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Резюме: Материалът поставя въпроса за значението на компютърните технологии, 
и по-конкретно на компютърните дидактични игри при овладяването на знания по 
Гражданско образование като елемент от учебното съдържание на общообразователния 
предмет  Роден край. В творчески създадената от педагога компютърна образователна 
игра първокласниците развиват такива важни операции от мисловната дейност като 
обобщение и класификация, логическо мислене и памет. Компютърните технологии 
представят значително ярко съдържанието на учебния материал, а компютърната игра 
задоволява детската потребност от игра и реализира образователните цели и задачи на 
педагога. 
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Обучението и възпитанието в началния етап на образование е този фундамент, 

върху който се строи цялата по-нататъшна дейност на личността. През този етап детето от 
началната училищна възраст за кратък срок от време усвоява, преобразува и използва в 
практическата си дейност голям обем информация. 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. От този момент нататък започва нов 
интензивен етап във физическото и интелектуалното му развитие, като същевременно се 
усъвършенстват вече придобитите навици и се формират нови, по-сложни умения за 
комуникация и поведение. През този период се извършва смяната на водещата дейност от 
игрова в учебна, която преминава трудно и проблемно. Всичко зависи от това до каква 
степен е постигната социално-психологическата готовност на децата за учебен труд, за 
смяна на обстановка и основна дейност. Ако забравим играта и я оставим вън от училище, 
детето ще е нещастно. Ето защо учебният процес трябва да протича така, че да бъде 
изключително занимателен. Да се дава знание, но винаги с игрова мотивация.  

Днес информационните технологии се разглеждат като важен компонент от 
общото образование и играят голяма роля в решаването на приоритетни образователни 
задачи, а именно: формиране на мотивационна, интелектуална и операционна готовност за 
използване на ИКТ в своята дейност. Тази необходимост е продиктувана от основната 
роля на информационните и комуникационни технологии в съвременното общество, в 
което е бъдещето на детето. Това задължава учителите и възпитателите да ги използват,  
отчитайки особеностите на психичните възрастови закономерности и условията на 
използването на компютърните средства. Чрез ИКТ технологиите педагогът се доближава 
максимално до детето, защото днес компютърът присъства в почти всеки дом наред с 
телевизора и мобилния телефон.  

Компютърните дидактични игри са нов вид игри от развиващото се обучение. Те 
не са просто дидактични или сюжетни, защото на монитора оживяват не само 
фантазиите на детето, любимите му приказни герои, но оживяват и предмети от околния 
свят, цифри, букви. По този начин, попадайки в компютърната игра, то се озовава в един 
по-особен свят, който е подобен на реалния и в същото време – различен. Управлявайки 
тези предмети, като ги кара да се появяват или изчезват, променят, детето развива такива 
важни операции от мисловната дейност като обобщение и класификация, логическо 
мислене и памет, защото се използват богатите ресурси на Интернет, често емоционално 
близки до неговата природа, цветни, движещи се, запомнящи се. По такъв начин 



компютърът представя значително ярко съдържанието на образователния материал, а 
компютърната игра задоволява детската потребност от игра и осъществява 
образователните цели и задачи на педагога. 

Ако по време на урока педагогът използва така нареченото пряко обучение, то 
както в дидактичната, така и в компютърната игра познавателните задачи се свързват с 
игрови: да отгатнат, да се състезават и пр. и това ги прави особена форма на обучение – на 
леко, бързо и непреднамерено усвояване на знания от децата. И в компютърните игри 
образователните задачи могат да бъдат най-разнообразни: затвърдяване представите и 
явленията, упражнение в анализ, сравнение, обобщение и т.н. Планирайки занятията, 
включващи тези игри, е необходимо да се отчита не само програмното съдържание, но и 
игровите задачи, действията и правилата на играта. Всяка компютърна дидактична игра 
следва определени педагогически принципи: 

1) да се опира на вече придобити знания и опит от учениците; 
2) да бъде образователната задача достатъчно трудна и в същото време да е 

достъпна за децата; 
3) да поддържа интерес и да има разнообразие в игровите действия; 
4) постепенно да се усложняват образователната задача и игровите действия. 
Формирането на гражданска позиция започва от най-ранно детство, от семейството, 

детската градина и училището. Главната цел на гражданското възпитание в съвременната 
демократична държава е формиране на личностна позиция в системата на обществените 
отношения. Изграждането на гражданска компетентност у учениците е свързано с 
формирането на основополагащи ценности, определящи гражданското самосъзнание, 
възпитание на учащите се на основата на социокултурни и исторически достижения на 
страната, културни и исторически традиции на родния край.  

Гражданското образование е важен интердисциплинарен елемент на учебното 
съдържание по предметите от задължителната общообразователна подготовка, 
включително и по Роден край в първи клас. То е в основата на личностното развитие и 
подготовката на младия човек за социална реализация чрез познаването, владеенето и 
използването на човешките права и свободи, съобразени със законите на демократичното 
общество. Запознавайки първокласниците със социалната действителност с помощта на 
компютърните игри, педагогът изпълва с нови форми и съдържание традиционните 
видове детска дейност, дава ново съдържание на общуването на децата с педагога и на 
общуването между самите деца При дидактически правилен подход компютърните игри 
активизират вниманието на учениците в часовете по Роден край, усилват тяхната 
мотивация, развиват познавателните процеси, мисълта, въображението и фантазията, 
обогатяват системата на дидактиката.  

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” 
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-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; 

- да научи учениците да уважават достойнството и личните права на другия 
човек, конструктивно да общуват един с друг и с възрастните. 

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” 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. 

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 „Родословно 
дърво” разкрива пред детето едно голямо задружно  семейство, в което то е негов член. 
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” 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 правата” и „Права 
с отговорности” 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. 

Използването на компютърните дидактични игри активизира познавателната 
дейност на учениците, но изисква добра предварителна подготовка от учителя. Той трябва 
да обмисли игровата ситуация, да определи мястото на дидактичната игра в урока, да 
подбере игровото съдържание, да обмисли начините за оценяване на резултатите и да 
подготви дидактичен материал, който е необходим за играта и пр. В компютърната мрежа 
Интернет учителят може да прикачи своите компютърни дидактични игри в различни 
образователни сайтове, да посочи точните им адреси и по такъв начин ученикът може да 
повтори  и затвърди знанията си по гражданско образование. 

От всичко казано дотук можем да направим следния извод, че компютърните игри 
не заменят, а допълват всички традиционни форми на игри и занятия по Роден край, 
явяват се естествен път на приобщаване на малките ученици към новите информационни 
технологии и на по-достъпно овладяване на необходимите знания по Гражданско 
образование в първи клас.  

Компютърът естествено се вписва в живота на училището и се явява като 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 на 
използването им  в часовете по Роден край в началното училище. 
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