
 

 

Русенски университет „Ангел Кънчев” 
 

Факултет Природни науки и образование 
 
 
 
 
 
 
 

Курсова задача 
 
 
 
 

ИГРИ – ДРАМАТИЗАЦИИ – СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ,  
 

РЪКОВОДЕНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Силвия О. Бакалова  
 



 

 2 

План на курсовата задача 
 

 
1.   Същност на играта – драматизация   
  
 
2. Условия за реализиране на играта – драматизация. Игри, 
способстващи успешното разиграване на игрите – драматизации  
 
 
3. Значение на играта – драматизация за развитие на детската 
личност  
 
 
4.  Задачи, ръководещи процеса на провеждане на игрите – 
драматизации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

Кажи ми и аз ще забравя 
Покажи ми и аз ще запомня 

Въвлечи ме (завладей ме) и аз ще разбера 
 

1.Същност на играта – драматизация  
Играта – драматизация се отнася към творческите игри. Тя се 
отличава от сюжетно-ролевите игри по това, че в типичните игри-
драматизации се пресъздава определен текст и ролите се 
определени предварително. Този текст може да е приказка, 
разказ, пиеса или част от филм, направила най-силно впечатление 
на децата. Характерен пример на този вид игри са и куклените 
спектакли, които самите деца си устройват. Творческите моменти 
в тези игри се изразяват в умението да се подбере текстът; да се 
подготвят декорите и костюмите; да се изпълнят изразително 
ролите. 
За всички разновидности на творческите игри е характерно това, 
че се възпроизвеждат някои дейности на възрастните, като се 
претворяват според възможностите на децата. Това 
възпроизвеждане не е пряко подражание, а носи елементи на 
известно обобщаване на типичното в тези дейности. За тези игри 
е необходима игрова ситуация, която може да се създава и с най-
обикновени неща от околната действителност. Във всички случаи 
тези игри имат подчертан социален характер, тъй като се играят 
винаги от няколко деца, дори и когато игровия партньор е 
въображаем. 
Според Н. Витанова, играта – драматизация  е художествен 
синтез на реални и въображаеми отношения, отразява 
художествения и реалния опит на децата, като заедно с това го 
обогатява. Знанията за нравствените ценности у човека, които 
децата получават чрез широкото информационно въздействие на 
средата и особенно чрез художествените произведения, в играта 
се обективизират и превръщат в жизнена социална ориентация 
към другия човек, независимо, че този човек е детето в роля, 
пресъздаващо действията и постъпките на литературните герои. 
Играта е форма на предварително преживяване на бъдещето, но с 
цялата откровеност и чистота на детството. Децата свободно 
използват и пренасят знанията си от една област в друга, развиват 
умението си да комбинират жизнени и художествени представи, 
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да ги изменят по свой индивидуален начин и да създават 
неповторимо творчество.  
Чрез ролите, в които влизат децата неусетно, под умелото 
ръководство на педагога, разкриват своя вътрешен детски свят и 
своите преживявания. Необходимо е да се оставят децата да 
изживеят удоволствието от играта сами, по свой собствен начин, 
така те ще извлекат поука за себе си от драматизираната 
приказка, басня и т.н. Неминуемо ще последва и ново желание 
след време децата отново да влязат в роли, отново да 
драматизират и така в колективна игра да тренират своите 
братски умения и подкрепа към останалите деца. 
 
2. Условия за реализиране на игра – драматизация 
 
Според някои изследователи играта – драматизация се развива 
при спазване на  няколко условия :  
- наличие на изълнителски умения у децата; 
- точно възприемане на художественото произведение - Тук от 
полза би било ключовите моменти да бъдат многократко 
препрочитани на децата,да се извърши кратък анализ от 
педагога; 

