съпреживяват, съчувстват, помагат, знаят и изпълняват основни 

правила от културното поведение и взаимодействия в играта и бита. 

Първокласниците са способни да управляват своето поведение, знаят границите 

на позволеното, изпълняват заданията на възрастния. С интерес участват в различни 

дейности - учебна, игрова или трудова. Добре се ориентират не само в позната, но и в 

непозната обстановка. Те са достатъчно осведомени за предметите от обкръжаващата ги 

действителност, проявяват голям интерес към новите знания и информация. Нивото на 

развитие на мисловната дейност обезпечава възможност за училищно обучение. Най-
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характерно за децата от тази възраст е нагледно-образното и действено-образното 

мислене, създават се предпоставки за формиране на логическа форма на мислене. 

Речевото развитие на 6-7 годишните деца предполага наличието на сравнително 

богат речников запас, произнасят ясно всички звукове, построява правилно изреченията 

си, може да състави разказ по картинки и способност към най-прост звуков анализ на 

думи. 

На достатъчно високо ниво на развитие при повечето деца се намира зрително-

пространственото възприятие. Те са способни да характеризират пространствените 

взаимоотношения на предметите (ляво - дясно, над - под, горе - долу и т.н.), различават 

пространственото разположение на фигурите. Децата от тази възраст различават 

геометричните фигури, откриват ги в предметите от обкръжаващата ги действителност, 

имат умения за класификация на фигурите по форма, размер и цвят, различават и отделят 

букви и цифри. Развитието на зрително-моторни координации позволява на децата да 

координират своите движения. Децата могат да прерисуват прости геометрични фигури, 

предмети, букви, цифри при съблюдаване на размери и пропорции. В същото време за 

тази възраст е характерно слабото развитие на фината моторика на ръката. 

6-7 годишните деца са способни на произволно внимание, обаче неговата 

устойчивост не е висока и зависи изключително от условията на организация на 

обучение и от индивидуалните способности. Следва да се отбележи, че това се отнася за 

еднотипната дейност. Например, детето може активно да се занимава само с четене 

(писане, беседа и т.н.) не повече от 10-12 минути. Отчитайки този факт, учителят е 

длъжен да разнообрази дейността в течение на един урок. Освен това е важно да се има в 

предвид, че децата не са способни бързо да превключват своето внимание от един обект 

на друг. Преобладава непроизволното запомняне, в същото време има способност и на 

произволни действия на паметта. Използването на нагледни средства на обучение 

способства за развитието на произволното запомняне. Обемът памет рязко нараства при 

активно и осъзнато възприятие и запомняне. 

Възрастовите особености на 6-7 годишните деца (сложната произволна регулация 

на дейността, бързата умора и др.) предполагат, че за тях са много сложни статичните 

натоварвания, ограничения двигателен режим, бързото превключване от един вид 

дейност на друг и т.н. 
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Първокласниците са способни точно да изпълняват инструкцията на учителя, ако тя 

е дадена ясно и кратко, а също така е представена последователността (алгоритъм) на 

действията. На тях им е още трудно да оценят резултата и качеството на своята работа, да 

ги сравни с еталон, самостоятелно да поправи грешките и да внесе корективи в хода на 

дейността. Те все още имат завишена самооценка, затова задачата на учителя е 

постепенно и коректно да формират обективна самооценка на ученика. 

Следва да се помни, че децата от тази възраст емоционално реагират на 

неуспехите и неудачите в своята дейност, могат болезнено да се отнасят към стила на 

отношение на възрастния към себе си, емоционално (понякога неадекватно) да реагират 

на неговите забележки и критика за своята дейност, изискват постоянна положителна 

подкрепа и одобрение. 

Диагностиката в началото на учебната година дава точна и ясна представа за 

нивото на участниците на процеса, съдържанието на допълнителния учебен материал 

по време на самоподготовка и занятията по интереси. Всичко казано дотук повлия на 

избора ни за продуктивен и успешен учебно-възпитателен процес по 

самоподготовка чрез компютърни и игрови технологии, чрез използване на 

специално подбирани и създавани компютърни дидактични игри с програмата Power 

Point. 

 

3.1.5. Анализ на резултатите от изходящата диагностика по математика и 

български език на децата от полуинтернатна група на І „а“ и І „г“ 

класове за учебната 2012/2013 година (приложение №5) 

Работата ми в тази група започна с изучаването на педагогическия, методическия 

и материално-техническия потенциал на училището. Информационно-образователната 

среда по самоподготовка в първи клас се представя не само от учебниците, работните и 

упражнителни тетрадки, дидактичните материали, различните методически пособия по 

всички учебни дисциплини от учебния план, но и от използването на училищен 

мобилен компютър, интернет и компютърни дидактични игри. Всички компоненти от 

тази среда, интегрирани в единна методическа система, помагат на възпитателя да 

реши задачите на съвременното образование.  
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В края на учебната година първокласниците решиха тестове по български език и 

математика за установяване на изходното ниво, където резултатите отчитат покриване 

на държавните образователни изисквания на МОН за първи клас: 

1. Резултати от теста за установяване на изходното ниво по български език в 

първи клас  

а) Диктовка – най-често срещаните грешки са по критериите 6 и 7: заменяне или 

пропускане на букви. Но по останалите критерии стойностите са високи – от 76,9% до 

100%), които говорят за овладяването на графичните и правописни умения от 

учениците (Фиг.26).  

  Фиг. 26 

б) Задачи по български език от теста – най-малко верни отговори в теста 

учениците дадоха за четвърта задача - определяне на звуковете в думите, като основно 

грешките са при думите съдържащи буквите „я” и „ю” след съгласен звук (Фиг. 27). 

 Фиг. 27 

В качествена стойност за теста по български език 62 % от възпитаниците са 

получили „Отличен”; 26,9% – „Много добър” и 3,8% - „Добър”.  

