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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 
 
 

1. АКТУАЛНОСТ на темата и проблематиката 

 

Един от най-съществените проблеми в образователната система – не само у нас, 

но и в глобален мащаб – е недостатъчното съобразяване с уникалността на всяко дете, с 

неговите характерни личностни характеристики. За да може да се подпомага неговото 

субектно развитие, спецификата на индивидуалните интереси и потребности, 

личностните таланти и дарби. Вярно е, че разрешаването на този проблем в система, 

която е организирана въз основа на колективен възпитателно-образователен процес, не 

би могло да стане нито лесно, нито бързо. Но вярваме в един иновативен подход, който 

да предполага и изхожда от идеята, че детето трябва да бъде поставено на преден план, 

в качеството му на характерна индивидуалност. Да бъде зачитано и уважавано като  

личност още от ранна възраст.  

В това си качество детето ще се открои като отправна точка и верен епицентър 

при организирането на един многофункционален, справедлив и градивен възпитателно-

образователен процес. Той, за да успее максимално, трябва да започне още в ранна 

детска възраст. В детската градина и след това да се пренесе кумулативно в първите 

класове на училището.  

Тук се появява и откроява нуждата от извънкласни занимания, като форма на 

придобиване на определен опит, познание и усвояване на социални умения в духа на 

казаното. Считаме, че само чрез правилен подход, в който се зачита личността на всяко 

дете, естествено и в рамките на колектива, можем да изградим конкурентно способно, 

хуманно и добре подготвено за живота поколение, съставено от пълноценни личности и 

ярки индивидуалности. Да му дадем възможност да изяви своите потребности и дарби. 

Да го научим да проявява самоинициатива и предприемчивост, наред с лична 

отговорност, самоконтрол и толерантност към другите. И не на последно място, да 

притежава респект към групата и институцията, обществото и държавата, съчетавайки 

индивидуалното с общото, личностно спонтанното с обществените норми. 



  4

Тази посока на мислене естествено ни отвежда и до изкуството, което в своята 

цялост е една неповторима симбиоза между отражение на заобикалящата ни 

действителност, природата, явленията и хората, и наред с това е проява на духовния 

свят на човека. Изкуството се оказва една подходяща форма и естествен проводник 

между външния и вътрешния ни свят, в която се осъществява търсената реализация на 

връзката между тези две нива в човешкото преживяване. Тази естествена човешка 

нужда придобива образ, визуализира се и се издига на нивото на едно задълбочено 

разбиране на това неизменно взаимодействие. Така се появява и естествената ни 

потребност за допир с изкуството във всичките му форми – както на нивото на 

обогатяване на личния ни опит, така и като професионална реализация в сферата на 

изкуството. Ето го и пътят, по който нашият индивидуален свят достига едно по-високо 

ниво, на което се изгражда и общественото разбиране за ценностите, етиката и морала.  

 Такова развитие не би могло да се осъществи пълноценно, без целенасочено да се 

търси развитие на детските усещания и възприятия, като второто е поставено в 

основата на нашето изследване. Още от ранна детска възраст възприятията са неделима 

част от необходимите предпоставки за хармонично и творческо развитие на децата.  

В частност, концентрирали сме се върху нуждата от развитие на музикалните 

възприятия – като средство да се опознае езикът на музиката и да се провокира 

специален интерес към него и към културата като цяло. Въображението и 

креативността да се включат пълноценно в живота на децата, да се създадат 

предпоставки за емоционално и образно преживяване. Това във все по-голяма степен е 

нужно на децата ни в днешната медийна среда, препълвана с провокативна образност, 

забързана ритмичност и интензивна звучност. 

В по-общ план, чрез провокиране и развиване на детските музикални възприятия 

се социализират умения за интегриране в група и социална общност, усвояване на про-

социални нагласи и сетивност, на емпатичност и съпричастност, както и на 

толерантност към новото и провокиращото, към различното и чуждото. Така чрез 

развитие на музикалните възприятия децата се приучават да чувстват и възприемат 

родната си култура и традиция, формират специфичното си усещане за поколенческа 

принадлежност и национална идентичност. От друга страна, те се отварят към 

глобалния свят, към модните тенденции, към космополитното и общочовешкото.  

Най-общо казано, развитието на детските музикални възприятия са 

фундаментална предпоставка за тяхната социална адаптивност в съвременния 

обществен свят.  
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Така ще създадем подходяща среда, в която детето да се развива хармонично и да 

открива нови начини за изява – включително и като предпоставка за по-нататъшна 

реализация в един широк спектър от съвременни професии, които имат висок рейтинг 

сред младите поколения – изкуство, журналистика, реклама, PR, маркетинг, модерни 

интерактивни форми в социалната работа и педагогика. 

 

 

2. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ОГРАНИЧЕНИЯ на изследването 
 

Основна цел на този дисертационен труд е разработване и представянето на 

методика Музикално ателие. Да бъдат изяснени предпоставките, нужни за поставяне на 

детето в центъра на възпитателно-образователния процес и за превръщането му от 

пасивен в активен участник. След това да се организират занимания, които провокират 

неговата креативност и въображение, изискват творчески решения и лична инициатива, 

създават интереси и потребности, формират естетически вкус, съзнателност и 

възпитават в градивни социокултурни модели. 

За да се постигне тази цел, от първостепенно значение е да се осигури такава 

среда, която да провокира и поддържа в децата интерес, да се поощрява тяхната 

мотивираност, трудолюбие и воля. Разработването на методика, обединяваща няколко 

изкуства, дава възможност да се прилагат различни техники и педагогически похвати. 

Чрез такова съчетаване се осъществява плавно протичане на един многофункционален 

и креативен процес, постигат се неговите разнообразни цели. Заниманията с изкуство 

помагат на децата да възприемат по един игрови, но в същото време и задълбочен 

начин, голям обем от знания, свързани с музиката и инструментите, с музикалните 

стилове и жанрове, с общуването в музикална среда, както и за личностна изява чрез 

музика и други изкуства. Всичко това безспорно е нужно на съвременните деца за 

пълноценното им развитие.  

Конкретната цел на методиката е чрез развиване на детските възприятия, и в 

частност на музикалните, да се постигне определено ниво на познание, свързано с 

различни елементи от нашата действителност. Считаме, че чрез това се постига по-

плавно и пълноценно адаптиране към заобикалящата ни среда и култура. Не на 

последно място, ще се осъществи процес, базиран на сетивно познание, но далеч 

надхвърлящ битовите човешки нужди и развиващ се в създаване на естетически и 

духовни потребности и по-високи ценности в младото поколение.  
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В продължение, чрез развитие на способностите, проява на заложбите, дарбите и 

талантите, методиката цели пълноценно реализиране както на вродените лични 

качества на всеки индивид, така и създаването на предпоставки за усвояване на 

определени умения, част от които могат да бъдат превърнати в компетенции. 

Заниманията чрез тази методика целят създаване на такава музикална начална 

компетентност у децата, която се състои освен в осигуряването на практически и 

теоретични знания и евентуалното откриване на таланти в тази област, но и 

обучаването на едни добри слушатели, добра публика, верни любители на изкуството.   

  

Цел на методиката е възприемането на изкуството (основно чрез музика) като 

средство, което може да се вгради в комуникацията и общуването – благодарение на 

провокиращата среда, която предоставят заниманията с изкуство, необичайните и нови 

ситуации, които изискват творчески лични и спонтанни решения, емоционалните 

отношения в групата, самоопознаването и себеизразяването, не на последно място и на 

умелото съчетаване на индивидуалното с колективното.  

Благодарение на всичко това децата повишават личното си самочувствие и 

подобряват социалните си умения. Те са им нужни за бърза адаптация и умело 

включване в организирана групова дейност. Всяко лично усилие се трансформира в 

общо, съчетава се с колективно-общностното и така успехите са налице. Това се оказва 

силно стимулиращо и поддържа детския интерес.  

Цел на методиката е в работния процес и детското общуване да бъдат заличени 

всякакви различия между децата, породени от пола, възрастта, етно-народностната 

принадлежност, социалния статус или материалното положение. 

 

 

• ЗАДАЧИ 

 

– Проучване на основни литературни източници по темата и проблемното поле на 

дисертацията; изясняване на вродени нагласи и качества на хората, даващи основа, 

върху която да се изгражда младата личност чрез целенасочени занимания с изкуство 

още от ранна детска възраст; 

– Разглеждане на възприятията, и в частност на музикалните, при деца в различна 

възраст. Задълбоченото обхващане на проблематиката за възприятията чрез музика и 
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изкуства дава по-общ поглед на работата с деца в общообразователни училища и 

детски градини в съответните изучавани предмети; 

– Извеждане на мисленето, паметта, вниманието, волята, въображението и 

емоцията като неизменни участващи в нашите дейности, но и като методически 

използвани за подпомагане на детското развитие и за осъзнато вграждане в един 

пълноценен творчески процес, въз основа на емоционално и градивно общуване между 

децата и техните преподаватели; 

– Изясняване влиянието на семейството, на учителите и преподавателите, на 

културната обществена среда върху изграждането на конкурентно способно, високо 

морално и творчески настроено поколение, както и пътят за оптимална организация на 

комплекса от фактори във възпитателно-образователния процес; 

– Основна задача е подробно представяне на практическото експериментиране на 

методиката Музикално ателие, няколко години в държавни и частни детски градини и 

училища в София. Анализ на натрупания методически опит.  

- Представяне на резултатите от направеното изследване с родители и 

преподаватели; 

– Разработване на изводи и препоръки за постигане на максимална ефективност в 

перспектива при приложение на иновативни методики в музикално-педагогическата 

практика. 

 

 

• ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

Първоначалните ни намерения бяха в изследването да бъдат включени и деца на 

възраст под 3 години, както и от по-горните класове в училището.  

По време на апробирането на методиката се констатира, че за деца на възраст 1-2 

години експериментът няма да бъде с висока успеваемост и не би имало възможност да 

се проследят конкретните резултати – поради неустойчивото внимание на тази 

възрастова група и трудното поддържане на активно участие в игрите.  

При децата на възраст над 10 години стана ясно, че те вече могат да формулират 

своите индивидуални интереси и потребности, притежават определени познания, както 

и редица социални и емоционални компетентности. Убедихме се, че в тази възраст вече 

е късно за провокиране и максимално развиване на конкретните цели и задачи, описани 

в дисертацията. 
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Тези наши наблюдения не изключват ползотворното влияние от прилагането на 

подобен род занимания на деца във възрастта преди 3 години или след 10, но счетохме, 

че такова изследване е от различен характер и преследва други цели и задачи.  

Но опитът ни в работата с деца на възраст преди 3 и след 10 години даде ценни 

ориентири за конкретното ни изследване. Спомогна за по-доброто разпределение на 

учебния материал, форми и задачи по трудност. Така изяснихме коя е най-подходящата 

възрастова група за приложение на методиката Музикално ателие и се съсредоточихме 

върху нея – от 3 до 10 години.  

  

Имаме желанието и амбицията да продължим изследването си на един по-късен 

етап, като в този случай възрастовата група ще бъде разширена. Целите и задачите ще 

бъдат надградени и развити в посока максимално удовлетворяване на вътрешния 

стремеж на отделния индивид да се докосне до изкуството и то да стане част от живота 

му по един креативен и творчески начин. 

 

Методиката беше експериментирана в детски градини и общообразователни 

училища. Мисията й беше да се превърне в средство за хармоничното развиване на 

личността, разширяването на мирогледа, интересите и потребностите, обогатяване на 

опита и познанията на децата в сферата на изкуството, и конкретно – да развие техните 

музикални възприятия.  

Методиката няма амбицията да възпитава професионалисти в тази област и това е 

ясно ограничение в целите. Същевременно откриването на таланти и дарби чрез нашите 

занимания е един от нейните странични ефекти, който в конкретни случаи се реализира 

и на практика.    