- възпитаване на умения за съвместна дейност. 
За да овладеят децата уменията, необходими им за реализиране 
на една игра – драматизация е нужно педагогът да владее някои 
специфични игрови техники. Голямата част от авторите, които са 
писали относно технологията на играта – драматизация са на 
мнение, че тя е отражение на литературното произведение и на 
художествените образи в тях, които биват дословно разигравани 
в играта от ролеви тип, а поведението на детето в роля е 
отражение на художествения образ на героя от конкретен епизод 
на даденото литературно произведение. Важно обаче е да се 
подчертае,че на първо място играта – драматизация е 
импровизация, тъй като детското творчество я обогатява и 
претворява. Тук се счита импровизацията като процес на 
моментно измисляне и съчиняване,въпреки повтаряне или 
заучаване на реплики и сюжет. Децата обогатяват по свой начин 
чрез мимики и жестове драматизацията. За да се развият обаче у 
детето тези наченки на импровизиране е нужно с него да е играно 
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на различни игри – упражнения, съобразени с наличния опит на 
децата, с конкретните им умения и т.н. От педагогическа гледна 
точка тези игри представляват опростен модел на игрите – 
драматизации, чийто връх се явява моментната импровизация. 
Между самото творчество, мислене и въображение на децата 
съществува пряка и двустранна връзка. От една страна, колкото е 
по-развито детското въображение, толкова са по-нестандартни 
изявите му, а колкото повече излиза от шаблонизираните схеми, 
които му се предлагат, толкова то развива своето мислене и 
въображение. Чрез мисленето и въображението, детето изменя 
способа на действие, за да постигне желан резултат. В играта – 
драматизация всяко качествено изменение на способа за 
действие, а не игровото репродуциране, се квалифицира като 
творчество.  
За да постигне тези умения, детето трябва да ги овладее чрез 
система от игрови упражнения, които за педагога представляват 
следните игрови техники :  
 - игри – упражнения за развитие на детската мисъл и 
въображение – стимулиране всеки опит и предлагане на децата 
на основата на непосредствени впечатления от наблюдавани в 
момента на играта обекти, да изразят впечатления, чрез което се 
активизира мисленето и се формира способност в децата да 
„измислят”. Добре е да се развива и сензорната култура на 
децата, да се формира широка ориентировъчна основа за 
разностранните свойства на реалните предмети. Да се изследват 
предмети със завързани очи,като така да определят за какво се 
използват. Друг метод е предизвикване на асоциации на база на 
анализиране на определени цветове. Цветовите комбинации 
предизвикват радост, тъга, смях и т.н. Така се развива и 
художествено – образното мислене в децата, което предполага 
оригинална гледна точка при дадена драматизация. Чрез редица 
упражнения може да се подбудят децата към анализиране 
поведението на околните на базата на пробладаващите им 
чувства в зададени ситуации  -  празненство, в училище, в 
болницата и т.н.Това кара децата да бъдат по – наблюдателни, да 
анализират видяното. Добре е да се поощрява у децата умението 
да измислят невероятни комбинации от реални и измислени 
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действия и отношения между различни персонажи и предмети, на 
които да вдъхват определена душевност; 
 - игри – упражнения за развитие на словесното творчество – 
тук като упражнения могат да се използват индивидуалното или 
колективното измисляне на разказ по картина или серия от 
илюстрации със сюжетна насоченост или по случаен подбор, 
разказ по случка, дума или заглавие. Най – силно може да се 
ангажира детското внимание и да се използва този момент като 
начин да се упражни детското словотворчество, ако се използва 
детска картина. Така биха се събудили най – силните 
изживявания на децата; 
 - игри – упражнения за развитие на пластиката – тук целта на 
упражненията трябва да бъде  приучаване на децата да изразяват 
своите или на избран герой мисли, чувства и настроения чрез 
мимики и жестове. При овладяване елементарни умения за 
извършване на пантомима, децата лесно биха пресъздали 
влизащото в контекста на сюжета. Децата лесно се приучават да 
изразяват грижовност, трудово действие, радост, уплаха и т.н.; 
 - игри – импровизации 
Наред с това педагогът е длъжен да използва целия детски опит, 
натрупан в детската градина и в семейната среда. Целта на 
всички тези упржанения се явява овладяване на умението у 
децата да търсят новото и нестандартното – т.е. да творят. 
У децата трябва да бъде предварително изградено умение да 
слушат внимателно текст, да извличат от него основното. Освен 
това при игрите – драматизации е важно децата да притежават 
разчупена външна изразителност – мимики, жестове, движения, 
пластичност и др. Мимиките изразяват душевното състояние на 
изпълнителя в даден момент. Жестът или както се нарича говорът 
на ръцете е предизвикан също от мислите, чувствата и 
обстоятелставата, при които се намира малкият актьор,а позата 
допълва изразителността и изпълнението на ролята. 
Успехът на този тип игра изцяло зависи от следните условия :  
- правилен подбор на произведението, съответстващо на 
възможностите за осмисляне на децата.  

- умение децата да общуват помежду си и правилно да се 
ориентират в „сценичното пространство:; 
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- преднамерени реакции в действията и поведението на децата 
при влизането им в роля 

От особено важно значение са предварителната планирана 
подготовка за драматизацията и насочването на вниманието към 
удоволствието, което тази игра би донесла на децата. Педагозите 
трябва да търсят нови начини, с които да насочват децата към 
желание да работа в група, работа по зададена тема и т.н. 
 
