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Abstract: Fine arts creates particular interest with children. Through it they become aware of
the ability to express their own impressions and experiences by demonstrating different skills.
Revealing the ability to depict by themselves, this kind of activity becomes their favorite pastime. In
the period of pre-school age the child perceives and realizes – according to their potential – the world
around. The most appropriate way to express the children’s mentality is Fine arts.
The purpose of this research is to examine and establish how the unconventional techniques in
Fine arts could stimulate the development of the pictorial skills among preschool children.
One of the main methods applied is observation, which is identifying the objective reality
through immediate perception of the subject of knowledge by the help of the sense organs. Another
method is psychological and pedagogical experiment. It represents the intentional active influence of
the researcher on the investigated process or phenomenon and recognition of the effect of this
influence. The method of researching children’s creative works includes their drawings that give the
oportunity for comparative analysis, as well as for examination of the children’s characteristics.
Compilation of material requires age differentiation, successiveness and periodicity, in order to
make conclusions to enrich the pedagogical science. The group under research demonstrated
considerable growth, when it came to resulting.
During the control stage of drawings it was seen that many of the children had mastered the
newly proposed non-standard techniques. The results of the purposeful work during the forming
stage confirmed the hypothesis of the present research. This raises the necessity to use the nonstandard techniques as stimulus for the children during the teaching process in Fine arts.
Key words: Pictorial activity, painting, monotype, printmaking