2. Резултати от теста за установяване на изходното ниво по математика в първи 

клас  

Диаграмата показва високо ниво на усвояемост на задължителния минимум за  
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първи клас по математика от учениците – от 93,5% до 100% вярно решени задачи 

(Фиг.28): 

 Фиг. 28 

Най-много грешки учениците са допуснали в първа задача, където по-скоро може 

да се каже, че са по невнимание, характерно за тяхната възраст.  

„Отличен” са получили за теста - 65,4% от децата, „Много добър” – 30,8% и една 

оценка – „Добър”. 

Годишните оценки на всички възпитаници от полуинтернатната група на І „а” и 

„г” класове са „Отличен” и една оценка „Много добър”. 

3. Обобщените резултати на първокласниците (Фиг.29): 

 

 Фиг. 29 

 

 училищната готовност (УГ), изходно ниво по български език (ИН БЕ), изходно ниво по 

математика (ИН МАТ) и годишната им оценка (ГО) показват заинтересованост и 

мотивираност към учебния процес, достигнати отлични резултати в овладяването на 

учебния материал в първи клас, прилагане на придобити през годината учебни умения 
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и навици, които са вследствие  и на широката употреба на компютърните дидактични 

игри по време на самоподготовка.  

 

3.1.6. Анализ на резултатите от използването на споделените в Интернет 

пространството компютърни дидактични игри в домашни условия (Приложение 

№6)   

Резултатите от проведеното интервю с децата и анкетирането на родителите в 

началото на учебната година показват, че първокласниците в полуинтернатната група 

познават и ползват в домашни условия компютри и доказват това с уменията си за 

ползване на компютърна мишка и клавиатура, свободното ориентиране в Интернет 

пространството в търсене на фонотеки с песни и видеотеки с детски анимационни 

филми, детски сайтове с флаш компютърни игри.  

За развитие на интелектуалните способности и бързото адаптиране на децата към 

учебна дейност през настоящата учебна година в учебно-възпитателния процес в първи 

клас са използвани съществуващите в Интернет пространството компютърни игри и 

създадените авторски такива с програмата Power Point. Игрите са изградени въз основа 

на структурата на дидактическите игри и занимателните задачи, спазени са принципите 

на прилагане на компютърни технологии в началното училище за нагледност и 

достъпност на съдържанието, органически са свързани с учебното съдържание за 

първи клас чрез интегрален подход и възможности за междупредметни връзки – 

български език и литература, математика, роден край, музика, изобразително изкуство. 

Тяхното основно предназначение е усвояване на учебния материал, отработване на 

учебни умения и навици, създаване на положителна нагласа на възприемане на 

учебното съдържание и достигане задължителният минимум според стандартите на 

ДОИ по математика, Български език и литература и Роден край.  

По желание на родители и деца от полуинтернатната група в първи клас някои от 

компютърните дидактични игри са споделени в сайта на slideboom.com 

(http://www.slideboom.com/people/rumark), което даде допълнителна светлина върху 

значението и резултативността от тяхното приложение. Трябва да спомена, че повечето 

от тези презентации, впоследствие, са забелязани и прикачени в някои сайтове на 

началните класове.  
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Компютърните игри от периода на ограмотяване в момента на диагностициране 

имат следните показатели за брой отваряния: 

 

 

Компютърни дидактични игри бр.отваряния 

Б
ъ

л
гар

ск
и

 ези
к
 

Уча се да чета – Сонорни съгласни 1765 

Уча се да чета – Б или П 251 

Уча се да чета – В или Ф 64 

Уча се да чета – Д или Т 107 

Уча се да чета – Г или К 1042 

Уча се да чета – З или С 564 

Уча се да чета – Ж или Ш 803 

Приказка за ДЖ и ДЗ 1252 

Правопис на звучни и беззвучни съгласни 50 

Вълшебните букви и техните правила 78 

               Табл. 6 

Видно е, че най-голям интерес събуди първата пусната игра в Интернет за 

сонорните съгласни, с които малките ученици всъщност започнаха първите стъпки в 

образуването на срички и думи. А това, че обичат приказките доказва броя отваряния 

на „Приказка за ДЖ и ДЗ, в която те изброяват звуковете и буквите в думите, 

съдържащи тези два трудни за усвояване от децата звука. Броят на отваряне на игрите е 

показател и за самия автор, който отчита, анализира интересите на децата и взема под 

внимание при създаването на нови компютърни дидактични игри. 

  Фиг. 30 

 

Общият брой отваряния на игрите по български език са 5 976.   
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Споделените компютърни дидактични игри по математика в посочения по-горе 

сайт за презентации имат следните показатели в момента на диагностициране: 

 

 

Компютърни дидактични игри бр. отваряния 

М
атем

ати
к
а 

Събиране и изваждане до 3 152 

Събиране и изваждане до 4 129 

Познай колко – събиране и изваждане до 5 246 

Състав на числата до 5 171 

6 – събиране и изваждане – интегрирана игра 269 

7 – събиране и изваждане 601 

Жаба – жабурана 1015 

Скачащото жабче 1051 

Рали – събиране и изваждане до 10 1023 

Раз, два, три, елхичке, заблести! 239 

Коледарска математика 1275 

Свети Валентин – интегрирана игра 886 

Осмомартенски тренажор – интегрирана игра 691 

           Табл. 7 

Първокласниците като цяло проявяват по-голям интерес към математическите 

компютърни игри. „Коледарска математика”, „Рали”, „Скачащо жабче” и „Жаба-

жабурана” са предпочитаните сред игрите. 

  Фиг. 31 

Броят на отваряния на споделените компютърните дидактични игри по 

математика са общо  7 748. 
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 Споделените компютърни дидактични игри по Роден край са по-малко на брой и  

интегрирани с дисциплините математика, български език и музика и решават предимно 

възпитателни задачи. Любима игра на децата от този раздел е Пролетния празничен 

тренажор, чрез който децата се запознават с християнските празници: Лазаровден, 

Цветница и Великден. 

 

Компютърни дидактични игри бр. отваряния 

Р
о
д

ен
 к

р
ай

 

Ден на християнското семейство  862 

Легенда за мартеницата  899 

Пролетен празничен тренажор  1352 

Да почистим България  781 

         Табл. 8 

  Фиг. 31 

Четирите споделени игри имат общо 3 894 отваряния.  