 

 

3. Изследователска ТЕЗА И ХИПОТЕЗИ 

 

Преживяванията на всеки отделен човек при контакт с изкуството са строго 

индивидуални. Но ако искаме да определим ефектите от въздействието, бихме могли да 

ги формулираме така: разгръщане и утвърждаване на личността, развиване на 

чувствителността и спонтанността, провокиране на заложени таланти. 

Обобщено, може да бъде формулирана постановката, че ако изкуството навлезе 

по-трайно и от по-ранна възраст в живота на младото поколение, на децата, то у тях ще 
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бъдат развивани не само артистичните, а и личностните им качества като цяло. Според 

нас, това може да бъде постигнато именно чрез съвременна и ефективна методика за  

въвеждане на децата в света на музиката и специалните занимания с изкуства от ранна 

детска възраст. По този начин ще тръгнем по пътя на целенасоченото стимулиране към 

духовно и артистично личностно развитие, съобразно със спецификите на възрастта.  

Предложената тук разработка търси най-добрия подход и начин на работа. Чрез 

развитие на възприятията на деца между 3 и 10 г. считаме, че се формира база за 

правилно възприемане на културата и творчеството в сферата на музиката и другите 

изкуства. Чрез увлекателните игри в Музикално ателие те неусетно получават 

познание. Наученото остава трайно свързано с представите им за всички сфери на 

живота.  

Вярваме, че точно чрез модерни и иновативни, интерактивни методики, 

възпитателно-образователният процес ще се превърне в полифункционален и силно 

изграждащ. В него децата ще откриват и развиват по един емоционален начин своите 

способности, личните си заложби и дарби. Ще придобиват умения и ще оформят 

представите си, но и в един по-общ план ще се научат да мислят, да са волеви и 

трудолюбиви, както и да умеят да се концентрират и да използват огромния капацитет 

на паметта си. Това несъмнено ще ги превърне в самостоятелни, отговорни и 

справедливи личности, толерантни хора, които са способни да проявяват уважение и 

към другите. Не на последно място, нашите деца ще се превърнат в креативни, 

използващи въображението си творчески личности, търсейки начин да изразят 

индивидуалността си в хармонията на групата.  

Това са големите ползи, които предлагат методики от типа на Музикално ателие. 

Чрез тях всяко дете е поставено на равни начала с останалите и се развива по един 

хармоничен и градивен начин. Според нас, въпреки голямото разнообразие от 

традиционни методи, появата на нови техники е необходимост и предстои 

разгръщането им. Музикално ателие е усилие в тази посока, надяваме се успешно. 

Занимавайки подрастващите с изкуства, давайки им възможност да опознаят 

идеите, вдъхновенията, теченията и въжделенията на творците в различните епохи, 

приучвайки ги да разграничават и търсят стойностното, ние създаваме предпоставки и 

работим за едно мултикултурно,  интелектуално, творчески ориентирано поколение. Не 

на последно място, така съдействаме и за една добре подготвена публика за изкуството, 

възпитана отрано във висок естетически вкус.  Вярваме, че е важно да учим нашите 

деца да успяват да вплитат своя артистичен усет в ежедневието си. 
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4. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ на изследването 

 

Предмет на изследването е ранното стимулиране и развитие на интереса на децата 

към музиката и другите изкуства. Към поощряване на активни занимания, в които се 

търси развитие на детските възприятия и конкретно на музикалното. В процеса на 

работа се стимулира активното включване на конструкти като мислене, памет, 

внимание, воля, въображение и емоции. Търси се проявление на социални 

компетентности, работи се за създаване на добри умения за общуване в екип, бърза 

адаптация и др. 

 

Обект на нашето изследване е детето. Детето – представено като главно 

действащо лице в един многопластов възпитателно-образователен процес, изграден на 

базата на взаимно уважение и творчески подход. Това е и основата, върху която е 

поставена идеята за разработване на методика, съчетаваща елементи от различни 

изкуства.  

В методиката Музикално ателие обект на работа са деца на възраст от 3 до 10 

години. Генетичните дадености, базовите личностни предпоставки, заложбите и 

дарбите, в съчетание с особеностите на семейството и културната среда, моделите за 

подражание и учителите са съставляващите елементи на едно ядро. То е нужно за 

естественото, но и пълноценно израстване на детето, за превръщането му в 

конкурентоспособна и творчески настроена личност в днешната обществена и медийна 

среда.   

По време на целия процес на експериментална работа, изследване и анализ на 

натрупания опит ние търсихме компетентното мнение на колеги-преподаватели и 

психолози, както и личното мнение на родителите и на техните деца.  Смятаме, че 

обхващането на по-голяма и разнообразна част от пряко или косвено участващите хора 

във възпитателно-образователния процес в една единна система би спомогнало за 

изработването на максимална продуктивност в занятията. 
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II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

1. Структура 

 

Структурата на дисертационния труд е подчинена на целите и задачите на 

разработката и следва възприетия от автора методически подход. Общият обем е от 170 

страници, от които 148 страници са основен текст. Състои се от увод с цели и задачи, 

изложение в три глави, заключение, 9 приложения и списък с цитирана и използвана 

литература.  

Използваните и цитирани източници включват: 140 заглавия – книги, статии и 

нотна литература, от които 109 на български език, 16 на английски и 7 на руски език, 4 

публикации в интернет – 3 на български език и 1 на английски език, 4 уеб-сайта.  

 
 
2.  СЪДЪРЖАНИЕ на дисертационния труд 

 

Увод                                   …   3 

Цели и задачи                         … 9 

Глава І. ВЪЗПРИЯТИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ                  … 12       

1. Теоретична постановка                     … 12 

2. Възприятие          … 24 

2.1. Музикално възприятие        … 30 

3. Други процеси          … 35 

3.1. Мислене          … 35 

3.2. Памет          … 36 

3.3. Внимание          … 37 

3.4. Воля          … 38 

3.5. Въображение (фантазия)        … 39 

3.6. Емоция                     … 42 

4. Възрастови особености                    … 46 
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Глава ІІ. МЕТОДИКА: ПОДХОД И СИСТЕМЕН РАКУРС    … 59   

1. Методика „Музикално ателие”        … 59 

2. Децата и семейната среда        … 81 

3. Децата и учителят          … 87 

4. Децата и обществото. Приложение в музикално-педагогическата практика          … 99 

 

Глава III. МЕТОДИКАТА: ЕКСПЕРИМЕНТ, ОПИТ, АНАЛИЗ            … 110    

1. Практическото приложение на методиката                                                               … 110 

2. Примерен план на занятие                 … 112 

2.1. Загряване                              … 112 

2.2. Основен материал и конкретни учебни задачи             … 117 

2.3. Раздвижващи игри                 … 132 

2.4. Обобщение на проведения урок и релаксация                         … 135 

3. Емпирично изследване – родители и преподаватели              … 140 

4. Анализ и перспектива                  … 142
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СПИСЪК С ПРИЛОЖЕНИЯ                            … 149 

 

ЦИТИРАНА И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА               … 163 
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III. СИНТЕЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

1. ПЪРВА ГЛАВА 

 

Като отправна точка в нашето изследване изхождаме от предпоставката, че 

човешката психика е една цялостна форма, в която могат да се открият послания, 

изпратени както от съзнанието, така и от подсъзнанието (безсъзнаваното) ни. Второто-

безсъзнаваното, вярваме, е водещо в поведението на децата и до голяма степен 

регулира поведението им. Това обаче не би могло по никакъв начин да подцени 

връзката между съзнание и подсъзнание, а само да направи детския свят много 

характерен и диаметрално различен от този на възрастните.  

Тези две неотделими части от психиката, съзнанието и подсъзнанието, поставят 

нужната основа за това задълбочено изследване, в параметрите на работната рамка, 

изработена с цел да развива детските възприятия още в ранна възраст. Така чрез 

занимания в дух на творчество, като тези в разработения от нас проект, се дава 

възможност от много ранна възраст децата да градят своята характерна 

индивидуалност, да развиват своята личност, съчетавайки я по неповторим начин в 

групов игрови процес. 

Така „Аз-ът”, или наречен по друг начин – „Егото”, намира лесно пътя за 

приспособяване към външните фактори, обогатени от опита. Ценностите, идеалите и 

съвестта, (Суперегото) поставят своето начало на съзряване и себеизразяване.  

Но преди да стигнем до етапа на възпитание и образование, сме направили опит 

да проследим генетичните дадености на отделното дете. В тази глава сме разгледали 

темперамента като генетично заложен и ключов момент от формирането на детския 

характер. Спираме се и на различните типове хора, като ключ към тълкуването на 

субективното възприемане, изработване на нагласата и след това взаимодействието с 

външния свят.  Разглеждаме различните видове интелигентности, сред които 

впечатление прави музикалната, правейки съпоставка с човешките таланти, дарби и 

заложби като неделими елементи от развитието на детската индивидуалност.    
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В първа глава разглеждаме и способностите, като възможни за разпознаване още в 

ранна детска възраст в подходящи за това дейности. Поставяме ги в ролята на първа 

методическа задача при работа с деца, а именно – да се проявят в отделната 

индивидуалност, а след това с по-голяма лекота и бързина да се развиват.  

Опитът, който детето ще придобие, е строго индивидуален и тази пътека оставя 

ярък отпечатък върху развитието на личността му. Чрез заниманията с изкуства, чрез 

задълбочено наблюдение може да се извади конкретното му лично предпочитание и 

насоченост. Това неизбежно човешко обогатяване, в съчетание с вродените качества, 

правят всяко дете забележително и уникално. Това е изходна позиция в нашето 

изследване и методическата разработка.   

За уменията говорим само в позицията им на придобити качества. Те оказват 

силно влияние върху обогатяването на опита на детето и развиващата му се 

компетентност.    

С всичко разгледано визираме стимулирането и развитието на младата  личност. 

Особен интерес в нашето изследване предизвиква нейното хармонично проявление. То 

е съвкупност от базовите личностни компоненти, въздействие от битовата и 

общокултурната среда на детето, конкретните занимания с него, последователното 

натрупване на знания и придобиване на опит. Стремежът ни е постигане на адекватно и 

адаптивно, конкуретнтоспособно поколение, приспособяващо се към обществените 

норми, ценности и идеали, но по един творчески и индивидуализиран креативен начин. 

Важен е детският процес на интериоризиране на модели, при който се вплитат 

индивидуалното и общностното – онова, което откроява личността, с другото, което я 

адаптира и приобщава към околните. Това е от изключителна важност за нашата 

методика, която цели личностно развитие в игрова колективна среда и чрез групова 

комуникация. 

 

*     *     * 

Възприятието, разглеждаме като един от прототипите (първоизточниците) на 

сензоперцептивните процеси, като основен процес, който неизменно присъства в 

ежедневния ни живот. 

Развитието на възприятието е процес, влияещ се както от собствения опит, така и 

от обществените нагласи и нуждите, които те поставят пред човека. Заобикалящата ни 

среда постоянно ни изпраща сигнали, които ние улавяме чрез усещанията си и 

възприятията. Всяка информация, която чрез тях се превръща в познавателна дейност, е 
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свързана с предметите, хората и явленията от нашия свят (обединени в групи и 

обозначени от езика) като части от нашата дейност, базираща се на потребностите и 

интересите ни.  

Задължителното тук е анализиране, синтезиране и осъзнаване. Възприятието 

действа като система, въз основа на която човек възприема и преработва 

информацията, получена от заобикалящата го среда, класифицира я и я съхранява във 

вид на цялост. Възприятието се преобразува въз основа на нашия предишен опит и на 

новата информация, с която той ще бъде допълнен. Това го прави по-висш 

познавателен процес от усещането. Разглеждаме усещането като друг първоизточник 

на сетивно познание. Не можем да отречем, че и усещането, и възприятието протичат 

по строго индивидуален начин при всеки индивид, но можем да обобщим, че 

състоянието на човек няма как да не се променя под тяхното въздействие. 

