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Увод 

Играта позволява на децата да използват креативността си, 
докато развиват въображението, сръчността и физическите, 
когнитивните и емоционнални възможности. Играта е важна за 
здравословното развитие на мозъка. Чрез играта децата в много ранна 
възраст се учат как да взаимодействат със света около тях. Играта 
позволява на децата да създават и опознават свят, който могат да 
усвоят, преодолявайки страховете си, докато играят ролята на 
възрастни, понякога заедно с други деца или родители. Докато 
изучават света около себе си, чрез играта децата развиват нови 
способности, които водят до подобряване на увереносттта и 
устойчивостта, от която ще се нуждаят, за да се справят с бъдещите 
предизвикателства. Свободната игра позволява на децата да се научат 
как да работят в екип, да споделят, да преговарят, да разрешават 
конфликти и да се научат да се застъпват за себе си. Когато децата са 
оставени самостоятелно да избират игрите си, те развиват уменията си 
да решават проблеми, движат се със собствено темпо, откриват свои 
собствени интереси и се занимават и се развиват в дейностите, които 
ги вълнуват. За предпочитане е голяма част от играта да включва 
възрастни, но когато играта се контролира от възрастни, децата се 
придържат към правилата на възрастните и губят някои от 
предимствата, които играта им предлага, особено в развитието на 
креативността, лидерството и груповите умения. За разлика от 
бездейното забавление, активната игра изгражда енергични, здрави 
тела. Предполага се, че насърчаването на свободна игра е 
изключително ефективен начин за повишаване нивата на физическа 
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активност при децата, което е една важна стратегия за разрешаване на 
проблемите със затлъстяването.  

 

 

Детската траектория на развитие е ръководена най-вече от 
подходящи и ефективни връзки с любящи и грижовни родители, тъй 
като те се свързват с децата чрез игра. Когато родителите наблюдават 
децата си в игра или се присъединят към тях в игра, водена от деца, 
им се предоставя уникална възможност да видят света от гледната 
точка на детето, докато то живее в свят, перфектно създаден да 
отговаря на неговите нужди. (Думата „родител“ в този доклад се 
използва за представяне на широкия кръг от възрастни, които полагат 
грижи за отглеждането на деца.) Взаимодействията между родител и 
дете по време на игра показват на децата, че родителите им отдават 
цялото си внимание и спомагат за изграждането на трайни 
отношения. Родителите, които имат възможността да надникнат в 
света на децата си, се научават да общуват по-ефективно с тях и им е 
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предоставена друга настройка да предлагат нежни, възпитателни 
напътствия. По-малко словесните деца могат да изразят своите 
възгледи, преживявания и дори фрустрации чрез игра, което 
позволява на родителите  да получат по-стойностно разбиране на 
детската гледна точка. Казано по друг начин, играта предлага на 
родителите прекрасна възможност да се ангажират пълноценно с 
децата си. 

  

 

Играта е неразделна част от академичната среда. Тя гарантира, 
че училищната обстановка присъства в социалното и емоционално 
развитие на децата, както и на тяхното познавателно развитие. 
Доказано е, играта че помага на децата да се приспособят към 
училищната обстановка и подобрява способността на децата да учат 
какво е правилното поведение и да разширяват уменията си за 
разрешаване на конфликти. Играта и свободното време са важни 
компоненти на социално-емоционалното развитие на децата и развива 
правилното отношение и взаимодействие между връстници.   

 

В по-ранна възраст сетивната игра помага стимулирането на 
сетивата на детето. Докато расте, детето развива координацията 
между ръцете и очите си. Важно е да се използват играчки, които 
насърчават повече взаимодействие. Когато детето започне да става по-
активно се насърчава използването на играчи, които развиват 
способността да се разрешават проблеми. Тези играчки помагат на 
децата да разрешават конфликти и да се запознаят с причинно- 
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следствените връзки, а именно: „Ако направя това, това ще се случи“. 
Освен това, тези играчки помагат на децата да изградят увереност, 
след като успеят да разберат как работи играчката с метода „проба-
грешка“. Важно е и да се използват играчки, които насърчават 
физическото движение на детето.  

