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ерманентната дискусия за ширещата се неграмотност в обществото е един от 
мотивите за приемането на Национална стратегия за насърчаване и повишаване 
на грамотността (2014 – 2020 г.). В нея е записано, че грамотността е важен 

фактор за личен и обществен просперитет, че тя е условие, възможност личността да се учи 
през целия живот, да се реализира професионално, да живее здравословно. Липсата на 
грамотност определя индивида като неграмотен. И последствията от този факт са много 
сериозни – неравенство в здравеопазването, ограничени възможности за заетост, бедност, 
ограничено социално и политическо участие, изолация в обществото. Най-застрашените групи 
от неграмотност са: 
 бедните, при които ниските доходи ограничават възможностите и намаляват мотивацията 
 билингвите – невладеенето на езика е пречка за получаване на образование 
 ромите, при които бедността и езикът увеличават преградите в придобиване на 

образование. 
Работата с тези групи в посока на превенция на приобщаване, обезпечаването на 

посещаемостта в детската градина, организираното изучаване на българския език и от 
възрастните създават условия за преодоляване на неграмотността. Това са проблеми, които се 
решават през последните години на институционално ниво, но не са решени; за които се говори, 
но промяна липсва, или както казва Й. Радичков: „Движение има, придвижване няма“. 

В Националната стратегия грамотността се разпознава като езикова грамотност и се 
свързва с усвояването на четенето и писането на родния език или на езика, официален за 
дадена страна, където живее човекът. Направени са множество международни изследвания 
на четивната грамотност на учениците. Такова е международното изследване PIRLS, според 
което българските ученици са на едно от последните места. Онова, което е важно за настоящия 
текст, е доказаната зависимост между продължителността на посещаемостта на детската 
градина и нивото на четивна грамотност. Изведено е убедително твърдението в това изследване, 
че децата трябва да посещават детска градина, че дългият процес на формиране на 
функционална грамотност започва от детската градина. 

Един поглед към предучилищната образователна ситуация у нас категорично показва, че 
проблемите, за които стана дума, са най-сериозни в смесените райони у нас, районите на 
двуезичие. В такива райони основно (и в слабонаселените райони) функционира смесената 
група. Работата в смесена група е едно от предизвикателствата за предучилищното образование. 
Върху работата в смесена група влияе, от една страна, спецификата на образователното 
взаимодействие по български език – възрастовите особености на 3 – 7-годишните деца, устно 
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общуване, изучаването на българския език като система чрез самия език, регионални и 
социални особености, равнище на езиков дефицит, посещаемост на детска градина, и от друга 
страна – „другостта“ на образователното взаимодействие при деца билингви, деца на различна 
възраст. Това дава основание да определим смесената група като съсредоточие на проблеми, за 
чието решаване е необходима системна и целенасочена работа на педагози, психолози, 
родители, общество, на всички с отношение към проблемите на предучилищното образование. 

Понятието смесена група се семантизира по няколко начина: 
1. Смесената група включва деца от различна възраст (от 3 до 7 години). Такава група 

наричаме смесена разновъзрастова група. Причините да съществува тя е малкият брой 
деца, поради демографски проблеми, безлюдни региони, непосещаемост на детската 
градина. В условия на смесена група се работи и по време на летните отпуски на 
родителите, по време на епидемии и т.н. 

2. Смесената група с деца от различни етноси и тогава я наричаме смесена разноетническа 
група. 

3. Като смесена група се определя всяка група заради различните възможности и интереси 
на всяко дете. Различно е равнището на езикова подготвеност, концентрацията на 
вниманието, мотивацията и т.н. 
Затова МОН е одобрило дидактически пособия за работа с бързоуспяващи деца. Те са 

важен помощник на учителите при диференциране на работата и случването на индивидуалния 
подход. 

В смесената разновъзрастова група участват деца от 3 до 7 години. Комбинациите са 
различни: първа и втора група; трета и четвърта; първа и трета група; втора и четвърта; първа, 
втора, трета и четвърта и т.н. Изборът на вариант зависи от конкретната образователна 
ситуация, от броя на децата по възраст, от материално-техническата база и др. Иначе всеки 
вариант има предимства и недостатъци. Ако децата са от първа и втора група, те са близки по 
възраст, имат сходни интереси, близки възприемателни възможности и др. Но неудобството е, 
че децата от първа група трябва да повтарят същия модел на работа и във втора група. 