Спираме се на автори, които ни предлагат богато разнообразие на теоретични 

тълкувания, изводи и мнения, свързани с възприятието. Например разделението му на 

външно и вътрешно възприятие. Първото като част от сетивното ни познание, а второто 

като процес, който дава възможността да се разбере и вникне в дълбочина на 

определено вътрешно състояние. Нашето виждане е, че точно в човешкото осъзнаване 

на връзката между двата вида възприятие се избистря разбирането на вътрешния свят, 

което от своя страна спомага за опознаването на външния. Представяме разграничение 

и между онези възприятия, в които се наблюдава силно влияние на един от 

анализаторите, и такива, в които в еднаква степен участват повече от един анализатор. 

Разделяме възприятието и на обективно и субективно. Както и на преднамерено и 

непреднамерено, като това съвпада и със степента на тяхната осъзнатост. Предлагаме и 

класифициране на някои еднакви функции, изпълнявани както от усещането, така и от 

възприятието. 

Приемаме възприятието и в един по-широк смисъл, в което то не остава само на 

ниво сетивно познание, но и израства в пълноценно разбиране, в мислене и осъзнато 

поведение на човека. Стимулирането на развитието на възприятието още в ранна детска 

възраст е един от начините за обогатяване и надграждане на качества на всички нива на 

човешката личност. За нас тук е важно, че с развитието на възприятията се наблюдава и 

мотивираност към учене, към целенасочена трудова дейност. Тази детска нагласа 

следва активно да бъде стимулирана и да й се придава съответна продуктивна форма 

чрез методики като Музикално ателие. Така, неусетно за децата, се прави преход от 

играта към работата, от забавлението към осъзната и мотивирана дейност.  
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Конкретно музикалното възприятие е сложен и богат на стимули процес. То има 

анализираща, обобщаваща и синтезираща роля. 

При музикалното възприятие става дума за субективното подготвяне, 

възприемане, приемане и разбиране, възпроизвеждане и дори сътворяване на музика. 

Музикалното възприятие е разгледано като средство за развиване на артистичността и 

предпоставка за развиване у децата на култура на слушане на музика, умения за 

комуникация чрез музика, лична творческа активност в музиката и съчетанието й с 

други изкуства. 

В музикалното възприятие се проявява изконната човешка потребност от 

изкуство. На първо място от музика и танц, разкриваща нуждата и стремежа към 

творчество. При децата това се проявява спонтанно. Методики като Музикално ателие 

насочват детската енергия и въображение, за да се породи специален интерес към 

музиката, да се пробуди детската сетивност спрямо музиката, да се провокира 

емоционалното и образно преживяване, да се заложи у децата траен интерес към 

музиката и музикалната култура, към самочувствието да откриеш музикална заложба у 

себе си, музикална и артистична интелигентност и творческа нагласа.  

Подчертаваме разликата между възприемане на музиката и музикално 

възприятие, заимствани от научната литература по този въпрос, като представяме 

различните формулиравки на изследователите, както за етапите на протичане, 

реализиране и въздействие, така и за  търсените резултати и в двата процеса. Спираме 

се и на интересно за нас становище за различните елементи на възприемателния акт, а 

именно: художествено възприятие, художествено преживяване и художествена 

условност. Приемайки, че художественото възприятие седи в основата на 

възприемателния акт, анализираме и различните два вида възприятия -  преднамерени и 

непреднамерени.  

Разнообразието и стадиалността в музикалното възприятие е разгледано подробно 

в темата за възрастовите особености. Тук ще подчертаем, че при пълноценно 

разгръщане на тези стадии огромна роля има помощта на педагога, използваните от 

него методика и инструментариум. Музикалното възприятие се провокира от песента и 

мелодията. Чрез запознаването на децата още от ранната им детска възраст с различни 

музикални инструменти, то получава нужните предпоставки, за да се развива. 
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*     *     * 

В първа глава се спираме и на процесите усещане, мислене, памет и въображение, 

воля и внимание, емоция. Всички те в процеса на израстване на детето претърпяват 

развитие и така заемат своето важно място, участвайки активно в търсенето и 

надграждането, при обработването и осмислянето на новия собствен опит. 

В тази глава разглеждаме и възрастовите особености при децата. 

Разграничаването на отделни стадии в детството е нужно, за да бъде проследено 

развитието на личността още от периода на раждане. Възрастта се оказва един от най-

важните фактори при съзряването на психичните процеси, и в частност на 

възприятието.  

Етапите, през които детето преминава през своето съзряване, са свързани както 

със спецификите във физиологията, така и с психологическото израстване. Настоящата 

разработка разглежда възрастта от 3 до 10 години, но това не изключва и не подценява 

по важност останалите периоди. 

И ако приемем, че в етапа преди 3 години детето поставя основите на своята 

двигателна, лингвистична, социална и поведенческа култура, то в етапа след 10 години 

то преработва натрупания до този момент опит, който прераства в желание за социален 

статус, търсене на определено място в обществото, ориентация за бъдеща 

професионална реализация. Ето защо разглежданата от нас възраст, считаме, се оказва 

от изключителна важност. Струва ни се напълно естествен и фактът, че тези възрастови 

рамки са не само ориентир за преходите, които се осъществяват в тях, но тук има и 

голяма доза условност, заради индивидуалните различия между децата, спецификите на 

двата пола. Още и поради промените в обществените ни порядки, които оказват голямо 

влияние върху подрастващото поколение.  

Смятаме, че вътрешния свят на детето е напълно различен от този на възрастните. 

Преминавайки през различните етапи на своето развитие, детето изгражда своята 

личност и индивидуалност. Откроили сме и същественото влияние на колективната 

среда и качествата, в които тя неизбежно възпитава – независимост, самоувереност, 

социална адаптация и интелектуално любопитство. Ето как тази среда се оказва 

изключително важна за развитието на децата. В детската градина те ще се учат и на 

общителност в дълбокия смисъл на тази дума. На тази общителност, в която другите, 
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общността са много важни и в която всеки е добре дошъл със своите лични качества, но 

в условията на колективност и разбирателство.  

От друга страна, периодът на преход от детска градина към училище ще носи 

нови елементи. Променят се физиката и психиката на всяко дете. Ако до началото на 

училищната възраст можем да говорим за донякъде пасивно възприемане, сега детето 

се превръща в наистина активен участник в новата среда. Още от началния училищен 

период децата проявяват по-ясна активност в съответната творческа дейност. Те вече 

ясно разбират зададените им задачи. Пристъпват с подчертан интерес в играта. 

Нараства многократно вътрешното им желание да се изявяват чрез изкуство.   

Детето в начална училищна възраст значително развива и обогатява 

интелектуалния си фонд, ясно проявява своята креативност и артистични качества, 

борави все по-умело със знанията и опита си и с характерна любознателност надгражда 

нови. След успешното преминаване на предишния етап, детето с все по-бързи темпове  

развива възприятията си, съзрява волята, проявяват се натрупаните социални и 

емоционални компетентности, развива се паметта и уменията за концентрация. Не на 

последно мяста, творческото въображение активно търси проявления в духовен и 

материален израз в ежедневието на детето. Проправя се пътека към съвкупност от 

дейности, развиващи себеизразяване на индивидуалността по спонтанен и неподправен 

начин, както и към бъдещо професионално разбиране за изкуството.  

Осъзнаването на заобикалящата ни среда, обогатяването на контактите с околната 

действителност в тази възраст разширява интересите на децата. Често в този период на 

осъзнаване киното и драматизацията привличат вниманието им, като това помага за 

появата и на мотивацията в тази възраст. 

Количествените и качествени натрупвания, усвоени от децата в предишния етап, а 

именно в детската градина, вече стават сериозен помощник на учебния процес и 

добрата атмосфера в класа. Тя е нужна на самите деца, за да се чувстват те добре сред 

своите връстници. 

Чрез работата в група започва оформяне на комуникативните и екипни качества 

във всяко дете. По време на активния си живот в училище децата усъвършенстват и 

още едно качество, основите на което вече са поставени – дисциплината и спазването 

на правила. Учат се на сътрудничество с другите, на лично постоянство и полагане на 

общо усилия, на търпение и способност да изслушват другите. 

В края на разглеждания от нас период – 9-10 години, детето е обиграло огромно 

количество ситуации, натрупало е своя опит. Вече знае кое го интересува и по свои 
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начини се стреми да намери, усвои и приложи наученото, в една вече изградена 

логическа за него система, в която то се чувства личност, част от голям колектив. 

Поради тази причина ограничихме възрастово нашето методическо изследване и 

експеримент Музикално ателие до 10-годишната възраст на учениците. Натрупаният 

емпиричен опит в хода на работата потвърди основателността на такъв подход.  

 

 

2. ВТОРА ГЛАВА 

 

В дисертацията се представя методика за градивен контакт с децата. Чрез нея се 

събужда вниманието и доверието им, въвличат се в игра, стимулираща музикалните и 

артистичните им възприятия. Акцентира се на комуникативния учебен процес с цел 

открояване на важни детайли в методиката на работа. Съчетават се елементи от 

различни изкуства и така знанието се възприема по-емоционално, удържа се детското 

внимание.  

Изработеният сюжетен модел наричаме Музикално ателие. Не скриваме 

амбицията си той да носи доза новаторство. Разбира се, използвани са елементи от 

различни интерактивни техники, в съзвучие с модерни тенденции в САЩ и Европа. 

Вградени са и нови моменти, плод на наблюденията и изследователските ни усилия. В 

комплексната си форма това по същество е нова методика. Чрез свирене на 

инструменти, пеене и танцуване, рисуване и рецитиране, се стимулира индивидуалното 

въображение, пластичните и слуховите качества, артистичността и творчеството у 

децата.  

Чрез използване на елементи от различни техники на преподаване и 

обединяването им в методиката се цели обхващане на деца от детски градини и 

общообразователни училища. Тази форма на обучение е извънкласна, избира се по 

желание на детето и неговите родители. Уроците са отворени за всички желаещи деца, 

говорещи български език, без ограничения по етно-народностна принадлежност. 

 

В представяната работа се търси отговор на следните въпроси:  

 По какъв начин се променят възприятията на децата в различна възраст?  

 Как изкуството и в частност музиката допринася за това? 

 Възможно ли е чрез целенасочени занимания с изкуство да бъдат развити 

вродени качества? 
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 Заниманията с изкуство допринасят ли за подобряване на социалните умения 

и увеличават ли емоционалните компетентности?  

 Намаляват ли заниманията с изкуство агресията и хиперактивността при 

децата, и от друга страна, спомагат ли за развитието на внимание, памет и 

воля? 

 Каква е ролята на семейството, възпитателите-педагози, връстниците, 

културната среда, обществото във формирането на детската личност? 

 Учим ли децата си да бъдат мотивирани и трудолюбиви, с творческа нагласа 

към живота? 

 Какво е приложението на занимания в духа на изкуството в днешната 

високотехнологична и динамична среда? 

 

В замисъла и изпълнението си методиката Музикално ателие е арт-педагогика. Тя 

носи своя алтернативен дух в своята същност и изисква не само лично детско желание, 

но и родителски ангажимент за записване в заниманията. Тъй като методиката не е част 

от държавната образователна система, си позволява да експериментира нови методи и 

подходи в работата. Целта е повишаване качеството на образованието и възпитанието 

на младото поколение, като се разгръщат творческите възможности на децата.  

По време на игрите децата придобиват опит и знания в областта на изкуствата. 

Музиката е поставена в основата на занятията, но въздействието става още по-силно от 

съчетанието й с елементи от други изкуства. Децата се учат да свирят на музикални 

инструменти, както и сами да ги изработват, танцуват, рисуват и играят театър. 

Запознават се с история на музиката, изучават основни музикални понятия, различни 

жанрове и стилове в музиката, учат се да пишат и да четат ноти, развиват своя 

музикален слух, усет за ритъм и творчески заложби. Не на последно място се 

мотивират към сериозно отношение към изкуството.  