 3. Значение на играта – драматизация за развитие на 
детската личност : 
 
Играта – драматизация има и огромно значение за естетическото 
формиране на детската личност. Естетическото чувство е сложно 
чувство – предизвиква се от възприемането на красивото – 
красотата на костюмите, декорът, танцът, музиката и т.н. Всичко 
това събужда чувства на наслада, възхищение и възторг у децата, 
кара ги да представят образите си като хармонизирано цяло. 
В тази крехка възраст театралната дейност на малките деца 
зависи и от развитието на тяхното детско въображение – 
макар,че тези игри имат изграден сюжет, в голяма степен 
хакатерът им е въображаем. И тук именно въображението 
подпомага децата да влязат в роля,да преживеят образа, да 
пресъздадат картини от дадено произведение. 
При пресъздаващото въображение образите възникват под 
влияние на описание или преразказване на художествен текст или 
чрез други средства. Пресъздаващото въображение стои в 
основата на творческите игри. При творческото въображение се 
създават нови, оригинални образи на несъществуващи обекти, 
които могат да се реализират като обществено значими ценности.  
 В предучилищният период децата имат неволево въображение, 
създават образи без предварително поставена задача. Образите са 
емоционално наситени, затова са ярки и живи. Под влияние на 
активното общуване с околните, на конкретно поставени учебни 
задачи, на организираните и усложняващи се дейности, започва 
да се развива и оформя творческото въображение. То ярко се 
проявява в импровизираността и оригиналността за оживяване и 
пресъздаване на образа. Посредством творческото си 
въображение децата решават възникналите проблеми в хода на 
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драматизацията – тези проблеми са най-често породени от 
взаимоотношенията с другите деца. Под влияние на творческото 
си въображение,децата често допълват съдържанието,което им е 
предложено, изменят го според нуждите, желанията и интересите 
си, не пресъздават вече единични, а обобщени образи. В играта 
децата творчески пресъздават възприетото от околната 
действителност, като влагат свое отношение и чувства, 
задълбочават представите си за живота.  
 Индивидуалността на всяко дете придава особена, изключителна 
ценност на всяка личност. Децата като цяло са различни. Тяхната 
различност се поражда от много фактори : възраст, физическо, 
духовно и социално развитие и строгата индивидуалност, която 
носят в себе си. Трудно обаче в днешната учебна атмосфера 
децата могат да получат свободата да бъдат себе си и да творят, 
което е особено важен елемент при игрите – драматизации. Би 
трябвало в структурата на педагогическото взаимодействие, 
детето да заема активна позиция, което от своя страна би го 
мотивирало да повиши активността си. 
 Въпреки че те действат във въображаема ситуация, играта е 
ценна за тяхното психическо развитие, защото се създават 
действителни отношения по между си и то много по-
разнообразни, от колкото при другите видове дейност. Учат се да 
се съобразяват с чуждото мнение и оеценка и без да унижават 
достойнството на другите деца да изказват своето мнение.  
Важно е да се позволи на децата да прояват свободна своята 
емоционалност – да се вълнуват, като така пробуждат вълнението 
и у „публиката”. Емоционалността на децата отключва 
съзнанието, създава интерес, провокира радост и развива 
непознати чувства за децата. 
В единство с естетическото въздействие и творческата 
насоченост, в децата се формира и нравствен облик. Елконин 
пише,че при влизането на детето в образа на героя, има 
основание да се предполага,че образецът на поведение, съдържащ 
се в нея става еталон ,с който детето сравнява поведението си и 
го контролира. Това поведение Елконин нарича преднамерено – 
поведение, съобразявано с поставен образец.  Чрез 
драматизациите, децата възприемат и претворяват не само 
външния облик на героя, но и неговите преживявания, мотиви на 
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поведение. Това претворяване на първо място развива мисленето, 
но наред с него и паметта. 
 Познавателната активност на играещото дете се свърва най-
често с проявите на паметта му.Развитието и в играта върви от 
непреднамерено към волево запомняне и възпроизвеждане. При 
предаване на мислите и чувствата на героите от дадено 
произведение, децата овладяват изразителна художествена реч, 
като спазват ритъм, пауза, интонация и др. В практиката е 
установено, че докато са малки децата разказват случки или 
събития, които са преживели или са им направили дълбоко 
впечатление, с богат и образен запас от думи. Те са емоционални, 
не се замислят над изразните средства, които използват – за тях 
от значение е да предадат това, което искат възможно най-
образно и изчерпателно. В процеса на вълнение от повторното 
преживяване, изразните средства възникват спонтанно в детската 
реч. Обогатява се детското въображение, което според Русинова е 
психичен процес, при който чрез преработка и комбиниране на 
представите се изграждат нови образи на предмети и явления, 
които никога не са възприемани.  
Волевото внимание се изгражда при изпълнение на задачи, 
поставени от възрастните в процеса на колективните игри,когато 
децата поемат разнообразни роли и ги претворяват успешно. 
Всяка игра,а най-вече драматизацията, налага запомняне на 
различна по вид информация, за да бъде изпълнена правилно от 
детето. В игрите - драматизации стремежа към запомняне се 
осъществява много по-лесно и плавно. В процеса на игра винаги 
възниква проблем пред детето и то е поставено пред задачата да 
търси решения, за да го преодолее.Възприетите човешки 
дейности в играта се анализират, синтезират се и се установяват 
множество асоциации. 
Игрите – драматизации се ръководят съобразно своята същност и 
задачите, които учителят трябва да реши във връзка с 
интелектуалното, творческото или нравственото възпитание на 
децата. 
При ръководенето е необходимо играта – драматизация да се 
развива като дейност, в която детето проявява своята естетическа 
активност  и по свой собствен неповторим начин преобразува 
действителността. Трябва да е налице живо настроение за игра у 
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детето – настроението най-пълно може да се характеризира като 
душевна нагласа . Стремежът на педагога е да създаде у децата 
добро настроение за игра, вътрешно разположение и мотивация 
да влязат в ролята на своите герои. Педагогът не бива да 
ограничава действията на децата, да ги насочва прекалено или да 
схематизира всяка една постъпка и по този начин да не позволи 
на децата да проявят инициативност и иновативност при 
драматизиране. Така децата ще изпитват радост от играта, ако ли 
не то играта – драматизация ще загуби своето възпитателно 
значение. 
При възприемане на художественото произведение, децата трябва 
да анализират нравствено и естетически възприетия текст,както и 
да осмислят постъпките на героите, чиито образи ще претворяват. 
Така игрите – драматизаци стават форма за естетическо 
възпитание и нравствено формиране. 
 
