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ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТАТИЧНОСТТА В ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ЧОВЕШКА
ФИГУРА ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
Зорница Иванова
THE OVERCOMING OF STATIC POSTURES OF DEPICTED HUMAN FIGURES BY
CHILDREN IN PREPARATORY GROUP AT KIDERGARDEN
Zornitsa Ivanova

Abstract: Children's fine art is an integral part of the formation of the child's personality. It is
a building block of psychological, emotional and intellectual development.
The image of the human figure occupies much of the pictorial activity of pre-school children.
Therefore, particular attention should be paid to its construction. Timely and purposeful work on
overcoming static imagery of the human figure leads to the enrichment of children's imagery skills,
the formation of emotional and aesthetic attitude towards reality, psychological, intellectual and
emotional growth.
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Въведение
Ролята на изобразителното изкуство при формирането на детското съзнание нараства и
е свързана пряко с промените в културните и социалните процеси на обществото.
В детската психология и педагогика се смята, че творчески способности могат да се
развият у всяко дете. Изобразителното изкуство въздейства върху познавателната и
емоционалната сфера на човека, като оказва положително влияние върху развитието и
изграждането на личността. То оказва благоприятно влияние върху развитието на децата от
ранна детска възраст. Приобщаването на детето към света на изкуството може значително да
обогати духовния му свят, да разшири хоризонтите на мисленето и въображението, а също
така да развие и художествения му вкус.
Детското творчество винаги е предизвиквало интерес – не само у педагозите, но и у
психолозите. Съществуват много психологически тестове, базирани на изобразителната
дейност на детето, чрез които се разкриват много психологически характеристики на
детската личност. В голяма част от тези тестове водещо място заема човешката фигура.
Човешката фигура е неизменна част от изобразителното творчество на детето. Още в
ранна детска възраст (3 - 4 години) започва изобразяването на човешка фигура, наречена
„главоного“. Постепенно главоногото се превръща в човешката фигура, изградена от
няколко геометрични фигури, свързани помежду си. Към края на предучилищна възраст
човешката фигура придобива все по-реалистичен вид. Отделя се голямо внимание на
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детайлите и се наблюдава стремеж за сходство между рисунката и нейния прототип.
Теоретични основи на проблема
Детската изобразителна дейност преминава през няколко периода и стадия. За
доизобразителния период са характерни стадий на психомоторни действия, стадий на опит за
съзнателна изобразителна дейност и стадий на съзнателна изобразителна дейност.
Доизобразителният период обхваща предучилищната възраст. В изобразителния период
(след 7 години) се включва училищният период, в който се различават: самостоятелно
обособени отделни обекти, „рисунка – разказ“ и преход от двуизмерно към перспективнопространствено изобразяване. /Димчев, В. Изобразително изкуство методика. София:
Народна просвета, 1993, стр.85/
Първите изобразителни прояви на детето са резултат на психомоторни действия, които
се изразяват в експресивни манипулации с молива, боите и листа. Детето се заинтригува и
увлича от действието, при което се получават надраскани в различни посоки и кръстосани по
произволен начин линии. Те нямат смисъла и предназначението на конкретно изображение.
Затова първият стадий се определя като „доизобразителен“. /Димчев, В. Изобразително
изкуство методика. София: Народна просвета, 1993, стр.84/
Друга характерна особеност на детската рисунка в ранните години е определянето на
пропорциите и пространствените взаимоотношения в зависимост от значението, което детето
им предава. Най-важният, най-значимият образ, какъвто е например образът на майката, е
най-голям и най-подробно изяснен независимо от пространственото му положение спрямо
другите обекти. По тази причина централно и трайно място в детските рисунки заемат
човешките фигури, т.нар. антропоцентризъм.
Първоначално тези изображения се изграждат схематично, известни са под
наименованието „главоноги“. Многократно използваната в „драсканиците“ кръгла форма
намира отражение при очертаване на главата, в която интересните за детето черти от
човешкото лице заемат своето място. Направо от кръга (без тяло) излизат ръцете и краката
като прави линии в различни посоки. По-късно образите постепенно се обогатяват с
допълнителни характерни детайли, фигурите все повече се раздвижват в пространството.
Друг отличителен белег в детските рисунки са „смесените“ профили. Първоначално в
профил са само ходилата, ръцете се протягат по посока на движението, но тялото остава
фронтално. Някои автори са склонни да правят връзка с египетските живописни
изображения, които са разположени по идентичен начин в изобразителното пространство.
Впоследствие, с развитието на познавателния опит, движението постепенно започва да се
изразява цялостно като се включват всички елементи на фигурата в определени
пространствени направления. Пресъздаването на движението чрез профилното ориентиране
в изобразителния период е важно условие за изобразяване на по-сложни пространствени
взаимодействия между отделните елементи – глава, шия, труп, горни и долни крайници.
Макар и ограничено, графичното изобразяване на тези взаимодействия придава на фигурата
по-сложна динамика, което е предпоставка за постигане на различна степен на сложност в
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сюжетните интерпретации. Това от своя страна благоприятства възможността за разгръщане
на сюжета в различни направления в изобразителното поле, придава изразност и богатство
на съдържанието в детската рисунка. /Дамянов, Б., Т. Богданова, М. Ангелов, Д. Маркова, С.