Според новите ДОС основна форма е педагогическата ситуация. Формите на работа са 
основни и допълнителни. Структурата на педагогическата ситуация в смесена група е 
аналогична на инвариантния модел на педагогическа ситуация като основна форма на 
педагогическия дискурс. Проектът включва: 
 Образователно направление 
 Ядро 
 Тема 
 Цели 
 Образователни задачи 
 Ход на ситуацията 
 Методи и похвати 
 Забележки 

В смесена група темата на занятието е съобразена с тематичното разпределение за най-
голямата група (например четвърта група). Целите и задачите са диференцирани по трудност и 
сложност, по брой и са адресирани към всяка група. Най-голям брой са задачите за най-
многобройната група. Целите са диференцирани в два аспекта като образователни и 
възпитателни цели. При формулиране на целите се има предвид, че в образователното 
взаимодействие се случват информативно-познавателни цели и комуникативно-практически 
цели. Те заедно експлицират образователните цели. Познавателните цели кореспондират с 
понятието знания. Децата получават знания за звуковете, за буквите, за думата, за изречението, 
за сричката (част от думата) и т.н. Комуникативно-практическите цели кореспондират с 
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понятието умения. Формират се умения за артикулиране на всички звукове, за елементарен 
звуков разбор, умения да съгласуват имената по род и число, умения да построяват изречения и 
текст, умения да възприемат текст, умения да използват формулите на речевия етикет. 

Възпитателните цели се диференцират с оглед на конкретната група, на регионални и 
социални фактори и се постигат чрез използване на възпитателните възможности на самия език 
(запознаваме децата със системата на езика) и чрез съдържанието на текстовете, с които 
работим. В тях се интерпретират разнообразни нравствени, социални, философски и др. 
проблеми. В хода на занятието (заниманието, педагогическата ситуация) се идентифицират 
следните образователни ситуации: 
 първа образователна ситуация – създава емоционална нагласа, провокира детския интерес, 

мотивира децата да участват (чрез песен, гатанка, стихотворение, изложба, портрет на 
детски писател, книжка и др.). Адресат на тези дейности са всички деца. 

 втора образователна ситуация – тя е най-продължителна и се представя чрез обясняване 
на материала и тук диференцираната работа е задължителна. 

 трета образователна ситуация (заключителна) – обобщаване и преценка на дейността. 
По време на ситуацията децата са насядали в полукръг, във V-образна форма, насядали 

около масичките. Могат да бъдат разпределени по групи – на първа масичка – I група; на втора 
масичка – II група и т.н. А може на всяка масичка децата да са от различни групи, групите са 
смесени. Например: От картите в панерчето отделете картите с нарисувани цветя (за I и II 
група); от картите с нарисувани цветя отделете тези, чието название съдържа р и л (роза, ружа, 
лале, люляк, минзухар, нарцис) – III група; от картите с цветя подредете в една колона тези, 
които съдържат р и л в началото; р и л в средата, р и л в края (ако има) за IV група. 

Тъй като времетраенето на занятията е различно, то продължава с оглед на най-голямата 
група – IV група (25 – 30 минути). За по-малките, чието внимание е нетрайно, това е дълго 
време. Наложителна е помощта на помощник-възпитател. Ако това не е възможно, за децата са 
предвидени следните задачи – рисуване, оцветяване, редене на пъзел. Важно е да се знае, че 
обектите на действие са свързани с темата на занятието. Връзката може да е формална, 
логическа, асоциативна, но трябва да я има. 

По време на занятията по български език и литература и в смесена група се използват 
многообразни методически похвати: въпроси, обяснения, указания, словесни упражнения, 
речев образец, моделиране, интониране, повторение, дидактични игри, нагледни похвати – 
диференцирани по трудност и брой. По надолу е представен модел на регламентирана ситуация: 
Играя със звук и буква м. Диференциацията на задачите в нея позволява включването на децата 
от различна възраст, защото задачите са различни по трудност. Избраната тема има едно 
предимство: тя е актуална винаги, за всички – темата „Мама“. 