4. Задачи, ръководещи процеса на провеждане на игрите – 
драматизации 
 
В процеса на игрите – драматизации, педагогът се ръководи от 
следните важни задачи :  
1. децата да овладеят художествени умения и навици; 
2. да се формира у децата единство между естетически 
възприятия и естетически чувства; 
3.да се развиват художествено – творческите способности на 
децата; 
4.да се учат да осмислят поведението на героите – това най-лесно 
се постига чрез използването на куклен театър; чрез театъра се 
възприемат действията на отделните герои, взаимодействията 
помежду им и техните отношения. Чрез театралното поднасяне 
на темата, децата от предучилищна възраст по-лесно осмислят 
мотивите на поведение на героите от произведението, техните 
нравствено – волеви качества. И така в децата се създава 
определено отношение към героя. Осмисляне се постига и чрез 
анализ на репликите на героите – анализира се използването на 
определен тип интонация, темп, ритъм на речта, логическо 
ударение и др.Целта е да се осъзнае поведението на героя, за да 
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могат децата да действат от позициите на различни ролини да 
типизират поведението на претворяваните лица. 
В процеса на анализа на репликите чрез повтаряне или 
разяснение, децата запаметяват текста, разчленяват диалозите и 
така са готови да играят от позицията на всеки един отделен 
герой.  
Изпълнявайки тези задачи, педагогът формира цялостния 
светоглед на детето,оформя мисленето му, поощрява го да твори, 
да развива заложбите си. 
Ръководенето на играта – драматизация е сложен комплекс от 
действия. На първо място като театрално – игрова дейност 
драматизацията има различни форми. Тя може да се използва 
пряко в учебния процес за по-задълбочено възприемане на 
литературното призведение и за да се получи по-силно 
въздействие върху децата.В прекия учебен процес 
драматизацията служи най-вече за оформяне на изразителната 
устна реч, за изглаждане на затрудненията, които децата изпитват 
при произнасяне на определени съгласни звуци и съчетания. 
Драматизацията може да протича като самостоятелна творческа 
дейност – при нея децата по своя инициатива сами драматизират 
познати произведения или откъси от тях, В самостоятелната 
игрова дейност те измислят нови епизоди,обогатяват 
съществуващите такива и изобщо имат пълната свобода да 
развиват творческа дейност. 
В педагогически аспект, една от най-важните функции на играта 
– драматизация е възпитателната, защото в дълбочина самата 
игрова дейност възпитава. Общуването на децата с новия свят на 
приказното, на богатството на културата,обогатява и техните 
понятийни, първоначални представи. Това се осъществява и от 
наличието на други видове изкуства – изобразителносто 
изкуство, театъра, музиката, танца. Чрез тази огрова дейност се 
спомага изграждане на едно положително отношение към 
бъдещото изучавано учебно съдържание. Добре подбрания от 
педагога текст, подпомага не само възпитателната дейност, но се 
съврзва активно с мисленето,творчеството и всички изброени по-
горе качества, които е нужно един индивид да притежава. 
Игровата ангажираност дава на децата неповторимо усещане за 
значимост, за част от цялото на групата, за ангажираност. Децата 
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не само се научават да общуват помежду си, но и прилагат в 
общуването си по-добрата си страна. Чрез игрите – драматизации 
се дава шанс на децата да покажат на другите какво са научили и 
какъв пакет от информация са усвоили и как най-успешно 
успяват да я приложат. 
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