При приравняване към средна величина на показател брой отваряния на игрите 

отчитаме, че именно компютърните дидактични игри по Роден край са предпочитаните 

игри от първокласниците: 

 Фиг. 32 

Направеният анализ на употребата на компютърни дидактични игри в Интернет 

пространството доказа тяхната значимост и полза за достъпно и занимателно 

ограмотяване и възприемане на учебни знания от малките ученици. В беседи с колеги 
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пролича и тяхната заинтересованост от използване на тези игри в учебно-

възпитателния процес на техните класове. 

 

3.1.7. Анализ на резултатите от устната анкета, проведена с децата и 

родителите преди края на учебната 2012/2013 година(Приложение №7)  

В периода 7.05 - 19.05.2013г. с възпитаниците от полуинтернатната група в първи 

клас бе проведена устна анкета от учител на І клас и временно изпълняващ длъжността 

педагогически съветник на училището С.З.  

Анкетирани са всичките 26 възпитаници. 

На първия въпрос дали им харесват следобедните часове за самоподготовка, без 

да визираме използването в тях компютърните дидактични игри, учениците са дали в 

различно съотношение и от трите подадени готови отговори (Фиг. 33). Голяма част от 

възпитаниците в края на учебната година не са загубили желанието и интереса към 

учебната дейност (76,9%), но има и ученици, които в началото на учебната година при 

диагностициране бяха под и около прага на училищната готовност и е видно, че все 

още при тях доминира игровата потребност над учебната. Това се потвърждава и от 

нашите наблюдения при смяна на дейностите от отдих в самоподготовка.  

  Фиг. 33 

А дали им харесва по време на уроците да играят компютърни дидактични игри – 

отговорът на всички деца бе положителен. От наблюденията ни в тези часове дори 

учениците, които не желаят да се прибират след отдих в класната стая за 

самоподготовка, се активизират при споменаването на компютърна дидактична игра и с 

голямо желание искат да отговарят на въпросите в нея. След такава игра преходът към 

самостоятелната подготовка се осъществява по-плавно и безпроблемно. 

При запитването на децата дали смятат, че тези игри им помагат в подготовката 

на уроците, отново имаме разнообразие в отговорите им (Фиг.34). Учениците все още 

нямат развита мисловна дейност и не разграничават дидактичната игра от 
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традиционните. Те не могат да разкрият скритите подбуди и цели на възпитателя, 

заложени в нея. Виждат героите, действието, дали ще получат награда в играта, дали са 

отговорили правилно. Но ако същите задачи ги зададем не в игрова форма, учениците 

ще отговарят, но без тази емоционална искра и мотивация.  

Подобна преценка проявяват и при отговорите на въпроса: „Мислиш ли, че 

компютърните дидактични игри са ти помогнали в голяма степен за знанията ти в 

първи клас?”(Фиг. 35) 

   

    Фиг. 34            Фиг. 35 

Включват ли децата тези игри, когато са у дома в свободното си време, в събота 

или неделя: 87% са отговорили утвърдително. С голяма доза увереност можем да 

приемем за вярна тази стойност, защото във всекидневните ни срещи с родителите те 

споделят своите и на децата впечатления от игрите, желаят да им споделя и други 

такива сайтове с образователни игри за техните деца, в които видяха голяма полза за 

тяхното отработване на уменията и навиците в периода на ограмотяването им. Освен 

това децата споделят, че често включват този сайт и за да проверят дали няма нова 

игра, която междувременно да е споделена.  

Резултатите от анкетата, наблюденията ни и беседите ни с родители, учителите и 

възпитателите на първи клас от училището, споделените мнения на колеги от страната 

в блога на Начално образование http://bglog.net/nachobrazovanie/, използващи в учебно-

възпитателния процес компютърни дидактични игри (виж Приложение №8: от kitket на 

08 април 2013, 08:20 „И обучаващо, и възпитаващо, и много интересно!“; от greti на 31 

октомври 2012, 13:40  „Днес много се забавлявахме с твоя тренажор. Децата смятаха и 

се радваха едновременно. Благодаря за споделения труд и поздравления от целия ни 

клас!“; zlatka chardakova на 05 април 2013, 11:50 „Идея, която заслужава адмирации! 

Поздравления, Руми!!! Прекрасна интеграция на роден край, математика и приказни 

http://bglog.net/nachobrazovanie/
http://bglog.net/blog/EkaterinaBakyrdzhieva/site/profile/
http://bglog.net/blog/GretaIvanova/site/profile/
http://bglog.net/blog/zlatkachardakova/site/profile/
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герои! Благодаря, за споделеното!!!“ и др.), ни дава основание за оптимизъм в оценката 

за значението на компютърните дидактични игри за достъпно и трайно овладяване на 

учебния материал от първокласниците. 

 

3.2. Структурно-функционален модел на прилагане на компютърни 

дидактични игри в учебно-възпитателния процес на полуинтернатна група в 

първи клас 

Началният учител има трудната и отговорна задача да помогне на малките деца в 

приобщаването им към училищната общност и учебната дейност. Той най-добре 

разбира думите на грузинския педагог и хуманист Ш.А.Амонашвили: „Всеки от вас 

изисква от мене да обмислям педагогика специално за него! Вие сте толкова различни, 

че аз постоянно се намирам в процес на решение на все нови и нови педагогически 

задачи. А колко неочаквани задачи решавам на ден, можете ли да ги пресметнете?“ 

[2,17] Учителят в съвременния урок трябва умело да използва възможностите на своите 

ученици, техния умствен потенциал, дълбоки и трайни усвоени знания за формиране на 

нравствени основи на бъдещи активни личности в гражданското общество. „Основната 

негова трудност се изразява в съчетаването на предварително фиксираните цели на 

урока с потребностите на учениците и с нуждата от индивидуализация и 

диференциация на обучението. Това се гарантира чрез активната роля на ученика в 

обучението, за да се стимулира развитие на умения за интелектуална и практическа 

дейност. Опитът на ученика формира учебното съдържание. Основна предпоставка за 

развиващото обучение се явява ученето чрез действие или процес на натрупване на 

знания чрез опит.” [ 36,162]   