Звучи песничка за мама. 
– Зная, че обичате тази песничка. Предлагам да я изпеем. 
– Защо обичате тази песничка? (Песничката е за мама) 
– Защо думичката мама е най-хубавата? 
– Сега аз ще кажа думичката мама, а вие ще ми кажете с кой звук започва думичката? 
– С м. 
– Колко пъти в думичката мама чуваме звука м? 
– Два пъти. 
– Сега погледнете как изговарям звука м. 
Устните са събрани, допират се. При звука а какво се случва? 
– Устата е отворена, можем да го изпеем. 
– Гласен или съгласен е а? 
– Гласен. 

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA 

112 

http://www.sociobrains.com/


ISSUE 31, MARCH 2017 
 

WORK IN MIXED GROUP IN  KINDERGARTEN - CHALLENGE AND  RESPONSIBILITY GANKA YANKOVA 110-120 
 

– А м? 
– Съгласен. 
– Гласна и съгласна образуват сричка ма–ма; двете срички образуват думата мама. Сега 

погледнете картинките на дъската. Какво виждаме? Отговорете с една думичка. 
– Цветя. 
– Приготвила съм картинки на цветя, с които ще направим букет за мама. Познавате ли ги? 
 
 
     
 
     
 
 
– Хайде да образуваме букетче за мама. Нейният празник е през пролетта – 8 март. С кои 

цветя ще направим букета (уточнява се понятието пролетни цветя)? 
кокиче 
зюмбюл 
минзухар   Отделете картинките! 
нарцис 
теменужка 
– А сега изберете цветята, чието название съдържа м.  
зюмбюл 
теменужка 
минзухар  
– Сега кажете в коя дума звукът м е първи? 
– Минзухар. 
– А в кои думички е в средата? 
– Теменужка, зюмбюл. 
– Сега вижте още една картинка. Цветето се казва крем. Къде стои м? 
– В края. 
– Сега под всяка картинка съм нарисувала схема на думата 
мак                   зюмбюл     крем 

 
 

Сложете точка на мястото на звука. Сега искам да погледнете първата схема: 
          
 
 

   
Колко звука има? А колко са буквите? Кои са? Погледнете буква м! От колко чертички е 

образувана буква м? 
– От четири. 
– Сега от пръчиците образувайте буква м! Иска ли някой да напише буква м? 
– А друг иска ли да опита? Сега с моливчетата напишете буква м в учебните тетрадки. 

Следвайте точките, работете по пунктира! А децата на първата и втората масичка отделят от 
кошничката картинки, на които има нарисувани членове на семейството или редят пъзел: 
„Цветя за мама“ (възможно е да оцветяват буква м в различни цветове). 

             

м а к 
М А К 

мак 

минзухар карамфил кокиче зюмбюл 

роза нарцис теменужка
 

хризантема 
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–  Сега ще поиграем. Аз ще казвам думички. Ако съдържат буква м, пляскайте с ръчички, 
ако съдържа два пъти м – пляскате два пъти. Ако не съдържат м, не пляскате. 

(мече, коте, море, мляко, ябълка, домат, мила, пъпеш, зюмбюл, мармелад, малинка)  
Сега нека всяко дете да каже една думичка с м. 
...... 
– Казахме много думички с м, но коя е най-хубавата? 
– Най-хубавата е мама. 
Отново звучи песничка за мама – Мамичко, мамичко, мамо добра! 
Предложеният модел е целесъобразен за работа в семесена група и е функционален 

заради реализираните образователни функции при обучението на студенти и магистри – те 
наблюдават и анализират проекта на ситуацията, сами диференцират задачите за първа, втора, 
трета и четвърта група, предлагат варианти на методически решения, изработват дидактически 
материали.  