Симеонов, В. Кузмов. Проблеми на изобразителното творчество, 1996г. стр.149-150/
Децата от предучилищна възраст обикновено създават игрова ситуация върху
рисувателния лист, образите оживяват и са в движение, включени в различни положения.
Игровата ситуация е типична за предучилищната възраст, но се среща и в първите години на
началното училище, където претърпява промяна. Постепенно, под въздействието на
обучението, процесът рисуване излиза от сферата на играта и преминава в по-сложен етап на
изобразителната дейност. Централно място между проблемите, свързани с развитието на
изобразителната дейност, заема въпросът за пространственото възприемане и отразяване.
Неговото развитие преминава от линеарното към светлосенъчното и от плоскостното към
триизмерно пространствено изображение. /Димчев, В. Изобразително изкуство методика.
София: Народна просвета, 1993, стр.102–105/
Към 6–7 годишна възраст децата ориентират предметите спрямо изобразителната
повърхност в отношение „ниско – високо“ и проявяват стремеж да отразят различни планове.
В началната училищна възраст децата ориентират предметите „ляво – дясно“ и изграждат
представите си за илюзорна дълбочина в изобразителната повърхност в отношение „близко –
далече“.
Концептуални основи на изследването
Целта на изследването е установяване и преодоляване на статичността при
изобразяване на човешка фигура в рисунките на децата от подготвителна група чрез
прилагане на адаптирани изобразителни задачи в преднамерени обучаващи ситуации.
Задачите за осъществяване на целта са следните:
 Да се изследва научна литература за разглеждания изследователски проблем;
 Да се формулира обосновка за актуалността при избора на темата;
 Да се адаптират изобразителните задачи в преднамерени обучаващи ситуации за
подготвителна група на детската градина, към избрания за изследване педагогически
проблем;
 Да се систематизират, анализират и проучат получените резултати;
 Да се формулират изводи и заключения като следствие от изследователската работа.
Обект на изследването е изобразителната дейност на 6–7 годишните деца.
Предмет на изследването – статичността при изобразяване на човешка фигура при
децата от подготвителна група (6 – 7 годишните деца).
Хипотеза – предполагаме, че чрез използването на адаптирани изобразителни задачи в
преднамерени обучаващи ситуации при децата от подготвителна група ще въздействаме за
преодоляването на статичността при изобразяването на човешка фигура в техните рисунки.
Етапи на провеждане на експеримента
Етапите на провеждането на експеримента са три:
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• Констатиращ етап
Този етап дава информация за нивото, на което без експериментална намеса децата
изобразяват човешката фигура, дали тя е подвижна или статична.
• Формиращ етап
През този етап се осъществява замисъла на разработката, която цели постигането на подобри резултати. Чрез прилагането на стимули се работи активно за развитие на
изобразителните способности и за преодоляване на бариерите при изобразяване на
движението на човешката фигура.
• Контролен етап
Контролният етап е заключителният етап на практическото изследване, който дава
информация за постигнатите крайни резултати, и степента на ефективността на
експеримента.
Описание на емпиричното изследване
Чрез шест регламентирани педагогически ситуации ще се опитаме да въздействаме на
децата за преодоляване на статичността при изобразяването на човешка фигура. Ситуациите
следват ярките моменти от дневния режим на децата в детската градина, а именно:
Констатиращ етап - „На път за детската градина“; Формиращ етап: „Утринна гимнастика“,
„Учим заедно“, „Най-обичам да играя!“, „Аз съм Сънчо“; Контролен етап - „Пей и танцувай
с нас“.
Критерий и показател за оценяване на резултатите от изследването
• Критерий: Изобразителна грамотност.
• Показател: В изследваните детски рисунки обект на изследване и основен показател
е движението в човешката фигура – тема на изследователската работа. Няма да взимаме под
внимание вида на фигурите, елементите и детайлите при изобразяването ѝ.
Пространственото, композиционното построяване и цветовото изграждане.
• Степени на оценка:
0 т. – рисунки, в които човешката фигура не е цяла – скрита е зад обект, зад друга
фигура.
1 т. – цяла човешка фигура, статично изобразена, без да са показани движения в
крайниците, торса или главата.
2 т. – в човешката фигура е придадено поне едно движение на крайник, глава или торс.
3 т. – в човешката фигура са придадени повече от две движения на горни, долни
крайници и глава. Има наличие на профилни и гръбни изображения.
4 т. – в човешката фигура са придадени повече от две движения на горни, долни
крайници и глава. Има наличие на сгъвания на крайниците в колянната и лакътната става.
Наличие на профилни и гръбни изображения.
Методи за обработка на данните
След извършената оценка на рисунките на децата, получените данни от изследването
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спрямо определения критерий и показател се представят в проценти.
Данните са представени описателно и чрез диаграми.