Всеки педагог използва в своите уроци интерактивни презентации, но липсата на 

игрови компютърни програми, които да удовлетворят конкретни образователни цели и 

задачи ни подтикна към създаването на колекция от авторски компютърни дидактични 

игри с програмата Power Point на Майкрософт. Заданията са ориентирани към учебното 

съдържание на този клас с възпитателно въздействие, насочено към изворите на 

българската култура и традиции, към ценностите на човешкото общество и 

предназначени за използване при подготовка на уроците по математика, Български език 

и литература и Роден край. Освен това игрите отговарят на изискванията към 

личностните и метапредметни резултати на усвояване на основните образователни 
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програми и за високи учебни постижения на първокласниците. В часовете по 

самоподготовка те служат за усвояване и затвърдяване на материала от учебната 

програма по основните предмети от първи клас, а също така позволяват да се 

осъществи диференциран подход към всеки ученик при отчитане на индивидуалните 

особености; да обезпечи и мотивира пълната заетост на ученика по време на целия 

урок; да развие психологическите процеси: внимание, мислене, памет, въображение, 

възприятие. Придържаме се към мнението, че компютърните игри не заменят, а 

допълват всички традиционни форми на занятия и се явяват естествен път на  

приобщаване на малките ученици към новите информационни технологии, към 

опериране със знакови форми на мисълта.  

Създадените компютърните дидактични игри за малките първокласници са 

съобразени със споменатите в първа глава изисквания: 

o Съответствие на играта с вида, названието и авторската концепция; 

o Съвместимост на целите, задачите, съдържанието на играта с учебната 

програма; 

o Съответствие на игрите със задължителния минимум по български език, 

математика, роден край; 

o Наличие в игрите на допълнителен учебен материал; 

o Съответствие на игрите с изискванията към нивото на подготовка на учащите 

се; 

o Научна коректност, съблюдаване на общоприетата терминология и символика; 

o Реализация на принципите на дидактиката; 

o Езикът на излагане отговаря на критериите: ясност, точност, конкретност на 

формулировките, правилата и определенията; 

o Степен на нагледност при въвеждане и обоснования на новите понятия в 

процеса на обучение; 

o Спазване на принципите за обич и уважение към учениците, достъпност и 

съобразност с възрастовите особености. 

На учащите се предлагаме да изберат правилен отговор, а в случай на провал е 

възможен повторен избор дотогава, докато учащия се не намери накрая отговора на 

съответния въпрос. При този вид развиващи игри у малките ученици не възниква стрес 

и страх, отговаряйки един път неправилно, учениците искат да намерят правилния 
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отговор, при това те дълго ще запомнят кой от предложените варианти е верен, а кой – 

не и следващият път няма да направят грешка. И не е необходимо да се страхуват от 

резултата, затова в клас не се създава напрегната атмосфера, и учащите се с радост 

очакват такива уроци. Така ние обезпечаваме пълна заинтересованост, получаваме 

вниманието на децата по време на урока. Доколкото непроизволното внимание се 

поддържа от интереса, то е естествено да се стремим да направим своя урок 

интригуващ. 

 Компютърните дидактични игри са подходящи за затвърдяване на учебен 

материал и формиране на учебни умения и навици и в зависимост от целите и задачите 

ни ги прилагаме в началото на урока, по време на урока или в края. 

Периодът на ограмотяване за първокласниците е труден и изключително важен 

и създадените компютърни дидактични игри – тренажори „Уча се да чета” подпомагат 

постигането на основните образователни цели по български език и литература, а 

именно: 

- овладяване на четенето и писането като необходима предпоставка за езиковото и 

литературното обучение; 

- формиране и усъвършенстване уменията на учениците да говорят и четат 

правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо; 

- овладяване на емпирично равнище на начални знания за строежа на езика и 

езиковите речеви единици; за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и 

граматични норми; 

- формиране на начални умения за възприемане, осмисляне и интерпретация с 

помощта на учителя на кратки по обем и достъпни като съдържание литературни 

произведения; за споделяне на впечатления от чутото или прочетеното литературно 

произведение; за самостоятелно четене на художествени и научно-популярни текстове, 

подходящи за възрастта; 

- развитие на устната и писмена реч, мисленето и въображението, паметта, 

познавателните интереси и творчески способности на първокласниците. 

В компютърните игри – тренажори е спазена посоката на звуковия анализ: от 

аналитична към синтетична дейност. Учениците започват четенето с отворени и 

затворени срички, дейността се усложнява с четене на думи, изречения, текст. 

Включват се внезапно в различни дидактични игри, които разнообразяват четивната 
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дейност. С компютърните дидактични игри се създават условия за усвояване и 

упражняване на знания и умения за правопис на думи с обеззвучаване на звучни 

съгласни в края на думата, правопис на собствени имена, упражнения за съставяне на 

думи от срички, съставяне на изречения, подреждане на изречения в текст, 

самодиктовка, отработване правилата за правопис на малките думи (в, във, с, със) и др. 

(Приложение №9;фиг.1) Задоволство от този вид тренажори с компютърни дидактични 

игри бе изказано и от родителите на децата, в които те отбелязват ползата им и в 

допълнителния материал, и в игрите, които мотивират развитието на четивната техника 

и интереса към иначе скучния предмет – четене. 

Към тази дейност добавяме и две компютърни дидактични игри с тестове 

„Приказка за ДЖ и ДЗ” и „Приказка за Ь”, които започват с авторска занимателна 

приказка за двубуквените съчетания „дж” и „дз” и приказка за „ь”. Известна ни е 

любовта на малките ученици към приказките, които повишават интереса и вниманието 

към особеностите на тези български звукове и буквата без звук. В непринудена форма в 

хода на втората приказка са отбелязани и анализите на звуковия състав на буквите „щ”, 

„ю” и „я”, омекотяването на съгласния звук пред „ь”, „ю” и „я”. Установява се 

разликата в звукопроизношението и значението при четенето на двойките думи с „ьо” и 

„о”, решаване на тест с избор в предложените думи на буквосъчетанията „йо” и „ьо”. 