В работните задачи в уроците се провокира концентрацията и ефективността на 

личното детско усилие. Чрез груповата игра се прави преход към усвояване на по-

задълбочено знание и формиране на същностни представи за музиката. Чрез 

стимулиране на сетивата децата натрупват личен опит в областта на музиката, 

изпробват нагласата си към нея, като впечатлението се усилва чрез съчетаването с 

други изкуства. Така се постига проява на артистични рефлекси и нагласи за лична 

изява чрез изкуство, в артистична среда.  
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Децата бързо се адаптират в различна дейност, повишава се тяхното самочувствие 

и желание за включване в организирана групова дейност. Чрез елементите на музиката, 

танца, изобразителното изкуство, театралния сюжет, децата развиват своите 

способности и личностна динамика, социални качества и конкурентоспособност.  

Същевременно начинът на провеждане и определени елементи от игрите 

успокояват децата, предпазват ги от невротичност и хиперактивност, позитивно 

канализират тяхната енергия и емоционалност. Всичко това, вярваме, ги предпазва и от 

прояви на агресия, които така силно зачестиха сред подрастващите.  

Вече казахме, че „страничен” ефект от тази методика е откриването на музикални 

таланти, които още преди училище или в първите му класове да осъзнаят наличието на 

заложба в себе си и така да поемат по пътя на изкуството и професионалната кариера в 

него.  

 

*     *     * 

Учебният материал в заниманията е съобразен по трудност с различните възрасти. 

Целта е многопосочно да се развиват детските възприятия, възприемчивост към 

изкуството, като системно и последователно на децата се поднасят знания за 

различните инструменти, колективното свирене, за ритъма и хармонията, за класически 

автори и специфичната звучност на класическата музика. Включват се и елементи от 

други изкуства, както и филмова и други стилове музика. 

Учебната работа се разделя на теоретична част – история на музиката, изучаване 

на ноти и други основни музикални понятия, и практическа част – опознаване и 

свирене на различни видове музикални инструменти, заучаване на песни, саморъчно 

„изработване” на музикални инструменти, рисуване, танцуване, театър.  

Методиката Музикално ателие има за цел да развива у децата музикален слух и 

метроритмичен усет, да стимулира и да дава възможност за проява на творческите им 

заложби, както и да ги възпитава в ценни за по-нататъшното им развитие качества – 

мотивация, постоянство, комуникативност, работа в екип, бърза ориентация в 

поставената задача и ситуацията на изпълнението й. В процеса на работа се подпомага 

развитието на интелекта (мисълта), паметта и въображението, волята и вниманието, 

като всичко това се случва на основата на едно емоционално и градивно общуване 

между децата помежду им и с техните преподаватели.  
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*     *     * 

Въз основа на направените в първа глава разяснения относно спецификите и 

възможностите, които предлагат различните възрасти, и на база на приведените 

типологии, изследователската ни работа бе разделена на две групи: 

   предучилищна група – деца на възраст 3-6 години в детски градини; 

   училищна група – деца на възраст 6-10 години в общообразователни 

училища. 

За провеждане на ефективни занимания разделихме групите по 6-8 деца, близки 

по възраст, като продължителността на урока в първата група е 30 мин., а във втората - 

40 мин. Разположението на урока и в двата случая е еднакво, като при втората група 

изучаваният материал е усложнен и дава повече възможности за обогатяване на 

ситуациите. 

Децата са активни участници в целия процес. В рамките на всеки час-занятие 

преподавателят представя учебен материал чрез игрови задачи и ситуации, които 

емоционално провокират децата. Акцентира се на детската спонтанност и на 

артистичното общуване с учителя/модератор. В края на всеки урок се обобщава 

учебния материал чрез конкретен пример, под формата на миниспектакъл. Най-

успешните и интересни миниспектакли са включвани в крайния продукт на всяка 

група. 

За завършване на учебната година се изнася спектакъл-концерт.  В него се търси 

максимална изява на детската индивидуалност, но и се стимулира колективен дух. 

Спектаклите помагат на децата да преодолеят страха си от публична изява, което дава 

високи резултати в придобиването на увереност в собствените възможности. През 

цялата учебна година децата се провокират да проявяват интерес и креативност в 

игрите, като участват активно и в подготовката на този заключителен етап от 

заниманията им. 

 

*     *     * 

Музикалната дейност провокира интерес. Впечатленията, които музиката оставя в 

децата, са преживявания с висок емоционален заряд, отличаващи се с изразителност на 

елементите, подтик към творческа инициатива, възпитание на художествен вкус.  

Музикалните инструменти и музикалните откъси, в съчетание с материалите за 

рисуване и моделиране, книжките, театралните атрибути и танцовите стъпки, всички 

тези елементи се използват, за да привлекат вниманието на децата, да ги мотивират 
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сами да ги опознават, да им повлияят в усвояването на елементите на творческата игра, 

да запомнят, да синтезират и след това да възпроизведат по субективен начин това, 

което възприятията са обобщили. Този процес се осъществява чрез практическото 

приложение в действие на всички елементи от методиката, дори от теоретичен 

характер, като по този начин неусетно, приятно и лесно децата трупат опит, учат се и се 

развиват.  

Музикалните инструменти са поставени в центъра на играта, придават й 

специфичен смисъл и имат роля на подбудител на взаимодействие в игровия план. Те 

дават възможност на детето да изследва заобикалящия го свят по един нов и 

неподозиран, динамичен начин, с провокираща емоционалност, като в тази връзка 

вибрацията на инструментите помага и за освобождаване на част от натрупана енергия.  

В тези игри децата развиват своето асоциативно мислене, но и двигателната си 

култура, умението си да съвместяват своята спонтанност с организацията в групата и 

изискванията на учителя.  

 

*     *     * 

Както вече беше казано, методиката се базира на музика, но в уроците тя се 

съчетава с рисуване, танцуване, рецитиране, „изработване” на инструменти, театър. 

Всяко дете има свое предпочитание към някое от тези изкуства. Съчетавайки ги в един 

урок, Музикално ателие позволява на децата да започнат да възприемат изкуството 

като съвкупност от множество интересни и увлекателни занимания, с връзка помежду 

им, с възможности за преходи от едно към друго.  

Детето интензивно търси и открива, преценява нещата, които му се показват, и се 

стреми да ги променя. Иска да „твори”. Чрез музикалните и артистични игри в 

Музикално ателие децата са стимулирани да проявят тази своя универсална нагласа. В 

този смисъл методиката е отваряне на детските сетива и въображение не само към 

музиката, но и към творчеството по принцип. 

В игрите с музика детето удовлетворява своето любопитство към специфичната 

звучност на новите за него инструменти. Така не само се стимулира музикалната 

сетивност, но се развива и способността да се концентрира вниманието в звука и ритъма, 

в динамиката, да се предизвика интерес, както и възможността да се изрази емоция чрез 

музика. Децата спонтанно импровизират, като съчетават звученето на музикалните 

инструменти, създавайки неповторимо преживяване, наситено с емоция.  
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Следващият етап, в който импровизацията се осъществява на базата на 

съчетанието на музиката с танца, стихове и приказки, с рисуване, се осъществява също 

спонтанно. В него вече децата са преминали през етапа на опознаване на всички тези 

елементи и са способни без усилие, с радост да сътворят новия си общ творчески 

продукт.  

Във втора глава подробно е разгледана играта във функцията й на 

основополагаща, и конкретно – в контекста на заниманията в Музикално ателие. 

Играта като цяло е онази паралелна, детска реалност, която се случва тук и сега, която е 

детската „работа”. Играта, като най-важна „фантастична реалност” за детето, 

развиваща не само неговите лични качества, но и способността му хармонично да 

съжителства в група. Играта, като форма на провокация, като елемент на изненада, като 

положително преживяване носещо радост и удовлетворение от изучаването на света 

чрез предпетите и хората. 

Разнообразието и разнопосочността на задачите в игрите в Музикално ателие 

дават едно широко поле за действие и взаимодействие, което се оказва много важно за 

развитието на детето и в частност на неговото възприятие. Акцентът в заниманията в 

Музикално ателие е поставен върху творческата страна на играта и това не е случайно.  

За да се разкрие положителното й влияние и нуждата тя да присъства в живота на 

децата. За да се подчертае как, поставени в различни творческо-игрови ситуации, 

децата задоволяват нуждата си от общуване и вроденото си желание да наблюдават, 

изследват, сравняват, анализират и обобщават. Играта тук се явява стимул за 

креативност, свобода на мисълта и прояви на фантазията, от една страна, а от друга – на 

сръчността и ефирността на движенията.  

Нуждата от творческа игра свързваме и с казаното в първа глава, че ако пътят към 

откриване на заложбите преминава през проявлението на дадена способност, то в 

заниманията ни това твърдение намира своето място и чрез работа в посока определени 

творчески заложби да намерят своето проявление и в подходяща среда да се превърнат 

в компетентност. Заниманията имат за цел да поощряват детските интереси, да 

разкриват способностите, заложбите и талантите им, да надграждат знания и 

провокират интерес и съпричастност.  

В играта децата творят. Творейки играят, създават новото, което оставя трайна 

следа, съзнателно и несъзнателно, в развитието на тяхната индивидуалност.  Свободата 

в решенията и креативността в игрите е толкова важна, колкото и самият учебен 
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материал. В уроците в Музикално ателие децата неминуемо следват определени 

правила, но от тях се очаква най-вече да подхождат индивидуално, с въображение. 

 

*     *     * 

Обръщаме внимание и на атмосферата в часовете в Музикално ателие. Тя сама по 

себе си има важна изграждаща роля. В заниманията се стремим да поддържаме 

жизнерадостна атмосфера. Така целим да накараме децата да се почувстват сигурни, да 

повярват в собствените си качества и възможности.  

Като цяло в игрите няма победители и победени, за да не се поощрява 

„нездравословната” амбициозност, а да се търси добрия тон, творческата атмосфера и 

сплотеността в групата. Игрите не са под формата на скрит изпит, който има за цел да 

тества знанията на децата. Те са само път, по който децата усвояват тези знания. Всяка 

личност има вродено желание и стремеж да постигне успех, но успехът в часовете ни е 

на първо място плод на общ труд, надграждане на опит и не на последно място – 

себеутвърждаване. 

В игрите в Музикално ателие понятия като „вярно” и „грешно” не съществуват. 

Целта е децата, като част от единен творчески процес, да се докоснат до изкуството и 

така то да стане част от живота им. Не задължително като професия, а като начин на  

взаимодействие между вътрешния и външния свят.  

В игрите се поощрява мотивацията да правиш това, което искаш, а не това, което 

трябва: да използваш инструментите, които най-силно те привличат; да рисуваш с 

цветовете, които най-добре ти подхождат; да танцуваш с ритъма на собственото си тяло 

и др.  

Разбира се, в тези игри има и указания, които децата трябва да следват, но те са 

единствено в полза на добрата атмосфера в групата, лоялната конкуренция и 

усвояването на определен учебен материал. Всички игри са базирани на определени 

правила, но основната линия винаги подчертава свободата в избора на децата. От една 

страна, лично направеният избор да са част точно от тези занимания, а от друга, да са 

способни да вземат самостоятелни решения.  

Може да направим извода, че играта е освен приятно занимание за децата, но и 

нещо много сериозно. В игровия процес детето учи по един лесен и забавен за него 

начин, надгражда нови знания, но на базата на своя минал опит. Играта изпълнява роля 

на показател за количествените и качествени натрупвания на децата, вследствие на 

житейския им път до момента, своето разбиране за света, своята самооценка, своите 
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преживявания, своя опит, за вече обиграните начини за самоизтъкване или обратното, 

към сътрудничество.  