Въведение
Изобразителното изкуство в детската градина учи децата да работят с различни
инструменти и материали, като по този начин се придобиват определени умения,
развиване на потенциалната способност, чувството за красота. Рисуването е уникална
дейност, която носи много положителни качества в детето, като постоянство,
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търпение, внимание, въображение, способност за мислене и много повече.
Необичайни техники за рисуване, които се прилагат при децата от трета група 5-6 г.
трябва да бъдат съобразени с възрастта им. Децата в тези групи, все още не могат да
овладеят прекалено сложни методи, използвани в областта на техниката. Те тепърва
започват да се запознават със света на живописта. Ето защо при тях е важно да се
работи с най-простите техники, които включват рисуване с пръсти, рисуване с ръце,
монотипия, отпечатъци и други.
Рисуването е много важно за децата от предучилищна възраст. То формира
творческото въображение и емоционалното отношение към изобразяваните предмети
и явления, подпомага и естетическото възпитание на децата. Чрез детското рисуване
могат да се разкрият степените на развитие на сензорните способности на логическото
мислене, особеностите на възприемане на околната действителност и усвояването на
социалния опит. Децата изразяват своето виждане за света чрез своите рисунки. Те са
огледало на тяхната душа.
Теоретични основи на проблема
Детската изобразителна дейност е своеобразна форма на познание на реалната
действителност. Според В. Мухина цялото развитие на рисуването е детерминирано от
различни форми на усвоявания от детето социален опит. Чрез детската рисунка се
разкрива формиращата се личност на детето. Вероятно затова детската изобразителна
дейност привлича вниманието на психолози, педагози и изкуствоведи. Детската
рисунка е своеобразен отпечатък на онова, което детето е видяло и на онова, което е
научило, споделя В. Мухина. Л. С. Виготски разглежда детската рисунка като форма
на социален знак. Според него детето се стреми да назове и обозначи предмета, като
рисува, без да гледа оригинала. Следователно детето рисува не онова, което вижда, а
онова, което знае. Чрез рисунката детето разговаря с връстниците си и възрастните,
като съобщава нещо. Професор В. Димчев смята, че основна роля играят зрителните
възприятия и изобразителното възпроизвеждане на обектите от заобикалящия ни свят.
За да се разбере развитието на детската рисунка, важно е да се изтъкне, че според
теорията за историческото развитие и съвременните трудове по семиотика всяка
рисунка трябва да се разглежда като знак, който се построява и се сравнява с
действителността по определени правила, формирани в хода на развитие на човешката
култура (Мухина, 1985: с. 16).
Приблизително към петата година на детето започва нов етап в развитието на
детското рисуване. Той се отличава с бърз прогрес при усвояване на естетическите и
нравствените критерии, характеризиращи културата на дадено общество. През този
етап в рисуването все повече се отразява многообразният опит от общуването на
детето с околния свят. В детските рисунки се отразява връзката от различните
компоненти на този опит. Все по-голямо значение придобива усвояването на
изобразителните форми. Възникват елементи на художествено творчество с
характерните за него създаване и въплъщаване на замисъла. Според В. Мухина
първоначалното драскане с молив върху хартия е проява на общата ориентировъчноизследователска активност на детето, която се формира в процеса на елементарните
действия с предметите и на общуването с възрастните.
Прихващайки изобразителния материал (молив, флумастер, маркер, пастел) с
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цялата длан, детето драска безразборно в рисувателното поле и извън него. За малкото
дете това е една забавна игра. То изпитва радост и удоволствие, откривайки, че този
изобразителен материал оставя следа. Психомоторните действия на 2–3-годишното
дете са начало на рисуването. През този период детето се интересува не от това, какво
ще създаде, а от самия процес на рисуване, от самото действие – игра. Обичайното
увлечение, с което детето играе, подсказва, че целият смисъл на играта–рисуване, се
състои от удоволствието, което тя му доставя. Без особено значение за детето е
оставената следа от изобразителния материал. То играе. Това е етапът на
драсканиците (2-4 години) (Златев, Златева, 2005, с. 7).
Изследователите на детската рисунка определят няколко етапа, през които
преминава развитието и усъвършенстването на детската рисунка. Г. Керхенщайнер и
К. Бюлер обозначават началните рисунки на детето като рисунки схеми.
Жан Люке разглежда етапите на рисунката като: „случаен“, „неуспешен“ и
„интелектуален“. През най-ранния етап не съществува никакво сходство с
изобразявания предмет. Постепенно детето прибавя компоненти, които напомнят на
реалния предмет. Едва в третия стадий схематичното рисуване стига до висшето си
развитие, т.е. изобразеното се доближава до модела (Златев, Златева, 2005, с. 7).
Първите прояви на листа – драсканиците, предизвикват радост и удоволствие.
По-късно детето започва да комбинира линии, щрихи и спирали. Получава се
конфигурация, която трудно може да се наименува, но за детето това са символи,
които означават нещо, независимо дали има и най-малка прилика с модела. Това е
етапът на схемата (символа) в изобразителната дейност на детето. Този етап е
характерен при 3–4-годишните деца, но се забелязва и при по-големи деца. Всичко
зависи от индивидуалното развитие на детето и от заобикалящия го свят.
В по-следващата възраст (5-6 години) според Г. О. Пирьов настъпват
чувствителни промени на психическите процеси. Те са насочени към по-висока степен
на волевост и съзнателност. Паметта все повече преминава от неволева към
преднамерена (Златев, Златева, 2005, с. 9).В тази възраст най-ярко се проявява
логическото мислене, когато установяват различни връзки, които съществуват между
предметите и явленията. Децата трудно намират връзката между времето и
пространството. В техните рисунки намират място обекти, които ги заобикалят (хора,
животни, дървета и други). Стремежът на децата да отразяват в достъпна за тях форма
предметите и явленията от заобикалящия ги свят е толкова голям, че постепенно
започват да преодоляват всички трудности. При 5-6-годишните деца се появява
човешка фигура в движение, където най-често лицето е в анфас, а краката – в профил.
Когато децата достигнат тази възраст, те имат определени идеи за това, как обектите
трябва да изглеждат на техните рисунки, отразявайки познанията им за света. Те
развиват чувство за пространствени връзки в своите рисунки. Типична рисунка на 6годишно дете е синя ивица в горната част на листа, представляваща небето, жълто
кръгче за слънцето и зелена ивица в долната част, представляваща тревата. На този
етап децата нямат разбиране за размер или перспектива. Къщите може да бъдат помалки от хората, цветята да са колкото животните и всичко да е поставено на една
базова линия.
Проследявайки развитието на детската изобразителна дейност, констатираме, че
повечето деца след четвъртата година разширяват своя тематично-сюжетен кръг.
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Диференцират се две направления в детската изобразителна дейност: свободно
рисуване по собствен замисъл и рисуване по тема, предложена от педагога.
Тематичните детски рисунки се обуславят от много фактори, а рисунката по собствен
замисъл за децата е едно откровение. В нея те влагат своето отношение към
заобикалящия ги свят, показват своята изобразителна грамотност, уменията и
сръчността да боравят с графичния материал.
Концептуални основи на изследването
Цел:
Основната цел е да се проучи и установи как чрез нестандартни техники в
изобразителното изкуство се стимулира развитието на изобразителните умения на
децата от трета подготвителна група (5 – 6 години).
Задачи:
 Провеждане на теоретично проучване на специализирана литература и
конструиране на теоретичните основи на изследването.
 Формулиране на концептуална рамка на изследването.
 Диагностициране равнището на изобразителната подготовка в началото и в края
на изследването.
 Установяване степента на развитие на изобразителните умения в началото и в
края на изследването.
 Сравнителен анализ на емпиричните данни от проведеното педагогопсихологическо изследване за установяване на изобразителните умения на децата
от предучилищна възраст.
 Формулиране на изводи и заключения.
Обект на изследването е изобразителната дейност на група деца от трета
подготвителна група (5 – 6 години).
Предмет на изследването са изображенията в детските рисунки, създадени чрез
нестандартни техники на рисуване от 5-6-годишните деца.
Теоретико-експерименталното изследване е построено върху основата на
следната хипотеза:
Ако във възпитателно-образователния процес чрез организирано и комплексно
педагогическо взаимодействие се приложат нестандартни техники в изобразителната
дейност, ще се развият изобразителните умения на децата от предучилищна възраст.
Експериментът се проведе в три етапа:
 констатиращ етап – за установяване входното равнище на изследвания обект
в началото на експеримента;
 формиращ етап – чрез него ще се осъществява реалното изменение на
изследвания обект;
 контролен етап – за установяване крайното състояние на изследвания обект.
Описание на емпиричното изследване
Чрез седем регламентирани педагогически ситуации се опитваме да
въздействаме на децата да развият уменията си при използването на нестандартни
изобразителни техники. Ситуациите следват ярките моменти от живота на децата и
това, което ги заобикаля, а именно: констатиращ етап – „Моето семейство“;
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формиращ етап – „Пролетни дръвчета“, „Пролетни цветя“, „Превозни средства“,
„Пролетен пейзаж“, „Отражения“; контролен етап – „Рожден ден у дома“.