(Приложение №9;фиг.2) 

Учебният предмет Математика в учебно-възпитателния процес има специфична 

трудност, която е заложена в абстрактния характер на тази наука. Компютърните 

дидактични игри подпомагат осъществяването на следните образователните цели на 

обучението по математика в първи клас: 

- да се формират понятия за числата до 20; 

- да се усвоят аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 20; 

- да се изградят умения за решаване на текстови задачи с едно пресмятане от 

събиране и изваждане; 

- да се формират представи за геометричните фигури квадрат, триъгълник, 

кръг, правоъгълник, отсечка; 

- да се усвоят мерните единици за дължина – сантиметър, за маса – килограм, 

за български банкноти и монети – лв. и ст.; 

- да се формират начални умения за събиране и изваждане с именувани числа. 



68 

 

В компютърните дидактични игри „Раз, два, три, елхичке, заблести”, „Рали”, 

„Скачащото жабче”, „Познай колко”, „Състав на числата до 5” и др. учениците 

решават задачи и с верните си отговори задвижват колите, светват лампичките на 

елхата или карат жабчето да подскача и така занимателно влизат света на 

математиката. А интегрирани с учебните предмети Роден край, Български език и 

литература, Английски език, Музика, игрите „Събиране и изваждане до 3”, 

„Събиране и изваждане до 4”, „Събиране и изваждане до 6” и „Събиране и 

изваждане до 7” стават още по-забавни и интересни за децата и обогатяват 

познавателните им интереси. (Приложение №9;фиг.3) В тях абстрактните 

математически задачи са обогатени, допълнени и илюстрирани със съдържание, чрез 

което става възможно приобщаването на малките първокласници към знанията  и за 

народните обичаи в родния край, напр. в компютърната дидактична игра „Коледарска 

математика”. След характерния възглас на коледарите „Ей, стопанино, отвори!” 

учениците решават появилата се задача и при правилното й решение получават за 

награда геврек, орехи, ябълки и куплет от песента „Стани ми, стани, нине”. Така те 

неусетно се потапят в красивите зимни изгледи от село Боженци, обикалят с 

коледарите от двор на двор и  решават достатъчен брой задачи и, кликвайки верния 

отговор, пеят заедно с аудио-наградата от играта. А „Легенда за мартеницата” 

интегрира учебните предмети: четене, математика и музика. Учениците сами прочитат 

известната легенда, свързана с Хуба и хан Аспарух, решават задачи и получават 

награди от Баба Марта. Така в занимателна форма първокласниците обогатяват своите 

знания за този красив български обичай, запознават се с голямото разнообразие от 

мартеници  и накрая научават още една детска песен по случай този празник. 

(Приложение №9;фиг.4) 

От няколко години празнуването на католическия празник „Свети Валентин” в 

училище се превърна в негласен Ден на приятелството. Изработения символ на този 

ден – сърцето – се подарява на близки и приятели. И ние с първокласниците 

посвещаваме този ден на приятелството, като те за първи път се запознават и с едно 

българско фолклорно творчество – пословиците. Малките ученици сами прочитат 

пословицата, в която липсва една дума, откриват я сред предложените им три такива, 

но задачата не свършва дотук. При кликване на правилната дума се отваря голямо 

сърце с математическа задача, която трябва да бъде решена. Така интегрираната с 
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разнообразно съдържание дидактична компютърна игра обогати с нови знания по 

четене, провери знанията по математика на малките ученици и създаде благотворна и 

приятелска атмосфера в клас (Приложение №9;фиг.5).  

Увлекателна и забавна е компютърната дидактична игра „Пиратски сборник със 

задачи” (Приложение №9;фиг.6), съставена на основата на руска детска книжка 

„Пиратский задачник” с автори Лыкова И. А. и  Колобова О. П. в превод от автора на 

изследването. Тя има за цел децата да се запознаят със здравно-хигиенните навици, да 

разберат в какво се изразява личната хигиена, да осъзнаят необходимостта й за доброто 

здравно състояние, да изградят познавателни и практически умения и навици за 

нейното спазване. Забавните нехигиенни приключения на пиратите в съчетание с 

решаване на математически текстови задачи от събиране и изваждане до десет на 

здравословна тематика занимават малките ученици и решават поставените от педагога 

дидактични и възпитателни цели и задачи.  

Патриотизмът е сред нравствените качества, определящи отношението на човека 

към обществото и заема водеща роля в гражданското образование на малките ученици. 

Патриотизмът включва в себе си любов към Родината, грижа за интересите на страната, 

уважение към символите и историческото минало на Родината, нейните традиции, дълг 

и отговорност. Патриотизмът определя гражданското самосъзнание на човека и 

неговото поведение в обществото. Компютърната игра „Опознай родината, за да я 

обикнеш” (Приложение №9;фиг.7) решава следните образователни задачи: 

- учениците да усвоят понятия като „забележителности”, „културни паметници”, 

„курорт”, „родина”; 

- Да познават и назовават паметниците на културата, да определят техните 

особености; 

- Да изпитат естетическа наслада от красотата на нашата родина; 

- Да възпита у тях любов към родината и интерес към нейните забележителности; 

В нея малките ученици преодоляват трудности, които представляват интегриран 

подход към други учебни предмети: математика, български език и литература, музика, 

достигат и се запознават с определени градове и забележителни места. Тази 

компютърна игра се явява ценно средство за възпитание на умствена активност у 

учениците, за предизвикване на жив интерес към знанията по тази тема: да се запознаят 

учениците със забележителностите на родината, да добият представа за културно-
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историческите и природните забележителности на България, да бъдат горди с 

ценностите, които е съградил българският дух и природата. Играта помага този 

материал от скучен и традиционен да се превърне в увлекателен и по този начин се 

създава радостно работно настроение, удовлетворение от този процес на усвояване на 

знанията.  