А игрите с изкуството се превръщат и в незаменим помощник в преодоляването 

на комплекси, стереотипи и заучено поведение. Това е един език, който ни позволява да 

бъдем истински, неповторими и одухотворени. Вярваме, че заниманията с изкуство от 

ранна детска възраст допринасят за цялостното изграждане на отделния индивид, но и 

на едно по-социално общество. Спомагат за постигане на по-общително поведение, за 

по-лесното приемане на всички деца като пълноправни членове на групата, както и за 

появата на топли и задружни отношения между децата. Тези умения се усвояват лесно 

в игрите и така се намаляват агресията и гневните прояви, появяват се елементи на 

емпатия и съпричастност. Това ново поведение се пренася и към други дейности от 

живота на детето. 

Изкуството влияе трайно при формиране на поведението, за свободно изразяване 

на различни чувства, повлияни от конкретни преживявания. Пречистващата роля на 

въплъщаването в образ помага преодоляването на страх, срамежливост, гняв. По-

високото интелектуално развитие и по-висшите потребности у детето в тази възраст 

водят до осъзнаването и по-задълбоченото наблюдение над чувствата му.  

 

*     *     * 

Една от първите нужни предпоставки, за да се осъществи качествен възпитателно-

образователен процес, е опознаването и специфичното подхождане както към 

възрастовите физически, така и към психическите особености на всяко дете. 

Учителският подход в заниманията ни е насочен в тази посока, защото така даваме 

шанс на всяко отделно дете в групата да се развива. Търсените резултати, които 

несъмнено са повлияни и следват определена възрастова цикличност, не е 

задължително да идват бързо. Но стъпките, с които децата израстват, настоящите им 

постижения и резултати, това според нас е истинският успех, постигнат съвместно 

между децата и техните преподаватели. Учебният материал се представя под формата 

на актуални в живота на детето неща, събития и явления. Така възможността работният 

ни план да постига добри резултати е много висока. Това е една добре сложена основа 

за бъдещо самоопознаване, самоусъвършестване и реализация в живота като цяло. 

В работата ни в Музикално ателие се стремим да намерим добрия баланс, в който 

родителите подкрепят решенията на учителите, а учителите поемат отговорността 

редовно да обсъждат поведението и интересите на децата с техните родители. Така 



  27

процесът учене, в една благоприятна за децата емоционална среда,  се превръща в 

желание от тяхна страна за по-ефективна познавателна дейност. На това ниво 

педагогическото общуване следва да успее и да надхвърли рамките на 

професионалната дейност на преподавателя в съответното учебно заведение. Трябва да 

се превърне в многофункционален процес, в който децата усвояват знания, но и 

определен тип социално поведение. Тогава понятието „лошо дете” изгубва своя смисъл 

и дава път на стремежа към социалност, като вродена част от човешкия характер.  

Учителите (модераторите) в Музикално ателие въздействат върху групата и 

отделните деца чрез своя професионален опит, строгото, но толерантно и уважително 

отношение, творческото приемане на очакванията и създаването на усещане за 

сигурност. Децата  възприемат и проявяват отношение към музиката и изкуствата.  

Учителят е чувствителен към детските реакции, притежава усет и задейства 

умения за реакция дори на най-малките признаци на участие и интерес. В заниманията 

в Музикално ателие преподавателите винаги имат предварително изработена работна 

схема за всеки урок, с многообразни игри. Импровизацията в работата се диктува от 

спонтанната инициативност на децата, чиято проява се стимулира и търси в уроците ни.  

Това само допринася за интересното и неповторимо изживяване в заниманията.  

Чрез разнообразието в игрите в Музикално ателие се дава възможността на 

детските предпочитания в областта на изкуството да се визуализират. Ето как 

вътрешната нужда да се занимаваш с определена дейност се оказва по-силна от 

родителските амбиции и учителския натиск. Желанието е точният катализатор, който 

кара децата да се развиват с високи темпове.   

 

*     *     * 

В заниманията с изкуство изкристализира и още един много интересен факт. В 

групите има голям брой деца, които проявяват силна чувствителност – поради 

влиянието на музиката и танца, театъра и рисуването, които спомагат за по-лесното 

себеизразяване. Децата инстинктивно реагират на този характерен език и го възприемат 

положително. Без да подценяваме възможностите на колеги от други специалности, 

искаме да подчертаем виждането ни, че в заниманията с изкуство е най-подходящо 

преподавателите да са професионални музиканти, артисти, художници или танцьори. 

Така, чрез знанията си, опита си и личните си преживявания в изкуството, те биха 

усетили много точно детските нагласи и биха избрали най-правилния път към всяко 

дете и към общото решаване на задачите в игрите с изкуство.  



  28

В Музикално ателие учителят не само показва, разказва и обяснява. Той активно 

играе с децата по техния спонтанен и емоционален начин.  

Интересен е фактът, че в часовете в Музикално ателие отсъстват фрази като „Аз 

не мога”, които издават неуверено поведение. Интересът, който предизвикват 

заниманията, плавното запознаване с музикалните инструменти и другите елементи от 

игрите, поощряващото отношение от страна на преподавателите и целенасоченото 

надграждане на знания са част от дългия път към създаване на увереност. Децата могат 

всичко, стига да има кой да повярва в това.  

В Музикално ателие се обръща специално внимание на психологическата 

подготовка на уроците и игрите, на поставяните задачи, на начина на общуване и 

организирането на децата. Специално внимание се обръща и на създаването на една 

отворена и в същото време дисциплинирана среда. В нея те, с отворени сетива и 

услужливо въображение, с готовност и заедно с учителя съграждат своя „творчески” 

продукт. 

В заниманията в Музикално ателие имахме възможност да работим с всяко дете в 

рамките на 3-4 години. Смятаме, че това е напълно достатъчен период както за учителя 

да опознае децата, така и децата да опознаят своя учител. Видяхме, че през този период 

може да се създаде благоприятна атмосфера в класа и така да се надграждат както 

познания, така и социални умения. Стилът на общуване в групата се задава от учителя 

и все по-ясно се откроява нуждата от взаимоотношения между учителя и неговите 

ученици, базирани на справедлива, но строга преценка; взискателна, но поощряваща 

инициативата на децата позиция; последователен и авторитетен тон в занятията, както 

и добронамерено и емоционално-подкрепящо отношение.   

Да учиш децата по този начин е отговорна мисия, която създава личности с 

принципи и устойчиви качества. Без това постиженията на децата ни биха били само 

мимолетни и минимални, крайно недостатъчни за сериозно личностно развитие. Затова 

сме потърсили и отговор на въпросите: Как обществото влияе върху развитието на 

детската личност и как да приложим изложеното дотук в музикално-педагогическата 

практика? 

 

*     *     * 

В последните десетилетия в България се предлагат различни извънкласни 

занимания за деца, породени от новите тенденции, съобразени с нуждите на 

подрастващите. В тях висококвалифицирани учители, с голям опит, съчетават 
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традиционни с нови интерактивни методики. Децата, освен че учат по един забавен 

начин, трупат и ценен опит в области като наука и изкуства, спорт и занаяти. 

Несъмнено, това е част от пътя за привличане на вниманието на подрастващото 

поколение, родено във век на нови технологии, модерно и бързо общуване. Това е и 

един от пътищата към проявление на естествения вътрешен повик към творчество.   

Занимания в духа на Музикално ателие целят да откриват и развиват заложбите и 

дарбите на децата чрез конкретни постижения в преподаваната им област, но и да ги 

научат да мислят, да се трудят, да са самостоятелни, да бъдат отговорни, справедливи и 

толерантни, да се научат на уважение, и не на последно място – да бъдат креативни, 

творчески настроени, търсейки начин да изразят индивидуалността си в хармонията на 

групата. Ето в какво смятаме са толкова полезни извънкласните „кръжоци”, „ателиета” 

и „студиа”. Провокацията за реализиране на методиката Музикално ателие се появи на 

базата на изложените в дисертацията проблеми и нуждите, които те формулират, и 

търси резултати в тази посока. 

Многократно в изследването ни бяха споменати развитието на детето и неговата 

социализация, но в тази глава се засяга и идеята за енкултурацията, като един 

допълнителен хоризонт в работата ни.  

Формулирали сме и някои въпроси, които ни провокираха и бяха компасът, който 

ни показваше посоката по време на разработването на методиката. Според нас те стоят 

пред родители и педагози, пред всички членове на обществото и тяхната актуалност е 

от първостепенно значение за решаването им и реализирането на успешни практики. 

Ето и някои от тях:   

Какъв пример даваме на подрастващото поколение?  

Какви са възпитателните идеали, които внушаваме? 

Какви са посланията, които изпращаме на децата си за живота, неговите ценности 

и отношения? 

По какъв начин им помагаме или вредим със средата на живот, която им 

предлагаме?  

Какви потребности им внушаваме и до каква степен разширяваме качеството на 

техните възможности?  

Не се съмняваме, че всички искаме децата ни да растат в общество с високо 

развита съвременна култура, но дали им осигуряваме достатъчно знания и опит?  

Подготвяме ли ги да бъдат едно творческо поколение?  
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Съзнателно ли осъществяваме градивен възпитателно-образователен процес, като 

предпоставка за изграждане на уверени и пълноценни личности?  

Предоставяме ли им модели на градивно взаимодействие между личното и 

общото, между човека и обществото? 

 

Опитахме се да работим усилено и върху темата за равенството, тъй като за 

съжаление, на практика, в съвременното ни общество съществуват видими и невидими 

бариери, които разделят и определят децата като бедни и богати, глупави и умни, 

възпитани и невъзпитани, привилигировани и такива в неравностойно положение. И за 

още по-голямо съжаление, такъв тип разделения се увеличават и в количествен, и в 

качествен аспект.  

В разработването и апробирането на методиката Музикално ателие сме се водили 

от този стремеж към равенство. Приемаме, че той е единственият градивен начин за 

развитие както на отделната личност, така и на обществото като цяло.  

В историята на образователните системи на всяка държава има редица примери за 

опити на новаторство – някои успешни, други не съвсем. Този път, в който се 

осъществява благоприятно съчетание на вече добре установеното и на променящото ни 

ново познание, поднесено чрез разнообразни интерактивни и модерни методи, е 

единственият път към усъвършенстване на една балансирана и градивна среда за 

младите хора. Музикално ателие е един опит в тази насока, който има за основна цел 

разгръщането на творческите качества на деца от ранна детска възраст, чрез развитие 

на техните възприятия.   Заниманията осигуряват достъп до определено знание, в което 

децата израстват и изграждат личността си. Търсим реализиране на тези резултати, чрез 

приучаването на подрастващите сами да преценяват, обмислят, характеризират, 

оценяват и правят заключения на базата на предоставената им информация в уроците. 

В нито една култура не липсват индивиди, за които е почти невъзможно да излязат от 

омагьосания кръг на ежедневието си, да се почувстват щастливи и удовлетворени, да си 

починат. Или, от друга страна, са толкова стеснителни и притеснителни, че за нищо на 

света не биха разкрили своята истинска същност. Това е следствие от все по-

засилващата се тенденция към липса на солидарност и толерантност, снишаване на 

творческия подход и изключителната ускореност в ежедневието. Точно в тази посока 

работят игрите в Музикално ателие и всякакъв сходен род занимания - да накарат 

децата да растат със самочувствие, търсейки своята индивидуалност; да се научат, че 
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всички хора са различни, но да разбират, че само чрез хармония в групата могат да 

живеят пълноценно и градивно.    

 

*     *     * 

Въпреки че това изследване не си е поставило за цел да изучава заниманията във 

възрастта преди 3 години, не може да пропуснем факта, че още в яслата започва процес, 

в който детето търси, открива, преценява, сравнява, различава, променя и проявява 

личните си заинтересованост и предпочитания.  Това е и мястото, на което може да 

бъде даден първият тласък на интереса към изкуство. Разбира се, ако такива ранни 

занимания присъстват в живота на детето, в тях не бива да се търсят определени 

постижения, а само един вид подготовка и упражнение за следващия етап. Децата може 

да се подтикват да пеят, рисуват, танцуват, и въпреки че още не биха могли да 

постигнат търсения ефект, там се поставят основите за пълноценното им развитие в 

детската градина.  