Критерии и показатели за оценяване на резултатите от изследването
Критерий 1. Дидактични постижения в изобразителните резултати
Показател 1. Техническа изразителност на рисунката
Степен на оценка:
незадоволителна – не се съобразява с предложената техника;
задоволителна – отчасти се съобразява с предложената техника;
добра - използва предложената техника, но не успява да се справи;
много добра – използва предложената техника, като се справя с някои от
изображенията;
отлична – използва всички изразни възможности на предложената техника.







Показател 2. Съответствие с общата форма и детайлите на изобразявания обект
Степен на оценка:
незадоволителна – няма съответствие с общата форма, липсват детайли;
задоволителна – съответствие с части от формата и изобразен един детайл;
добра - съответствие с общата форма и два изобразени детайла;
много добра – съответствие на общата форма и три изобразени детайла;
отлична – съответствие с общата форма и повече от четири детайла.















Критерий 2. Проява на естетическо въздействие в изобразителните резултати
Показател 1. Цветово и изразно-техническо въздействие на рисунката
Степен на оценка:
незадоволителна – липсва съответствие между цветовите предпочитания и
приложената техника при сюжето-тематичното представяне;
задоволителна – слабо съответствие между цветовите предпочитания и
приложената техника при сюжето-тематичното представяне (поне два цвята
са в съответствие с темата и сюжета);
добра – добро съответствие между цветовите предпочитания и приложената
техника при сюжето-тематичното представяне (поне три цвята са в
съответствие с темата и сюжета);
много добра – много добро съответствие между цветовите предпочитания и
приложената техника при сюжето-тематичното представяне (четири и
повече цвята са в съответствие с темата и сюжета);
отлична – пълно съответствие между цветовите предпочитания и
приложената техника при сюжето-тематичното представяне (всички цветове
са в съответствие с темата и сюжета).