Трудна за първокласниците е темата за правата и отговорностите на децата. 

Учебният материал по Роден край в първи клас има следните задачи по тази тема: 

- да даде начални правови знания; 

- да осигури възможност на учениците да се почувстват граждани на своята 

страна, да способства за формиране на собствено достойнство, осъзнаване на своите 

права и задължения; 

- да развие уважение и търпимост към хора, независимо от тяхната социална 

принадлежност, пол и възраст и уважават достойнството и личните права на другите. 

В днешното съвременно общество първокласниците получават много 

информация, но такива понятия като „права”, „отговорности”, „общуване”, 

„поведение”, „толерантност”, „доброжелателност” са абстрактни и неразбираеми за тях 

в тази възраст. Използването на игровите и дидактични възможности на компютъра ни 

позволява занимателно и ярко онагледено да се обобщят, систематизират и затвърдят 

получените знания по тази тема.  

Едно от неприкосновените права на човека е правото на име. Компютърната игра 

„Познай чие е името” (Приложение №9;фиг.8) решава следните дидактични задачи: 

- учениците да добият представа за това, че всеки човек има право на свое име, 

което го отличава от другите; 

- да научат, че името може да зависи от етноса, към който принадлежи човека, 

като характерна етническа особеност; 

- да узнаят, че името е свързано пряко с делата на хората – за доброто име трябва 

да се работи упорито.  

В играта учениците свързват пуснатите балони с имената на децата от картинката 

като за ориентир им служи съответния етнос в България. Така те придобиват знания и 

за българските етноси, за характерните им имена, за дружбата и толерантността в 

техните отношения. А втората част на играта нагледно представя на учениците как 

имената на известни и за тях личности са свързани с дейността им в нашето общество.  
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За съжаление в съвременните деца отсъства ясната представа за понятията 

„семейство”, „членове на семейството”. Наблюдават се неточни знания за историята на 

своя род и семейство, не са сформирани представи за положителни и отрицателни 

постъпки като ценности в семейството, тъй като има семейства, в които цари 

несъгласие, отсъства уважение между неговите членове, незачитане мнението на децата 

и пр. Много деца не могат да определят значението на семейството за човека. В тези 

трудни дни не всеки родител осъзнава колко актуален и болезнен е този проблем: 

приобщаване на децата към семейните традиции и обичаи, повишаване на интереса им 

към ценностите на семейството. Всяко дете има право да знае своите родители и 

правото на родителска грижа. От своя страна то е длъжно да ги уважава. 

Компютърната игра по случай Деня на християнското семейство (Приложение 

№9;фиг.9) разкрива пред детето едно голямо задружно  семейство, в което то е негов 

член. Децата решават задачи и подреждат цветята заедно с мама, играят футбол с татко, 

ловят риба с дядо, а с баба отиват на пазар. Освен това тепърва ограмотяващият се 

първокласник се затруднява да разпредели неговите членове по местата в родословното 

дърво. Той трябва да построи роднинските връзки с помощта на техните имена.  

Всяко дете има право на гражданство. Още с раждането си в тази страна и като 

неин гражданин то има правото на грижа и защита от нейна страна. В същото време е 

длъжен да обича своята родина и активно да участва в нейния живот, при нужда да я 

защитава, да бъде честен, справедлив и смел. Играта „Символите на българската 

държава” (Приложение №9;фиг.10) има задачата по забавен начин, разхождайки се 

покрай значими културни и държавни обекти от столицата, да научи учениците , че 

София не е само най-големия град, но е и столица на Република България, да ги 

запознае със символите на нашата държава, да ги научи да ценят родината си и да 

помнят, че човек има само една родина и за нас тя е България, единствена и 

неповторима. В края на разходката си героите от играта стигат до сърцето на държавата 

– президентството, където прозвучава химна на страната ни.  

Другата страна на правата са задълженията и отговорностите. Учениците трябва 

да разберат, че те винаги вървят заедно. Имаш право на живот, но имаш отговорността 

да го пазиш – своя и на другите. Имаш право да не те обиждат и нараняват, но и ти 

имаш задължението да не постъпваш по същия този начин, т.е. постъпвай така с 

другите, както искаш и те да постъпват с тебе. Следващите две игри „Приказките и 
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правата” и „Права с отговорности” (Приложение №9;фиг.11) имат за цел учениците, 

които погрешно смятат, че да знаеш своите права е достатъчно, да научат, че там 

където са правата, там са и задълженията и отговорностите. За да се подобри правовата 

атмосфера в клас, в семейството, в училище, трябва да помним, че и другите около нас 

също имат права, да знаем своите задължения и да поемаме отговорност за своите 

постъпки. В тази задача активна помощ оказват популярните приказни герои, които 

учат децата да анализират техните постъпки, да назовават нарушените в приказката 

права. И вълкът от трите прасенца, и козата със седемте козлета, грозното патенце, 

Пепеляшка и др. са прекрасни примери за онагледяване и чудесен материал за 

дискусии при малките ученици за постъпките на любимите герои, за възпитаване на 

любов, отговорност и желание за спазване на правата и поемане на отговорности за 

своите действия. 

 

3.3. Обобщение на резултатите 

Резултатите от проведения експеримент потвърждават изведената в 

изследването хипотеза, че използването на компютърни дидактични игри в учебно-

възпитателния процес по самоподготовка в първи клас спомага за мотивиране на 

учениците към учебния процес, формира по-високо качество на предметни знания, 

създава умения и навици за учебна дейност, възпитава в нравствени ценности учащите 

се. Резултатите в края на учебната година малките първокласници показват 

заинтересованост и мотивираност към учебния процес, достигнати са отлични 

резултати в овладяването на учебния материал в първи клас.  