На този следващ етап, а именно детската градина, те ще развиват своята 

индивидуалност. Ще развиват приятелства в условията на групата. Ще се развиват 

техните усещания и възприятия, ще се подобряват говорните им способности и 

двигателната им култура.  

Детската градина ще се превърне в трамплин за добрата адаптация към следващия 

етап и идеалното място за подготовката на децата за училището, а то от своя страна ще 

е най-естествения път към истинския, реален живот. В училището те вече ще се 

сблъскат с една по-различна атмосфера, изпълнена с повече правила и дисциплина.  

Дошло е времето да усвоят умения, познания и да придобиват опит, да развиват своите 

способности и заложби, но вече не толкова чрез игра, а чрез трудолюбиво учене. 

Вярваме, че методики в духа на изкуството, като Музикално ателие, изработени с 

перспективата да се занимават с децата в няколко последователни възрастови периода, 

позволяват плавното преминаване от един етап на детско развитие в друг, като така се 

осъществява приемственост и надграждане във възпитателно-образователния процес. 

Вярваме и че чрез игрите в Музикално ателие, в които се съчетава свиренето на 

музикални инструменти, танцуването, рисуването децата по-лесно преодоляват пречки 

в общуването, сприятеляват се и се опитват да си подражават. Фактът, че всички те, 

децата в групата, заедно, се занимават с изкуство, и това им носи удоволствие, потиска 

дребните им пориви към неодобрение към определени членове на групата или 

усещането, че не си харесван и никой не иска да играе с теб. В тези игри, игрите с 
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изкуство, няма приети и отхвърлени от групата деца. Всички имат еднаква възможност 

за развиване на когнитивния си опит и социална компетентност, участвайки в играта на 

равни начала. Този нов вид приятелство ще продължи да се развива и в по-големите 

класове на училището, прераствайки в по-дълбоки личностни взаимоотношения, 

базирани на общи интереси, споделяне, доверие и търсене на разбиране и емоционална 

подкрепа.  

 

*     *     * 

Занимания в духа на Музикално ателие дават на децата характерен опит и 

перспектива, различни от тези, които им предлагат новите технологии.  В забързаното 

ни ежедневие новите технологии са нашата практична реалност, която е част от 

ежедневния живот дори на малките деца. Мащабното им внедряване и използване в 

огромна част от дейностите ни улеснява, но и води до силно намаляване на социалните 

контакти, личните срещи и творческите изяви. 

Няма как да отречем, че децата още в предучилищните си занимания работят на 

компютри, което в тази ранна възраст се превръща в игра, но не в компанията на 

връстници, а на монитори, мишки и клавиатури. Днешните деца играят с телефони с 

лекота, но четенето на книги, рисуването и пеенето на песни, игрите навън с приятели, 

всичко това остава някак подценено и в не малко случаи дори забравено. Не намира 

своето нужно за децата място в ежедневието им. Това не е просто тенденция, а вече 

формиращ се нов начин на живот, който придобива масов мащаб в световен план.  

Не би било правилно да се отрече голямата роля и полза от напредъка на 

технологиите в нашия живот, но добре ли е за въображението, креативността, 

социалността на децата да им поднасяме тези нови форми на игра, още в много ранна 

възраст, и в какви количества? 

Ако помислим за един идеален вариант на провеждане на творчески занимания, 

той би трябвало да бъде една добре балансирана комбинация между изкуства и 

технологии. Именно тя би спомогнала за усвояването не само на знания по един 

модерен и интересен за децата начин, но и заедно с това да ги развива ценностно и като 

творческа способност и реактивност.   

 

*     *     * 

В методиката Музикално ателие ясно се открояват някои от концепциите в 

различните направления на реформаторската педагогика. Това обаче не пречи да се 
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забележи новаторския й дух, който принадлежи на специфичната организация на 

работата и подбора на различни подходи в заниманията. Да се приложат на практика 

тези непреходни идеи към условията на днешното общество и култура, да се намери 

верен път към високата им успеваемост, да се провокира интерес и заинтересованост у 

младите, всичко това е огромно предизвикателство и отговорност. Вярваме, че 

изработването на подобен род методики се причислява към положителната страна в 

опитите ни като общество да осигурим нужната среда на децата да се развиват по-

пълноценно и с грижа да им осигурим адекватна бъдеща реализация.  

Това е и замисълът на изработваната от нас методика, базирана на градивната 

комбинация между традиционни методи на образование и съвременни педагогически 

подходи. Задачите, които си поставя методиката, са свързани с развитието на комплекс 

от качества, нужни за хармоничното и цялостно разгръщане на личността. Не на 

последно място и възпитанието на естетически чувства. 

Тези задачи би следвало да са общи - както за родителите и учителите, така и за 

всички членове на нашето общество. Тази съвместна позиция би била незаменима 

стъпка в търсенето на начини да превърнем децата си в уверени, отговорни и 

емоционално-творчески личности.  

 

 

3. ТРЕТА ГЛАВА 

 

В тази глава се описва конкретното експериментиране и приложение на 

методиката в детски градини и общообразователни училища.  

В описания опит са разграничени две основни възрастови групи.  Правим 

уточнението, че в представянето и разглеждането на конкретните работни задачи 

наричаме групата с деца на възраст 3-6 години – първа, а тази на 6-10 години – втора.  

И въпреки че това е базисът, с който сме работили, обособяването на повече от 

един работен колектив във всяка основна възрастова група даде възможност да 

разпределим децата в няколко отделни подгрупи. В тях участниците са максимално 

близки по възраст, например, само 5-годишни или само 7-годишни деца.  Така се 

открояват по-ясно ползите и ефектите от заниманията.  

Броят на участващите деца във всяко занимание е между 6 и 8.  

Продължителността на заниманията при първата група е 30 мин., а при втората – 

до 40 мин. 
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Ето как са разположени конкретните задачи във всеки урок: 

Деца 3-6-годишна възраст: 30 мин. Деца 6-10-годишна възраст: 40 мин. 

   5 мин. – загряване; 

  15 мин. – основен материал; 

   5 мин. – раздвижващи игри; 

   5 мин. – обобщение-релаксиране. 

 5 мин. – загряване; 

 25 мин. – основен материал; 

 5 мин. – раздвижващи игри; 

 5 мин. – обобщение-релаксиране. 

  

Разликата във времевата продължителност в разпределението на задачите за 

първа и втора групи е във втория елемент от уроците, където се представя нов 

материал. Както се подразбира, това се налага поради различието във възрастите и 

спецификите, които те имат. Преди всичко в способността на децата да внимават, да 

проявяват интерес. Разбира се, съвсем естествено е развитието на тези качества да е 

индивидуално, но възрастовият отпечатък върху всяко дете е предпоставка за 

организирането на учебния план в тази основна част от урока. 

Преди да бъдат представени конкретни примери от работата ни в Музикално 

ателие, искаме да подчертаем няколко важни момента, свързани с учебните стаи.  

 В уроците се отдава голямо внимание на мястото за провеждане на 

заниманията. По възможност – просторно помещение, шумоизолирано. Така 

се осигурява по-добра атмосфера в групата, поради ограничаването на 

външните шумове. От друга страна, по този начин не се пречи и на 

провеждането на съседни занимания.   

 Пастелната, топла и мека цветова гама също съдейства за по-добрата 

концентрация и добрата атмосфера в уроците.  

 Желателно е да има специално място за съхраняване на музикалните 

инструменти, с оглед използването им в много от занятията. Така се 

осигурява възможност за бърза реакция и спонтанното им включване при 

желание у децата.  

 За игрите, в които децата рисуват и играят театър, е нужно да се осигурят 

листове и платна, моливи и бои, други материали. Ако развихрим 

въображението си за идеално материално обезпечаване на такова занятие, 

могат да бъдат осигурени и различни костюми, маски, шапки, за да се 

провокира артистично влизане в роля при търсене на определено театрално 

съответствие.  
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 За осигуряване на камера за заснемане на отделна игра можем да говорим при 

добре оборудваните училища. Така децата могат да гледат изпълнението си 

на дадената задача, което е интригуващо, но и много полезно – спомага за 

развитие на самооценката и емоционалното възприемане на заниманията, 

личното открояване в групата, общата атмосфера. 

 

*     *     * 

В тази глава са описани начините на провеждане на уроците под формата на 

примерен план на занятие. Представени са някои конкретни предложения, игри, наши 

наблюдения и впечатления, базирани на работата ни в Музикално ателие. 

Представените игри са описани подробно, изведени са търсените цели и задачи във 

всяка една от тях, както и постигнатите конкретни резултати в отделните възрастови 

групи. Представен е и снимков материал под формата на приложения, които показват 

нагледно някои характерни елементи в игрите и тяхното изпълнение. 

Основна задача на всяко отделно занимание е организирането на всички игри в 

една обща тема. От първата до последната задача в урока преподавателите, под 

различна форма, целенасочено превеждат децата през предварително избран учебен 

материал. Елементи от него се включват във всички игри. Непринуденият разказ на 

фона на звучаща музика в минутите за загряване, представянето на новия учебен 

материал чрез подходящи игри, минутите за физическо раздвижване, както и 

обобщението в края на занятието са ценни възможности за представянето на 

определената тематика по разнообразни начини.  

Така децата неусетно много приятно учат. Трайно надграждат знания и 

придобиват опит. Развиват се в определена посока, съзнателно търсена в заниманията.   

Наблюденията ни показаха, че този начин на работа успя да предразположи и 

стимулира за участие дори децата, които в началото проявяваха прекомерна плахост и 

срамежливост.  

 

 

ПРИМЕРЕН ПЛАН на занятие 

   Загряване  

Цел: работи се за постигане на състояние на релаксация, опознаване и сближаване 

на групата, създаване на колективна атмосфера и дух, придобиване на по-богата обща 

култура. 
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Задачи: усвояване на умения за позитивиране, умения за спонтанно изразяване на 

емоцията, задействане на вниманието, паметта и въображението, умения за 

възприемане на музика, създаване на усет за ритъм. 

Очаквани резултати: децата усвояват техники за постигане на самоконтрол и 

релаксация, умения за споделяне на впечатленията и преживяванията, за постигане на 

доверие в групата, за концентрация и техники за запомняне, развиване на чувство за 

ритъм. 

Всяко дете влиза в заниманията със своите собствени преживявания и с 

определено моментно настроение. Чрез тази въвеждаща игра децата се отпускат и 

постепенно се интегрират в колектива. Постига се определено ниво на доверие и 

запознаване с другите. Това става по-лесно при групите, които не се срещат за първи 

път, но е задължително дори и в тези случаи. Чрез тази първа загряваща игра децата 

плавно се потапят в атмосферата на занимания с изкуство и така спонтанно се включват 

в следващите задачи от урока. 

Слушането на музика е удачен вариант, тъй като действа на съзнателно и на 

подсъзнателно ниво. В тази първа част от урока предоставяме възможността на децата 

да слушат бавна, тиха и спокойна музика. Като правило повтаряме определения 

музикален откъс и в следващите няколко занимания. Прилагаме тази техника с цел 

задействане на вниманието и паметта на децата, както и за създаване на усещане у тях 

за нещо изпитано и вече познато.  

В общ план, повторението на играта с музикалното въведение може да я превърне 

в групов знак за принадлежност. Така се постига не само ситуативна емоционална 

предразположеност, но и усещане на общностна връзка между децата. Идентификация 

с тази ученическа група и с този преподавател, с музиката, която ги е събрала в една 

жизнена и емоционално желана група и нейните занимания. 

Игра 1. Слушане на музикален откъс 

 

 

   Основен материал и конкретни учебни задачи  

Цел: работи се за развитие на възприятията, търси се конкретно проявление на 

артистични способности и заложби у децата, развитие на интелекта им, на волята, 

вниманието и въображението им, както и култивиране на социални умения и 

емоционална реактивност. 
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Задачи: придобиване на знания и опит в сферата на изкуството, развиване на 

умения за бързо ориентиране в колективна ситуация и взимане на творчески решения, 

постигане на добра комуникация в общуването, умения за самоизразяване и внимание 

към реакциите на другите.   