 

  

 

Играта помага на детето да развива когнитивните си умения. 
Чрез игра, децата разбиват способността да разпознават и разбират 
сетивните усещания. Освен това, играта е изключително полезна за 
развиване на внимание у децата – спомага способността за 
поддържане на концентрация върху определен предмет, действие или 
мисъл и способността за управление на конкурентни изисквания в 
нашата среда. Играта развива краткотрайната и дълготрайната памет 
у децата и спомага за правилното развитие на моторните умения. 
Играта развива езиковите умения у децата, които са важни за 
превръщането на звукове в думи и продукцията на словесност. Играта 
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е изключително важна за визуалната и пространствена обработка на 
информация, помага за обработката на визуални стимули и 
усвояването на пространствената връзка между предметите. Не на 
последно място, играта е изключително полезна за развитието на 
изпълнителни мозъчни функции у детето. Те включват: гъвкавост – 
способността за бързо преминаване към подходящ психичен режим, 
теория на ума - поглед върху вътрешния свят на други хора, техните 
планове и техните предпочитания, предварителна представа - 
прогнозиране, основаващо се на разпознаване на модел, решаване на 
проблеми: дефиниране на проблема по правилния начин, последвано 
от генериране на възможни решения и избиране на правилното, 
вземане на решения - способността да се вземат решения въз основа на 
решаване на проблеми, на непълна информация и на емоции (наши и 
други), работна памет - капацитетът за съхраняване и манипулиране 
на информация в реално време, емоционална саморегулация - 
способността за идентифициране и управление на собствените емоции 
за добро представяне, последователност на действията -  способността 
да се разделят сложни действия на управляеми единици и да се 
приоритизират в правилния ред и инхибиция - способността да 
издържат на разсейване и вътрешни позиви. 

 

Методология 

 

Избраната методология на изследването се състоеше в 
изготвянето на въпросник за родителите, чрез който да се провери до 
каква степен гореизброените ползи са били актуални за децата, 
участващи в проучването. Освен въпросника, беше използван 
наблюдателен метод за децата, чрез който да се провери поведението 
на децата по време на игра. Въпросникът беше администриран преди 
и след изследването, след което беше направен сравнителен анализ на 
отговорите на родителите, както и да поведението на децата преди и 
след участието в изследването.  
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Въпросник 

 

Въпросникът започва с кратко описание на детето (име, възраст, 
основни личностни характеристики, начин на поведение, 
предпочитания, хобита) 

 

1. Колко бързо и ефективно вашето дете научава неща? 

2. Колко добре разбира нещата, които му се казват? 

3. Показва ли вашето дете интерес към други хора? 

4. Как комуникира вашето дете? 

5. Има ли проблеми с това да се приспособява към дадени 
ситуации? 

6. Има ли проблем с това да изразява емоции? 

7. Забелязали ли сте ситуации, в които детето реагира по начин, 
който не съответства на дадената ситуация?  

8. Как бихте описали взаимоотношенията си с вашето дете?  
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Анализ 

 

Интервю преди изследването 

 

При първоначалното администриране на въпросника се 
забелязаха няколко отличителни тенденции у децата, които бихме 
могли да определим като проблематични. Родителите споделиха, че 
децата се затрудняват да намерят правилното решение за дадена 
проблематична ситуация и изпитват трудности при вземането на 
решения. Стана ясно, че някои от децата нямат разбирането за 
причинна следственост и се затрудняват да преценят какви биха били 
последиците от дадена ситуация. Поради тази причина, много от 
децата извършват действия, които са нелогични и не успяват да 
разберат защо следствието не отговаря на тяхното очакване, което от 
своя страна води до фрустрация у детето. Тази фрустрация се изразява 
в активното нежелание на децата да опитат да разрешат проблема по 
друг начин, отказват се от начинанието и видно започват да изпитват 
негативни емоции.  

 

Родителите споделиха, че много от децата изпитват трудности да 
запазят внимание и концентрация докато изпълняват дадена задача, 
лесно се разсейват и губят мотивация да се върнат към задачата. 
Освен липса на концентрация в дейности, децата изпитват липса на 
концентрация и що се отнася до формулирането на логически мисли и 
смислово свързани изречения (отнася се за по-големите деца-
участници в изследването).  

 

Родителите споделиха, че някои от децата показват тенденции 
към асоциални поведения, а именно нежелание да взаимодействат с 
други деца или възрастни, както и с родителите си. Тези тенденции са 
проблематични, защото възпрепятстват родителите да комуникират 
ефективно с децата, да вникват във вътрешния свят на детето и да 
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осъществяват дълбоки и дълготрайни връзки. Нежеланието на децата 
да взаимодействат с други деца отново е проблематично, защото 
формирането на връзки и приятелства с връстниците е от 
изключителна важност за формирането на нормално социално 
поведение.  