Показател 2. Емоционално въздействие на рисунката
Степен на оценка:
 Незадоволителна – липсва съответствие между композиционното и
пространственото изграждане, включените изображения и смисловоемоционалното въздействие на рисунката;
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 Задоволителна – слабо съответствие между композиционното и
пространственото изграждане, включените изображения и смисловоемоционалното въздействие на рисунката;
 Добра – добро съответствие между композиционното и пространственото
изграждане, включените изображения и смислово-емоционалното въздействие
на рисунката;
 Много добра – много добро съответствие между композиционното и
пространственото изграждане, включените изображения и смисловоемоционалното въздействие на рисунката;
 Отлична – пълно съответствие между композиционното и пространственото
изграждане, включените изображения и смислово-емоционалното въздействие
на рисунката.
Методи за обработка на данните
След извършената оценка на рисунките на децата получените данни от
изследването спрямо определените критерии и показатели се представят в проценти.
Данните са представени описателно, в таблици и чрез диаграми.
Сравнителен анализ
В сравнителния анализ се съпоставят данните от констатиращия етап с данните
от контролния етап. Сравнявайки данните, отчитаме как е повлиял процесът, в който
си поставяме за цел да се проучи и установи как чрез нестандартни техники в
изобразителното изкуство се стимулира развитието на изобразителните умения на 5-6
годишните деца.
В констатиращия етап по отношение на критерий 1. „Дидактични постижения
в изобразителните резултати“ според показател 1. „Техническа изразителност на
рисунката“ се постигнаха следните резултати: 7%  незадоволителен резултат,
задоволителен  5%, добър  48%, много добър  15%, отличен  25%.
Критерий 1 Показател 1
Техническа изразителност на рисунката

7%

5%
незадоволителна

25%

задоволителна
добра

15%

48%

много добра
отлична

Фигура 1
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В контролния етап показателите са следните: 7%  незадоволителен резултат,
задоволителен  7%, добър  7%, много добър  22%, отличен  57%. Групата
показва значителен ръст в резултатите си. В контролния етап в рисунките на децата се
вижда, че много от тях са овладели новите нестандартни техники, чрез които много
по-трудно се постигат изображенията, но им дават свобода на въображението.
Критерий 1 Показател 1
Техническа изразителност на рисунката

7%

незадоволителна

7%
7%

57%

22%

задоволителна
добра
много добра
отлична

Фигура 2

Сравняване на двата етапа според показател 2. на критерий 1. „Съответствие с
общата форма и детайлите на изобразявания обект“. В констатиращия етап децата
рисуват своето семейство, като имат право на избор от материали и какво точно да
изобразят. Въпреки техните притеснения, децата показват едни добри резултати, а те
са следните: 5%  незадоволителен резултат, задоволителен  7%, добър  53%,
много добър – 17%, отличен  18%.
Критерий 1 Показател 2
Съответствие с общата форма и детайлите на изобразявания обект
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В контролния етап резултатите са следните: 7%  незадоволителен резултат,
задоволителен  7%, добър  10%, много добър  23%, отличен  53%.

Критерий 1 Показател 2
Съответствие с общата форма и детайлите на изобразявания обект
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Фигура 4

В констатиращия етап според критерий 2. относно проявата на естетическо
въздействие в изобразителните резултати децата от групата показват следното ниво
според показател 1, оценяващ цветовото и изразно-техническото въздействие на
рисунката, резултатите са следните: 11%  незадоволителен резултат, задоволителен
 8%, добър  56%, много добър – 6%, отличен  19%.
Критерий 2 Показател 1
Цветово и изразно-техническо въздействие на рисунката
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В контролния етап, според същия критерий децата показват следните
резултати: 4%  незадоволителен резултат, задоволителен  4%, добър  4%, много
добър  32%, отличен  56%.

Критерий 2 Показател 1
Цветово и изразно-техническо въздействие на рисунката
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В констатиращия етап според показател 2. на критерий 2. – „Емоционално
въздействие на рисунката“ децата от групата показват следните резултати: 5%
незадоволителен резултат, задоволителен – 7%, добър – 43%, много добър – 15%,
отличен – 30%.
Критерий 2 Показател 2
Емоционално въздействие на рисунката
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В контролния етап резултатите са следните: 5% – незадоволителен резултат,
задоволителен – 10%, добър – 12%, много добър – 27%, отличен – 46%.