Сравнителен анализ
В сравнителния анализ ще съпоставим данните от констатиращия етап с данните от
контролния етап. На тази база ще отчетем как е повлиял процесът на целенасочено
въздействие, чиято цел е да се преодолее статичността при изобразяване на човешка фигура.
В констатиращия етап, според поставения критерий – изобразителна грамотност и
показател – движение в човешката фигура, са постигнати следните резултати: 0 т. –
незадоволителен резултат – 20%; 1 т. – задоволителен резултат – 56,7% ; 2 т.- добър резултат
– 13,3%; 3 т. – много добър резултат – 10% и 4 т. – отличен резултат – 0 %.
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3 т.
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В контролния етап, резултатите според определения критерий и показател са: 0 т. –
незадоволителен резултат – 0 %; 1 т. – задоволителен резултат – 0%; 2 т.- добър резултат –
0%; 3 т. – много добър резултат – 48% и 4 т. – отличен резултат –52%.
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резултати, групата показва значителен ръст в

постиженията си, свързан с изобразителната грамотност и в частност – с придаване на
движение на човешката фигура. В малка част от рисунките на децата от констатиращия етап
са изобразени фигури, извършващи движения. Те са предимно в една плоскост – глава или
горни крайници. При рисунките на децата в контролният етап се забелязват по-сложни
движения, при това не само в една плоскост.
След сравняването на резултатите, които децата постигнаха в констатиращия и
контролния етап, се отчита значителен напредък в изобразителната дейност на групата. С
помощта на целенасочени стимули и демонстрацията на методи, съобразени с възрастовите
особености на децата, се спомогна за преодоляване на статичността при изобразяване на
човешката фигура.
В констатиращия етап се забелязва, че по-голямата част от децата рисуват според
определен стереотип. Фигурите са малки, изобразени са в анфас, ръцете им са прибрани до
тялото, а краката обтегнати. Въпреки че има наличие на пространствено изграждане при част
от рисунките, фигурите са статични. Децата, които са постигнали по-висок резултат, са
изобразили човешката фигура в профил и са придали движение в горните крайници и
главата. Няма наличие на сгъвки в колянната, лакътната става или извивки в тялото.
За сметка на това в контролния етап в рисунките на всички деца има придадени повече
от две движения на човешките фигури. Забелязват се движения в долните, горните крайници,
трупа, както и вторични сгъвания в колянната, лакътната става. В част от рисунките има
гръбни изображения, в това число и фигури обърнати с главата надолу „положение свещ“.
Наблюдават се разнообразни движения на фигурите, вплетени в единен сюжет, пряко
подчинен на поставената тема.
И в двата етапа се наблюдава смислово съответствие между рисунката и фигурите,
включени в нея, и поставената тема. Фигурите не са самоцелно нарисувани, а образуват
композиция, подчинена на общата тема.
Конферансът, който съпътстваше всяка от проведените ситуации, стимулираше децата
да бъдат още по-старателни и да влагат все повече и повече от себе си. Той спомогна за
изграждане на оценъчно отношение, както към собственото им изобразително творчество,
така и към творчеството на другарчетата им.
Целенасочената педагогическа работа, стимулът, който децата си дават един на друг и
желанието за „победа“ в конкурса, спомогнаха за постигане на много добри резултати.
Изводи
В настоящото изследване си поставихме за цел да работим целенасочено за
преодоляване на статичността при изобразяване на човешката фигура. Хипотезата, която
поставихме пред изследването, е, че чрез използване на адаптирани изобразителни задачи в
преднамерени обучаващи ситуации при децата от подготвителна група ще въздействаме за
преодоляването на статичността при изобразяването на човешка фигура.
Изследването позволява да се направят следните изводи:
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1. При използване на методи, съобразени с възрастовите и индивидуални възможности
на децата, може да се преодолее статичността при изобразяването на човешката фигура;
2. Децата трудно се откъсват от шаблонното изобразяване на обектите;
3. Обогатяването на движенията на фигурите, спомага за усложняването на сюжетите
на рисунките. От еднопланова сюжетна композиция се преминава към многопланова такава;
4. При системна и целенасочена работа може да се постигне напредък и при децата със
специални образователни потребности;
5. Развитието в рисуването на човешка фигура и обогатяването й с детайли е важно, не
само за детската изобразителна дейност, но и за психологическото, емоционалното и
интелектуалното развитие на детето.
Възрастта, в която трябва активно да се работи за преодоляване на статичността при
изобразяването на човешка фигура е 6 – 7 години. Ако този момент се пропусне, децата
трудно могат да се научат да рисуват подвижни фигури, дори и в началното училище.
Заключение
С помощта на прийоми, съобразени с възрастовите и индивидуални особености на
децата, може последователно и системно да се работи за преодоляване на статичността в
изобразяването на човешката фигура, а и не само. По този начин ще се обогатят
изобразителните умения на децата, ще се формира емоционално и естетическо отношение
към действителността, ще се спомогне за психологическото, интелектуалното и
емоционалното им израстване.
Развиването на емоционална рефлексия на децата към прекрасното в изкуството и в
живота, на богата чувствителност е необходимо и сигурно средство за по-нататъшното им
нравствено и художествено-естетическо възпитание.
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