Понятието смесена група функционира и с още едно значение – смесена етническа група. 
Най-сериозните проблеми в такава група са предпоставени от езиковия дефицит на децата 
билингви и от грешките, поради интерференцията на двата езика, а именно: 

- беден речник 
- артикулационни проблеми – например отсъствието на ц в турски език; изпускането на х 

в началото и средата; проблеми при изговора на групи съгласни; изговор на ъ като а; мекост в 
краесловие и др. 

- грешки в словообразуването поради механично пренасяне на словообразувателни 
модели 

- отсъствието на спомагателния глагол съм в турски език 
- проблеми при съгласуването на имената по род и число 
- местоименни грешки 
- грешки в словореда на изречението 
- проблеми при използване на предлози и частици 
- неумение за структуриране на свързано изказване и т.н. 
В работата с деца билингви широко се използва нагледността във всичките ѝ форми, 

интерактивни практики, играта като занимателна и образователна техника; разчита се на 
ситуативния подход (възприемане чрез ситуации), на мултикултурния подход в обучението 
(ромски празници, приказки – любими за ромската/друга общност традиции, облекло, кухня, 
имена; използва се потенциалът на художествената творба (на всички видове изкуства), 
умерено използване на мултимедия и т.н. 

Знаем, че обучението по български език се разпознава като система от цели, средства за 
тяхното постигане и резултати. Тази система се реализира в съдържателен и в технологичен 
план. За образователното съдържание е важно да бъдат диференцирани две равнища – базово и 
допълнително. За овладяването на базовото равнище много важно е децата да владеят 
определен лексикален запас, за да могат да общуват. Обогатяването на речника се постига с 
помощта на многообразни технологии, но като целесъобразна и полезна се определя следната 
образователна практика: изработване и използване на речник минимум/оптимум. За да сме по-
коректни, става дума за картинен речник. Стъпките за изработването му са: 
 анкета, наблюдение с деца и родители с цел установяване на езиковия дефицит, 

получаване на информация за интересни за децата теми, предметни области 
 диференциране на предметни области за всяка група и лексикалните единици за всяка 

тематична област (броят на предметните области и броят на думите се определят 
конкретно за всяка детска градина с оглед на редица фактори). Новите думи, които се 
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овладяват на едно занятие, са: за I и II група – от 1 до 3, а за III и IV група – от 3 до 5, като 
познатите лексикални единици се актуализират. 
Освен новите думи се създават условия за актуализация на старите думи чрез 

включването им в минимален контекст. Броят на тематичните области е постоянен за всяка 
група или за I група е 10 и след това се увеличава. Определя се броят на думите за всяка тема, 
като се има предвид броят на лексемите, представящи темата (в края на предучилищното 
образование/след завършване на подготвителна група) и тяхното разпределение по години. 
Предложеният модел по-долу е един от възможните варианти. Той може да включва следните 
тематични области: 

  
Семейство Сезони Кухня Моето тяло 

Цветя Празници На море Моят дом 
Животни Дрехи На село и др. 
Превозни 

средства При лекаря Зеленчуци  

Пазаруване Детска градина Плодове  
 
По темата „Моят дом“ думите са например следните: 

I група II група III група IV група 
дом улица компютър чист 

къща кухня вана уютен 
двор баня гардероб спретнат 

улица мивка шампоан просторен 
врата тоалетна килим слънчев 

прозорец детска стая блок закачалка 
покрив хол картина ключ 

стая играчки комин ключалка 
цвете мебели климатик лампа 
стол диван етаж крушка 

 стол перде стена 
 маса тераса таван 
 легло трапеза под 
 печка ядене боядисан 
 хладилник светъл цветове 
 телевизор приятен бял/черен 
 саксия апартамент зелен/син 
 телефон закачалка червен 
 сапун огледало жълт 
 одеяло адрес оранжев 

 
На всяко занятие се предполага актуализация и натрупване на нови думи. По този модел 

в IV група по темата „Моят дом“ децата ще знаят 70 думи. Но тъй като всяка дума се 
употребява в минимален контекст, то децата ще научат глаголи, прилагателни, числителни, 
предлози. Научените думи се актуализират във всички образователни направления: пет стаи, 
два стола, един телевизор (математика); подходяща песен – „Зеленчуци, който не яде“ (музика); 
цветове – изобразително изкуство и др. Речникът се активизира във всички режимни моменти – 
подготовка за сън (легло, завивка, одеяло); обяд – чиния, купа, чаша. Организираните празници, 
организираните наблюдения, разходки, екскурзии също повишават речевата активност. 