Критерий 2 Показател 2
Емоционално въздействие на рисунката
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Таблица 1.
Съпоставяне на резултатите от констатиращия и контролния етап
Съпоставяне на резултати от констатиращия и
контролния етап
Критерий

1. Дидактични
постижения в
изобразителни
те резултати

2.Проява на
естетическо
въздействие в
изобразителни
те резултати

Незадоволител
на
7%

Задоволителна
5%

Добра

Много
добра

Отлична

48%

15%

25%

контролен

7%

7%

7%

22%

57%

констатиращ

5%

7%

53%

17%

18%

контролен

7%

7%

10%

23%

53%

констатиращ

11%

8%

56%

6%

19%

контролен

4%

4%

4%

32%

56%

констатиращ

5%

7%

43%

15%

30%

контролен

5%

10%

12%

27%

46%

Показатели

Етапи

1.Техническа
изразителност на
рисунката

констатиращ

2.Съответствие с
общата форма и
детайлите на
изобразявания
обект
1.Цветово и
изразнотехническо
въздействие на
рисунката
2.Емоционално
въздействие на
рисунката

Степен на оценка в %
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К1 П1 Техническа изразителност на рисунката в %
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Съдейки по статистическите резултатите, групата показва значителен ръст в
постиженията, свързани с изобразителните умения. В малка част от рисунките на
децата от констатиращия етап не са изобразени човешки фигури  членове на
семейството. При рисунките на децата в контролния етап се забелязват по-сложни
движения на фигурите и повече детайли.
След сравняването на резултатите, които децата постигат в констатиращия и
контролния етап, се отчита значителен напредък в изобразителната дейност на
групата. С помощта на целенасочени стимули и демонстрация на методи, съобразени с
възрастовите особености на децата, се спомогна за развиването на изобразителните
умения.
В констатиращия етап се забелязва, че по-голямата част от децата рисуват
според определен стереотип. Човешките фигури са малки, изобразени са в анфас,
композицията е фризова. Въпреки че има наличие на пространствено изграждане при
част от рисунките, фигурите са статични. За сметка на това в контролния етап в
рисунките на всички деца има придадено повече движение. Наблюдават се
разнообразни движения на фигурите, вплетени в единен сюжет, пряко подчинен на
поставената тема. Децата умело са използвали всички изразни възможности на
предложената техника.
Конферансът, който съпътства всяка от проведените ситуации, стимулира децата
да бъдат още по-старателни и да влагат все повече от себе си в следващите задачи.
Той спомогна за изграждане на оценъчно отношение както към собственото си
изобразително творчество, така и към творчеството на останалите деца от групата.
Чрез целенасочената педагогическа работа се постигна много добър резултат при
развиване уменията на децата с помощта на нестандартни техники на рисуване.
Изводи
В настоящото изследване целта е да се проучи и установи как чрез нестандартни
техники в изобразителното изкуство се стимулира развитието на изобразителните
умения на 5-6-годишните деца. Хипотезата, която се постави пред изследването, е: ако
чрез организирано и комплексно педагогическо взаимодействие се приложат
нестандартни техники в изобразителната дейност, ще се развият изобразителните
умения на децата от предучилищна възраст.
Изследването позволява да се направят следните изводи:
 При използване на нестандартни техники, съобразени с възрастовите и
индивидуални възможности на децата, може да се развият изобразителните
умения.
 Децата трудно променят шаблонното изобразяване на обектите, но са бързо
адаптивни и любознателни, затова са отворени към експерименти в
изобразителното изкуство.
 Обогатяването на децата с познание за нестандартно изобразяване спомага за
развитието на изобразителните им умения, тяхното въображение и самочувствие.
 При системна и целенасочена работа може да се постигне напредък и при децата,
които не са много активни в ситуациите по изобразително изкуство.
Възрастта, в която трябва активно да се работи за изобразителните умения на
децата е 5-6 години. Този момент е много важен, защото в тази възраст децата най75
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ярко проявяват логическо мислене, когато установяват различни връзки, които
съществуват между предметите и явленията.
Заключение
С помощта на прийоми, съобразени с възрастовите и индивидуални особености
на децата, може последователно и системно да се работи за развиването на
изобразителните умения. По този начин ще се формира емоционално и естетическо
отношение към действителността, ще се спомогне за психологическото,
интелектуалното и емоционалното израстване на децата.
Чрез използване на различни нестандартни техники на рисуване, децата
получават възможност да изразят своите чувства, мнения, впечатления по един
различен начин, като се стимулира тяхното личностно развитие.
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