Очаквани резултати: развитие на възприятията, общите и специални 

способности, откриване на заложби, дарби и таланти, придобиване на нови знания и 

опит, мотивиране за занимания с изкуство и активно участие в игрите, развиване на 

качества за работа в екип, придобиване на нужни за плавното адаптиране към 

обществената среда социални и емоционални компетентности,   

Проявлението на нивото на развитие на възприятията и пряката изява на 

артистичните способности на децата се констатира на базата на заучаваните по време 

на уроците похвати и модели от различни сфери на изкуството, както и 

демонстрирането на заучените и приложени в заниманията опит и знания.  

В професионалния си смисъл използваните игри са за развитие на ритъм, 

музикален слух, танцов усет, работа с текст, рисуване. Както и на прояви на сръчности 

и ръчен труд, като изработване на музикални инструменти, приспособления и декор, 

нужни за провеждането на заниманията и публичните изяви на децата в рамките на 

уроците Музикално ателие.  

В по-общ и личностен план, игрите в тази част от урока са пряко свързани и с 

развитието на интелекта/мисълта, волята, вниманието и въображението. Обогатяването 

на общата култура на децата е и в посока към придобиване на социални умения и 

емоционална реактивност. Развиват се качества като комуникативност и общителност, 

емпатия и внимание за реакциите на другите, подобряват се уменията за съвместна 

работа.  

Както вече споменахме, трябва да се подходи много внимателно и при 

поднасянето на конкретния учебен материал в рамките на предварително предвиденото 

за това време. Тази уговорка се налага от характерните особености на вниманието, 

свързани с продължителността на концентрацията в различните възрасти. По време на 

изработването и апробирането на игрите в тази част от урока, забелязахме и 

целенасочено наблюдавахме тази характерна особеност. Стигнахме до заключението, 

че децата от първата група (3-6 години), условно, са способни да се съсредоточат за 

около 15 мин., а децата от втората група (6-10 години) – за около 25 мин. Такава бе 

продължителността на втората част в уроците, за усвояване и надграждане на знания, 

придобиване на определен опит и компетентности. В редица ситуации се налага 
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излизане от времевите рамки. Това, разбира се, е в преките компетенции на учителите в 

Музикално ателие. 

Сериозни теми под формата на игрови задачи, поднесени в различна форма и със 

степенуване на трудността – това е основната, базисна идея в тази втора част от 

уроците. Възможностите на игровите ситуации са многобройни, а увлекателното им 

поднасяне дава още по-голяма перспектива за развитие на детето.   

 

Основният метод в игрите е използването на музикални инструменти. 

Преобладаващото детско поведение е свързано с интерес към опознаването им. Те 

естествено и лесно подхождат към тях, независимо от възрастта и групата, с която се 

работи.  

 

В процеса на работа целенасочено наблюдавахме проявения интерес и мотивация 

от страна на децата към различните дейности. Както беше споменато, многообразието и 

възможностите от игри са почти неизчерпаеми. Представяме няколко от най-

харесваните от самите деца игри във втората част от заниманията в Музикално ателие и 

същевременно характерни за представяне на работата ни.    

Игра 2: Опознай инструментите и им дай име  

Игра 3: Любимият ми инструмент 

Игра 4: Музикална приказка 

Игра 5: Нашите пъстри яйца-маракаси 

Игра 6: Улови ритъма 

Игра 7: Разпознай откъде идва звукът 

Игра 8: Изработване на музикален инструмент   

Игра 9: Импровизирай с инструмента си 

 

 

   Раздвижващи игри 

Цел: ободряване на участниците чрез двигателна активност, сближаване на 

групата, добро настроение и позитивна нагласа общо към заниманията. 

Задачи: активизиране на вниманието, паметта и въображението в двигателните 

упражнения, придобиване на умения за постигане на доверие в другите. 
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Очаквани резултати: в тази трета част от урока игрите се отличават с голяма 

физическа активност и не се изисква от децата да са застанали или седнали в кръг. Този 

контраст се налага като алтернатива, с която се търси да се поощри доброто настроение 

в групата и положителната нагласа към занимания с изкуство. Очаква се, че децата ще 

съумяват да проявят креативност и свобода в двигателните упражнения, ще 

активизират своето внимание. Чрез раздвижващите игри децата преодоляват бариери от 

невербално естество и така достигат по-високо ниво на сплотеност в групата.  

В третата част на урока елементи от танц или други двигателни движения са 

чудесен избор за освежаване на групата. Тук характерното е, че задачите са различни за 

двете възрастови групи. При първа група почти винаги се задават готови модели, а при 

втора детското съавторство и самоинициатива играят съществена роля. При повечето 

игри е задължително предварително децата да са уведомени, че при изричане на 

определена дума те мигновено трябва да спрат и да замръзнат на място – например, 

думата „стоп”.  

Игра 10: Замръзни на място 

Игра 11: Ехо 

Игра 12: Направи буква с тялото си 

 

 

   Обобщение на проведения урок и релаксация 

Цел: повторение и трайно запаметяване на придобития опит и знания, достигане 

на състояние на релаксация в участващите. 

Задачи: осмисляне на връзката на отделните елементи от занятието, успокояване 

на емоционалните преживявания и плавно излизане от занятието.  

Очаквани резултати: в обобщен вид се набляга на взаимовръзката между 

съществуващия вече минал опит с новите елементи от даденото занятие. Този процес е 

обвързан и със следващата учебна тема, като в тези последни игри се подсказва и 

нейният характер. Отново се подчертават важните за запомняне моменти, като чрез тях 

се прави и преход към задаването на домашни работи.  

Това последно повторение на отличителните в заниманието моменти търси 

резултатност чрез акцентиране върху специфичните учебни елементи, трайното им 

запаметяване, естественото надграждане на опит и знания от музикално-артистично 
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естество. Въпреки че за тази последна част от урока се отделят само няколко минути, те 

са от изключителна важност и задължителни във всяко занимание.  

В тези последни минути преподавателят подбира подходящи игри за спокойното 

излизане от силно въздействащото емоционално преживяване по време на занятието и 

се опитва да го трансформира в отпускане, с ефект на релаксация в групата. 

Това най-лесно се осъществява чрез синтез на изкуствата. Често преподавателите 

в Музикално ателие поставят задачи, в които се рисува на фона на музика.  

Игра 13: Нарисувай нота 

Игра 14: Музика в образи 

Игра 15: Сбогуване с музиката 

 

*     *     * 

Ефектът от работата с децата може да бъде регистриран не само в прекия контакт 

с тях, но и чрез впечатленията, които те споделят със своите родители и близки, както и 

от колегиалните впечатления „отстрани” от други учители. Тяхното мнение е важно, за 

да може всяка методика, в това число и Музикално ателие, да се усъвършенства. Да се 

изработят надеждни критерии за „добра практика”, както и за да сме по-уверени, че 

операционализирането на нашия теоретичен подход и постановка на методиката е 

направено правилно и е ползотворно.  

Споделихме замисъла, използваните игри и начини за работа с децата в 

методиката Музикално ателие с наши колеги-преподаватели. Търсехме професионална 

обмяна и споделяне на опит. Много от тях откликнаха не само колегиално, но и 

наистина професионално. Отново установихме, че и педагози, и психолози, и социални 

работници, и някои колеги-музиканти работят паралелно, с аналогични методи и 

методики.  

 

Изводите от целево провежданите интервюта с родители и разговорите и 

обмяната на опит с колеги водят до следните констатации: 

Преподавателите споделиха разнообразие от конкретни игри, развиващи и 

стимулиращи в децата усет за ритъм, музикален слух, въображение, комуникативност, 

работа в колектив, концентрация, техните усещания и възприятия, умения, 

емоционални и социални компетентности, общо артистичните и творческите им 

способности и заложби. Практиката наистина е богата. Проблемът е в оптималното 

съчетаване в конкретната работа с деца, в нашия случай – в усилието да се провокира и 
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развие тяхната музикална сетивност, да се открие музикалната им интелигентност, да 

се отключи интересът към музиката като фундамент в нашата духовност и истинска 

култура. 

Родителите са удовлетворени, виждат ползите от посещението на децата им в 

Музикално ателие. Като правило това не се обвързва с представата, че децата имат 

желание да се занимават професионално с музика или друго изкуство. Доста родители 

споделят, че би било най-добре часовете на Музикално ателие да са повече от един път 

в седмицата, както и в продължение на период от 3-5 години. В този смисъл имаме 

родителска подкрепа – без да се упражнява стресиращ натиск върху децата поради 

прекалени родителски амбиции. 

Споделяме становището, че като надграждане в досегашната ни работа би 

следвало да се инициира и направи представително емпирично социологическо 

изследване сред родителите и учителите на децата от интересуващата ни възрастова 

група - относно заниманията с музика и изкуства в детските градини и в началните 

училищни класове. Това би било още една крачка в търсенето на оптимален път за 

пълноценното развитие на децата ни като хармонични и одухотворени личности. 

 

*     *     * 

В тази глава се опитахме да дадем конкретни примери от работата ни, наши 

наблюдения и постигнати резултати. Надяваме се, че се откроиха ползите от 

методиката Музикално ателие. Вероятно по-ясно за децата от втората група. За 

участниците от първа група на пръв поглед изглежда сякаш заниманията не носят 

толкова директно и осезаемо ефекти. Но сме убедени, че децата от първа група 

получават голям обем от знания при занимания чрез подобни методики. Опознават себе 

си и заобикалящия ги свят по един своеобразен начин. Това е път да създадем основа за 

бъдещите им потребности и интереси като зрели личности. Убедени сме, че 

запознаването с изкуството и въвеждането му в живота на децата от ранна детска 

възраст е изключително важна предпоставка за пълноценното изграждане на личността 

им.  

Чрез занимания с изкуство децата и в двете групи обогатяват своята обща 

култура, развиват възприятията си, натрупват знания и опит, придобиват екипни 

качества, развиват своите емоционални и социални компетентности. Не на последно 

място, развиват своя интелект и комуникативни качества, волята, вниманието, паметта 

и въображението си. Създават предпоставки за прояви на креативност и творчество в 
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бъдещото си лично и професионално развитие. Доближават се максимално до 

изискванията на модерните общества за конкурентоспособно, продуктивно и лесно 

адаптивно поколение.     

Откроиха се и някои въпроси, които възнамеряваме още по-подробно да 

изследваме в бъдеще, но вече на базата на резултатите и наблюденията от 

представената работа в дисертацията. Става дума за характерни елементи в детското 

поведение, които имат пряко влияние върху провеждането на уроците. Те обаче не са 

свързани конкретно със спецификите на възрастта, а по-скоро с влиянието на средата, 

семейството, училището. 

 По какъв начин характерните личностни качества и заучено поведение 

позволяват на детето да опознава света и да реагира на него? 

 Какъв отклик дава моментното субективно състояние на отделните участници 

в игрите върху участието им в конкретното занимание? 

 Каква е общата култура на децата до този момент в областта на изкуството и 

какви конкретни познания имат те за него? Заинтригувани ли са от 

изкуството и имат ли желание да се докоснат до него? 

 

Отговорите на тези въпроси изискват, от една страна, конкретно задълбочаване 

върху поведението на всяко отделно дете. От друга, считаме, са напълно задължителни 

в ролята си на изводи в работата на всяка група, в контекста на влиянието на средата и 

евентуалните предпоставки за подобряване на артистичните и личностните качества.  

Вече изяснихме, че според нас особена роля в опознаването на новите неща в 

живота на детето играе неговият минал опит. Поведението, с което всяко дете е 

научено да подхожда към нови неща, се взаймства от примерите в средата му. 