Наблюдението и резултатите от прилагането на компютърни дидактични игри в 

часовете по самоподготовка установи следното: 

 първокласниците са с положителна нагласа и висока степен на готовност за 

работа с компютърни дидактични игри; 

 компютърните дидактични игри увеличават ефективността на обучение; 

 те съкращават времето на обучение и увеличават количеството тренировъчни 

задания, които учениците с лекота решават и съжаляват за настъпилия край на играта; 

 първокласниците бързо възприемат същността и възможностите на 

компютърните дидактични игри и оценяват положително предимствата на тази форма 

на мотивиране и актуализиране на знания; 
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 първокласниците с удоволствие  се учат да вземат решения;  

 при избързване и получаване на неудовлетворителен резултат, 

първокласниците са готови да действат по-внимателно и да вникват по-дълбоко в 

задачата, да анализират, съпоставят и обмислят всяка крачка на действие; 

 първокласниците желаят да играят на тези игри и в сайтовете на Интернет 

пространството, където те се поместват; 

 първокласниците потвърждават необходимостта и полезността от използването 

на компютърни дидактични игри в процеса на подготовка; 

 Програмата Power Point е лесна и удобна за изпълнение на желани игри, 

съобразени с преследваните образователни цели и задачи; първокласниците също 

задават темата и героите на следващите дидактични игри и само възрастта и все още 

недостатъчните знания по компютърни технологии са пречка сами да ги създават; 

 Всички възпитаници постигнаха много добри и отлични резултати в края на 

учебната година и показват трайно усвоени знания и много добра четивна техника; 

 Към заявленията на желаещите за полуинтернатна група на бъдещия втори 

клас за учебната 2013/2014 година се добави и това на единствения ученик, не 

посещавал целодневното обучение през изтеклата учебна година. 

 Някои от игрите са представени на среща на Кръгла маса „Българското училище 

– пресечна точка на образование, морал и гражданска отговорност“ гр. Велико Търново 

с доклад на тема „Компютърните дидактични игри за достъпно и трайно овладяване на 

знания по гражданско образование в първи клас“. (виж Приложение №10) 

Създадените и приложените компютърни дидактични игри в учебно-

възпитателния процес в първи клас, наблюденията и резултатите от постигнатото дават 

основания за по-нататъшна работа по използване на тези игри в обучението на малките 

ученици. Разглеждаме този първи експеримент като начален етап, а внимателния 

анализ на интервюто с първокласниците, наблюденията и резултатите - като основа за 

усъвършенстване на постигнатото и развитие на нови идеи за приложението на 

компютърните дидактични игри в учебно-възпитателния процес в първи клас.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обучението с прилагане на информационно-комуникационни технологии носи в 

себе си огромен мотивационен потенциал за полагане основите и развитие на 

познавателния интерес на малките първокласници. Предимството на използване на 

компютърни дидактични игри се състои в това, че общуването н компютър 

предизвиква у децата жив интерес, отначало като игрова дейност, а след това и като 

учебна. Този интерес лежи в основата на формиране на познавателните мотивации, 

произволна памет и внимание, повишават интереса и ефективността на обучение на 

детето в учебно-възпитателния процес. 

В часовете по самоподготовка в полуинтернатната група на първи клас 

компютърните дидактични игри разширяват възможностите на представяне на 

учебната информация. Използването на ярки цветове в действие и движение, звук, 

съвременни средства на видеотехника позволява моделирането на различни ситуации и 

усилва мотивацията на учениците.  Не само това, че се използва компютър в часовете, 

което от своя страна повишава интереса към учебния процес, но също така и 

възможността да се регулира представянето на учебните задачи в степен на трудност и 

поощрения за правилните отговори. А за така необходимата занимателност като 

източник на интереса на учениците възможностите на компютърните игри са 

неизчерпаеми. Тяхното използване в часовете по самоподготовка икономисва време, 

увеличава тяхната плътност и обем от изпълнени задачи, реализира принципа за 

нагледност, управлява неустойчивото внимание на малките ученици, увеличава 

интереса и  повишава активността им, превръща ги в равноправни участници в учебния 

процес. Развива у малките първокласници умения и за работа с ИКТ и ги извежда към 

творческо и експериментално поведение. 

Компютърът естествено се вписа в живота на училището и се явява още едно 

ефективно техническо средство, с помощта на което може значително да се 

разнообрази процесът на обучение. Тези дидактични възможности на компютъра, 

творчеството на учителя и компютърните дидактични игри доказват ефективността и 

актуалността от използването на компютърните дидактични игри  в учебно-

възпитателния процес в първи клас. 
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                        Приложение 1 

       ИНТЕРВЮ 

За деца от полуинтернатна група в първи клас 

1. Имате ли компютър вкъщи? 

а) да 

б) не 

2. Ако те оставят вкъщи сам и можеш да избереш къде да бъдеш – пред 

телевизора или пред компютъра, кое ще предпочетеш? 

а) да 

б) не 

в) …………………………………………………………………………. 

3. Смяташ ли, че можеш да работиш на компютър? 

а) да 

б) не 

4. Какво обичаш да правиш на компютъра? 

5. Можеш ли да ползваш Интернет? 

а) да 

б) не 

6. Помага ли ти някой за пускането на игра, филм или нещо друго на 

компютъра? 

а) да 

б) не 

7. Какво е за теб компютъра – приятел, учител или машина? 

а) приятел 

б) учител 

в) машина 

8. Компютърът всичко ли може? 

а) да 

б) не 

в) незнам 

9. Компютърът ще ти помага ли в ученето или ще ти пречи? 

10.  Какви извънкласни занимания и кръжоци посещавате? 
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Приложение 2 

АНКЕТА №1 

за родители 

Уважаеми родители, 

Целта на настоящото анкетно проучване е да се определи Вашето отношение към 

компютърните технологии и компютърните дидактични игри в учебния процес. 

Анкетата е анонимна. Въпросите имат готови отговори. Ако нито един от отговорите не 

Ви допадне, може да отговорите свободно. Имате право само на един отговор, 

независимо кой от начините ще изберете. 

Благодарим Ви за участието! 

1. Вашата възраст е _______ (или е в интервал: 20-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61 и 

повече) 

         2. Образование 

а) основно 

б) средно 

в) висше 

3. Ползвате ли компютър? 