 

От интервютата стана ясно, че някои от децата изпитват 
трудност да изразяват емоциите си по нормален начин. Родителите 
споделиха, че много от децата не знаят как да покажат, че някаква 
ситуация им е неприятна или некомфортна или имат тенденцията да 
реагират по начин, който не съответства на ситуацията – това би 
могло да бъде както преувеличаване на интензивността на емоцията, 
така и нейното подценяване.  

 

Всеобщият консенсус в отговорите на родителите показва, че 
взаимоотношенията между дете и родител на този етап са 
неефективни. Родителите не успяват да се свържат с децата си и 
съответно не успяват да им предоставят нужните грижа и внимание, 
което от своя страна води до още по-голяма фрустрация у децата. 
Родителите споделиха, че някои от децата имат поведенчески 
проблеми, които им пречат да усвояват света около тях и пречат на 
нормалното емоционално и социално развитие. Също така, 
родителите споделиха, че не успяват да намерят правилния начин да 
комуникират и взаимодействат с децата си и изпитват трудности да ги 
възпитават и да им обясняват кое е правилно и кое не. Тези трудности, 
обяснимо, водят до фрустрации и отчаяние както у родителите, така и 
у децата.   

 

Интервю след изследването 

 

При вторичното интервю видимо се забелязаха изключителни 
подобрения в настроението, поведението и когнитивните функции на 
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децата. Родителите забелязаха интензивно подобрение в начина по 
който децата взимат решения и видимо увеличаване на взимането на 
правилното решение. Децата показаха видимо подобрение във 
възможностите си да предприемат подходящи действия, отговарящи 
на това което се изисква от тях. Освен това, значително се подобри 
умението им да усещат и разпознават причинно-следствените връзки у 
нещата и да разбират определена ситуация има определено 
последствие. Това от своя страна доведе до видимо занижена 
фрустрация у децата и съответно активното им желание да пробват 
нови неща и да опознават света около тях.  

 

Родителите споделиха, че вниманието и концентрацията при 
децата също видимо се е подобрила. Децата са увеличили способността 
си задържат вниманието в голяма част от дейностите, които 
извършват и когато нещо ги разсее, показват далеч по-голяма 
тенденция да се връщат към задачата и да я изпълняват докрай и със 
желание. Освен това, успяват в по-голяма степен да довършват 
мисълта си и да правят логични заключения.  

 

От второто интервю стана ясно, че децата изключително много 
са развили социалните си умения. Всички деца са показали тенденция 
да бъдат по-комуникативни, както помежду си, така и с други 
възрастни и родителите си. Забелязаха се подобрения в екипната игра, 
споделянето на играчки, разрешаване на конфликти в отношенията 
им и завързването на близки приятелства. Родителите споделят, че 
прекараното време с децата по време на игра им е помогнало да 
осъществят по-дълбока връзка с детето и да успеят да вникнат повече 
в техния собствен свят. Също така, това е дало възможност на 
родителите да разберат по-добре нуждите на детето и какъв е най-
добрият начин да удовлетворят тези нужди.  

 

Родителите споделиха, че децата видимо са подобрили 
способността си да изразяват емоции по адекватен начин. Значително 
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по-добри са станали в това да комуникират правилно когато не 
чувстват некомфортно или когато дадена ситуация им причинява 
безпокойство или тревога. От своя страна, родителите могат много по-
бързо и точно да идентифицират проблематични ситуация и да 
реагират адекватно на нуждите на детето. Това значително подобри 
връзката между родител и дете и видимо подобри близостта и 
наличието на доверие във взаимоотношенията в семейството. Децата 
са се научили много по-добре да преценяват дадена ситуация и да 
реагират по начин, който съответства на тази ситуация. Това от своя 
страна, прави работата на родителите много по-лесна и ефективна, 
защото разбират и успяват да се фокусират върху истински 
проблематичните неща.  

 

Последно, но не на последно място по важност, родителите 
споделиха, че са забелязали огромно подобрение в цялостното 
настроение и поведение на децата и в начина, по който те възприемат 
и реагират на света около тях. Родителите усещат, че след 
прекараното време в игра с децата, се чувстват много по-свързани с 
тях и техния личен свят. Споделят, че отношенията между тях и 
децата им са станали много по-дълбоки и ефективни и признават, че 
са изключително удовлетворени от резултатите.   

 

 