Естествено е върху реакциите му да влияе и моментното му състояние, което може 

бързо да се овладее, коригира и адаптира с помощта на опитния и търпелив 

преподавател, отзивчивата група и добре подбраните елементи на игрите. 

В по-голямата част от наблюдаваните от нас случаи, в живота на децата 

изкуството не присъства като формиращ личността им фактор. Те не са посещавали 

нито детски представления, нито концерти, балет, театър, куклени спектакли. 

Слушането на стойностна музика вкъщи като правило не е приоритет в семейството. 

Посещението на галерии и музеи също остава забравено и неизпълнено морално 

задължение на родителите и близкото семейно обкръжение на децата. Разбира се, 

бързото ежедневие, малкото прекарано време с децата и оскъдните средства вече са 
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голям проблем за огромно количество от младите родители в България. Затова не би 

било редно да ги обвиняваме в липса на желание и добри намерения да предоставят на 

децата си повече възможности за конкурентоспособно и духовно израстване.  

Важно е да се подчертае, че методики като Музикално ателие нямат почва да се 

прилагат, когато липсва желание за занимания с изкуство от страна на детето и 

неговите родители. Предпоставка за добра работа е съзнателното и целенасочено 

търсене на изкуството като фактор за развитието на детето. Негов личен интерес, но 

стимулиран и подкрепен от родителите. Родителите доброволно записват децата си за 

такива творчески занимания и след това подкрепят активното им участие в тях. Това са 

задължителните първоначални условия за успешното провеждането на подобен род 

курсове.  

Средата на детето и главно неговите родители трябва да си дадат ясна сметка, че 

поемат ангажимент в дългосрочен план от своя страна да подпомагат работата на 

преподавателите като осигуряват на децата си нужния брой посещения на културни 

мероприятия и същевременно съблюдават и за качеството и провокациите в своя избор. 

Последното  е важно условие, тъй като, за съжаление, ставаме свидетели на изменянето 

на ценности, етика и морал като внушение от сцените. Личната родителска 

компетентност под формата на богата обща култура е висока ценност в нашето 

общество и трябва да я разпознаваме. 

Едва при наличието на тези фактори вече можем да очакваме едно ползотворно 

участие от страна на децата и ефективност в заниманията в Музикално ателие. Както 

вече споменахме, не могат да се отрекат трудностите, които стоят пред родителите по 

отношение на възпитанието и образованието на техните деца в днешните обществени 

условия. Но сме убедени, че точно такива занимания, професионално поднесени и 

изработени с интерактивен характер, показват големите перспективи, които дава 

изкуството за живота на децата ни.  

Не трябва да забравяме, че ако търсим високи резултати от подобни уроци, е 

нужно доброволно да се включат повече деца, да се активизират техните родители и да 

се осигури качествен възпитателно-образователен процес от страна на преподавателите 

и учебните заведения.       

Методиката Музикално ателие е подобен опит, който цели да се обхванат голям 

брой деца от всякакви слоеве на обществото и да им се предостави възможност за 

развитие и личностно обогатяване.  
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За радост, има не малко ентусиазирани преподаватели, които съчетават и 

иновират елементи от възпитателно-образователния процес в атрактивни и адаптирани 

за новото поколения занимания. Все повече родители осъзнават нуждата от занимания 

с изкуство и се стремят да осигурят участието на децата си в подобни методики. 

Децата, от своя страна, показват интерес и заинтересованост, което е най-важното 

условия за успешното провеждане на уроците. Тази цялостна положителна тенденция е 

обнадеждаваща и крие огромни възможности за ползотворното и пълноценно развитие 

на нашите деца.  

Добре би било да продължим и обогатим тенденцията, всеки със своите 

възможности. Това, вярваме, е сигурният път към радостни и креативни, 

конкурентоспособни деца, част от едно развиващо се и с перспективи общество. 
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IV. СПРАВКА ЗА НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

 

 

 

 

В дисертационния труд вероятно могат да се откроят следните научно-приложни 

и практико-методически приноси: 

 

1. Доразвиване и адаптиране на методика за ранно музикално и артистично 

възпитание на децата. Използван е методически опит от класовете на проф. Милена 

Куртева, класовете по ударни инструменти на НМУ „Любомир Пипков” и University of 

South Florida, САЩ. Използвани са елементи от музикотерапия и психодрама, методика 

на Карл Орф. 

 

2. По същество методиката е комплексна. Тя е базирана на музика и на 

първо място цели да провокира развитие на музикалното възприятие, музикалния слух 

и усет за ритъм, да спомогне за придобиването на познания от практичен и теоретичен 

характер в сферата на музиката. Но за да се постигне максимална ефективност и да се 

приложи и засили артистичното възпитание на децата, в методиката успешно са 

съчетани елементи от театъра, изобразителното изкуство, танца, детската 

литература. Успешен опит е придобиването на сръчности при изработването на 

музикални инструменти, декори и други нужни материали за провеждането на 

креативните и творчески занимания в тази методика. 

 

3. Методиката Музикално ателие успешно е положена в общата визия за 

хармонично развитие на младата личност – още от ранна детска и училищна 

възраст. Развиване не само на музикални възприятия и артистична интелигентност, но и 

стимулиране на творческата способност, умение за работа в група и свободна 

комуникация, адаптивност към съвременната образна и интонационна среда, както и 

като основа за цялостно развитие на младата личност, за добрата й адаптивност, 

натрупваща личностни качества за реализация чрез модерни съвременни професии. 
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4. Методиката Музикално ателие вече е преминала своя първи етап на 

приложение. Разработена е въз основа на 7-годишно практическо експериментиране в 

различни детски градини и училища. Експерименталният опит ни даде възможност 

целево и диференцирано да работим с теоретико-методологическата материя относно 

базови нагласи като музикални възприятия, мисъл, памет, внимание, воля, въображение 

и развитие на ранна емоционална интелигентност. Успешно е приложен индуктивен 

подход в разработката, от практически експеримент към съответна теоретико-

методологическа обосновка. 
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V. ПУБЛИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

 

 

 

 

1. Публикации, свързани с дисертационния труд:   

 

 Мирчева, Мария. Методика „Музикално ателие“: стимулиране на 

музикалните възприятия у деца от 3 до 10-годишна възраст. В: Сб. Млада 

наука за изкуствата, том II. 2012, с. 239-258. ISBN 1314-6777. 

 Мирчева, Мария. Играта – елемент от всяка методика на 

образованието. Специфичен език, на който децата от малки общуват. 

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив, 

Международна научна конференция „Изкуство и образование – традиции и 

съвременност“ /23-24 октомври, 2014/, том I, 2015, с. 292-299. ISBN 978-954-

2963-12-7. 

 Мирчева, Мария. Иновативният учител в извънкласните занимания и 

различното младо поколение. В: Сп. Докторантска академия, бр. 2. 2015, изд. 

„Веда Словена“. Под печат. 

 

 

2. Разпространение 

 

Бидейки концертиращ пианист и преподавател, докторантката работи с хора от 

различни възрасти. Но счита контактът и взаимодействието с малки деца за особено 

професионално предизвикателство и уникален опит. То дава път към разбирането на 

етапите в личностното развитие. Работейки с деца, човек индиректно се ориентира и за 

състоянието на семейството, проблемите в училището и социалната среда на децата, 

още по-мащабно за състоянието на обществото, както и за културата.  

Изборът на тази тема е резултат от дългогодишно събиране на информация за 

използвани техники и методики в сферата на образованието, както и на опит да се 

съчетаят и иновативно надстроят в методика, наречена Музикално ателие. Много от 

използваните методи на преподаване и общуване с децата са заимствани от модерни 
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начини на преподаване, използвани в България и в други страни. Конкретният интерес 

е насочен към изучаване и прилагане на нови методи за ранно обучение на деца в и 

чрез музика, в и чрез изкуства.  

Представената конкретна информация в дисертацията е резултат от 7-годишна 

работа с детски групи, в които е експериментирана методиката.  

В нея е работено с децата, но и с техните родители, с оглед обратната връзка за 

ефекта върху децата – относно мотивираността им за занимания с музика и 

подобряването на техните комуникативни и социални умения. Това е и паралелно 

провокиране у самите родители на адекватно отношение към музиката, към различните 

й нива и жанрова специфика – като изключително важна част от културата на 

съвременните млади поколения. Мотивацията у родителите и техните деца да приемат 

да бъдат професионално въвеждани в света на музиката става подкрепа за усилията на 

учителя и модератора в Музикално ателие.  

По време на разработването и апробирането на методиката е търсено мнението на  

музиканти и други представители на изкуството, на педагози и психолози. Работено е в 

посока на сплотяване на усилията към колективност и последователност в един общ 

възпитателно-образователен процес. Уточнени са критериите за ефективност на 

методиката, както и конкретни препоръки за усъвършенстване във формите на работа.   

С родители и учители е проведено дълбочинно интервю за съдържанието, 

формата и организацията на работа в Музикално ателие, за удовлетвореността и 

породения интерес у децата. Музикално ателие премина своя първи етап на 

практическо апробиране на подхода и начина на работа. Обратната връзка е нужна, за 

да се изчисти и детайлизира методиката и да се формулират някои общотеоретични и 

методологически въпроси. Без ясен отговор на такива въпроси една практическа 

методика остава малко „на сляпо”. Този сондаж за мнението и реакциите, критиките и 

препоръките от страна на родителите и други учители бе очевидно ползотворен.  

В обобщение, може да се каже, че извършената досега работа в Музикално ателие  

бе мотивирана от убеденост, че ако ИЗКУСТВОТО навлезе по-трайно и от ранна 

възраст в живота на детето, по един съвременен и атрактивен, професионално 

издържан и ефективен начин, то тогава ще бъдат развивани не само музикалните и 

артистичните качества у децата, а и личността им като цяло.  

Вярваме, че ако съумеем да проявим усет към последователност и приемственост 

на всички равнища на възпитателно-образователния процес, с общи усилия ще 

съградим поколение, достатъчно подготвено за различни дейности от живота, ценящо 
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своите и чужди достойнства, реализиращо се успешно, умеещо да постига 

удовлетворение от успехите и радост в живота, умело и уверено превъплъщавайки 

въображението си в продукт на творчеството.   

 Иска ни се да вярваме, че всеки човек би могъл да отглежда в себе си твореца. Не 

само артистичните професии, а и всякакви други биха могли да използват тази 

философия и така да обогатят и разнообразят работата си с артистични решения. И 

дори това да означава, че творческият подход ще промени не само визията, но и 

подхода и резултатите към всякакъв тип работа, можем да си поставим като бъдеща цел  

разработване на нова програма, предназначена за всички онези хора, които имат 

неосъществени мечти от детството си, свързани със свирене на музикални инструменти 

и рисуване, танцуване и театър.  

Точно по този начин ще дадем възможност на голям брой хора не само да 

осъществят свои желания, но и да се научат как да подхождат творчески към всички 

дейности в живота си. Това, струва ни се, е голямо предизвикателство. В него има 

много неизвестни, но евентуалните резултати, които то може да постигне, далеч 

надхвърлят битовите измерения и преминават във високодуховните потребности, 

нужди и интереси. 

С представената методика Музикално ателие бихме искали да заинтригуваме свои 

уважавани колеги – педагози, психолози и всички работещи в сферата на изкуството, 

по пътя за сплотяването ни в единно усилие да осигурим на българските деца едно по-

високо културно ниво чрез ранно стимулиране на музикалните възприятия и 

артистичните заложби. По този начин заедно бихме допринесли за конкурентоспособно 

младо поколение, целенасочено утвърждаващо се в съвременното общество. 

 

 

 

 

VI. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АКАДЕМИЧНА ЛОЯЛНОСТ 

 

Декларирам, че дисертационният труд „Музикални възприятия при деца от 3 до 10 

годишна възраст” е авторски. При неговото разработване не са ползвани чужди 

публикации и разработки без съответно позоваване и цитиране, което би било 

нарушаване на авторски права на колеги. 