а) да, за работа 

б) да, за общуване и забавления 

в) не 

4. Имате ли вкъщи компютър? 

а) да, един 

б) да, повече от един 

в) не 

5. Ползвате ли Интернет? 

а) постоянно 

б) понякога 

в) никога 

6. Имате ли E-mail? 

а) да 

б) не 



77 

 

7. Как ще реагирате, ако ваш приятел ви се похвали, че е купил на детето си 

компютър? 

а) положително, защото компютърът е нашето бъдеще  

б) отрицателно, защото е вреден за здравето 

в) друго…………………………………………………………………… 

8. Смятате ли, че детето трябва да умее да работи с компютър? 

а) да 

б) не 

в) не зная 

9. Ако ДА, от каква възраст? 

а) 5-6 години 

б) 7-10 години 

в) 11-14 години 

10. Какви действия извършва на него? 

а) слуша музика и приказки 

б) гледа анимации и филми 

в) играе компютърни игри 

г) всичко, което е изброено 

д) незнам 

11. Какво Ви е мнението за компютърните игри? 

а) положително 

б) отрицателно 

в) нямам мнение 

г) друго………………………………………………………………….. 

12. Какви компютърни игри обича да играе Вашето дете? 

а) оцветяване 

б) състезателни 

в) логически 

г) образователни  

д) незнам 

13. Стараете ли се да контролирате процеса на игра на вашето дете на 

компютърни игри и как именно? 
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а) аз включвам игрите 

б) обсъждаме кои игри да играе 

в) само си избира игрите 

г) забранявам му да играе игри 

д) друго………………………………………………………………… 

14. Знаете ли някои хигиенни правила на ползване на компютър от деца? 

а) да, интересувам се 

б) не, действам по моя преценка 

15. Според Вас трябва ли да има компютърни технологии в учебния процес в 

началното училище? 

а) да 

б) не 

в) нямам мнение 
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Приложение 3 

АНКЕТА №2 

за учители и възпитатели 

                   Уважаеми учители и възпитатели, 

Целта на настоящото анкетно проучване е да се определи Вашето отношение към 

прилагане на ИКТ и компютърни дидактични игри в учебния процес. Анкетата е 

анонимна. Въпросите имат готови отговори. Ако нито един от отговорите не Ви 

допадне, може да отговорите свободно. Имате право само на един отговор, независимо 

кой от начините ще изберете. 

Благодарим Ви за участието! 

1. Използвате ли компютрите в работата си? 

а/ да, ежедневно          

б/ често     

в/ понякога 

2. Удовлетворява ли Ви техническото осигуряване? 

а/ да                              

б/ не достигат компютри    

в/ недостатъчно е оборудването с мултимедийни проектори 

г/....................................................................................................... 

3. Вашата подготовка в областта на информационните технологии е? 

а/ Специализиран курс за обучение на учители за работа с компютри  и ИТ в 

начален етап                        

б/ Удостоверение за работа с ИКТ      

в/ Самоподготовка          

г/ Подготовката ми е комплексна (няколко от изброените) 

д/ Всичко изброено 

4. Какви ресурси използвате в работата си? 

а/ Готов софтуер/електронни учебници                    

б/ Чужди презентации 

в/ Лични презентации  

г/Интернет ресурси 

д/ Използвам всички възможности 
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5. Срещате ли подкрепа в усилията си да използвате компютърни 

технологии в обучението? 

а/ да, от директора на училището    

б/ да, от колеги 

в/ не, никога 

г/ползвам лични 

6. Какъв е според Вас ефектът от използването на ИКТ в учебния процес? 

а/ По-добра мотивация у учениците и провокиране на интерес към учебното 

съдържание                   

б/ Разнообразяване на процеса на обучение           

в/ Подготовка на децата за адаптиране към живота в съвременното 

технологично общество 

г/ Комплексен от а),б) и в)     

д/ Губене на време, ниска ефективност     

7. Използвате ли компютърни дидактични игри в обучението? 

а/да, често         

б/да, рядко 

в/не, защото липсват такива      

г/ не, защото не виждам смисъл  

8. Какво е отношението на учениците Ви към използването на 

компютърни игри в учебния процес? 

а/ положително, радват се  

б/ безразлично, но участват  

в/ не желаят да участват 

9. Смятате ли, че съществуващите компютърни дидактични игри Ви 

удовлетворяват или създавате свои? 

а/ удовлетворяват ме                                   

б/ не ме удовлетворяват  

в/ създавам свои 

г/ искам да създавам, но знанията ми не са достатъчни за това      

10. Какви са Вашите бъдещи очаквания? 
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а/ По-голяма ангажираност от МОН, РИО и ръководствата на училищата по 

проблемите на ИКТ в образованието 

б/ Разработка на разнообразни електронни ресурси 

 в/ Повишаване на квалификацията на преподавателите          

г/Осъществяване на по-голяма координация между преподавателите 
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 Приложение 4 
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Приложение № 5 
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Приложение №6 
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Приложение № 7 

Устна Анкета 

за възпитаниците от полуинтернатна група І”а” и І „г” класове 

за оценка на ролята и значението на компютърните дидактични игри в 

тяхната подготовка в часовете по самоподготовка и у дома 

 

4. Харесват ли ти следобедните часове по самоподготовка? 

а) да 

б) не 

в) незнам 

5. Харесват ли ти часовете, когато има компютърни игри? 

а) да 

б) не 

в) незнам 

6. Помагат ли ти да учиш? 

а) да 

б) не 

в) незнам 

7. Включваш ли тези игри, когато си у дома? 

а) да 

б) не 

8. Мислиш ли, че компютърните дидактични игри са ти помогнали в голяма 

степен за знанията ти в първи клас? 

а) да 

б) не 

в) незнам 
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Приложение № 8 

Мнения на колеги от сайта на Начално образование - 

http://bglog.net/nachobrazovanie/ 

 

http://bglog.net/nachobrazovanie/
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Приложение № 9 
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Приложение № 10 
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