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA 

115 

http://www.sociobrains.com/


ISSUE 31, MARCH 2017 
 

WORK IN MIXED GROUP IN  KINDERGARTEN - CHALLENGE AND  RESPONSIBILITY GANKA YANKOVA 110-120 
 

Разговорите с родители, съвместните инициативи с тях са много мотивиращи и се разчита на 
това. 

При работата в смесена група педагогът разчита на помощник-възпитателя (желателно е 
той да е представител на преобладаващия етнос в групата, но да владее книжовния български 
език), на родителите, на по-големите деца в семейството, на собствената си подготовка и 
компетенции. Това включва: 

- изработване на нагледни материали 
- изработване на каталог с игрите, които ще използват 
- компютърни презентации, филмчета 
- други средства за насърчаване на децата (награди) 
- изработване на книжки със стихотворения, гатанки, песнички, приказки от всички 

етноси, но на български език, снабдени с илюстрации 
- организиране на срещи с детски писатели, поети, художници, певци, музиканти и др. 
По-надолу в текста са представени задачи, които помагат за по-добра езикова 

подготвеност на децата и в смесена група (те са подходящи както за разновъзрастова, така и за 
смесена етническа група).  

 
Задачи за работа в смесена група 

• Лексикология 
- синоними 
Кажи по друг начин: 
красив –  
работлив –  
голям –  
топъл –  
- антоними 
Кажи обратното за: 
хубав –  
добър –  
бял –  
мръсен –  
работлив –  
- умалителни думи 
Кажи думички за малки предмети: 
стол  столче 
балон   
дете  
маса  
агне  
брат  братче, братченце 
- родови и видови понятия 
Изговори названията на предметите от картинките: 
блуза  рокля 
яке  шапка 
пола  пуловер 
Кажи с една дума какво има на картинките. 
блуза   
яке  = дрехи  
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пола   
рокля 
- омоними 
Кажи изречение с думата каца/Довърши изречението: 

 Самолетът ... 
 Поставихме зелето в ... 

• Граматика 
- род на имената 
Сравни думите 
мъж  жена  дете 
мечок  мечка  мече 
Постави думичките един, една, едно пред правилната колона. 
Прибери в къщичките думите столче, агне, сърничка, елен, кокошка, чанта, баба, нож, 

гребен, шоколад, кокиче, божур, роза: 
    
 
 
 
 
 
 
Подари подаръците: 
на жена  на мъж  на дете 
 
пръстен, гривна, кукла, топка, панталон, вратовръзка, червило, шоколад, балон, 

самобръсначка, рокля, камионче, биберон  
 
- число 
Кажи за един и за много: 
молив – моливи 
маса – маси 
дете – деца  
Колко искаш да си купиш? 

един/много 
.......... шоколад  .......... шоколади 
.......... кукла  .......... кукли 
........... топка  .......... топки 
 
Прибери картинките в чекмеджето: 
за едно   за много 
 
- съществителни имена 
Избери продуктите за салата, супа, торта  
 
домати, ориз, краставица, лук, яйце, брашно, захар, сол, картофи, шоколад, маруля, 

морков, картофи, мляко, оцет и др. 
 
Нахрани животните: 

едно една един 
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кокошка/петел  коте  теленце 
 
жито  мляко 
царевица сено 
хляб  салам 
сирене 
 
Направи букет. Какви цветя има в твоя букет? 

 с рози 
 с карамфили 
 с хризантеми 
 с гербери 
 с кокичета 
 с лалета 

 
- глаголи 
Какво правя? 

 сутрин 
 обед 
 вечер  

 
Какво правя? 
сега/вчера/утре 
Какво прави: 
детето 
бабата 
лекарят 
котето 
патето 
лястовичката 
учителката/госпожата 
 
Какво правя/ще правя: 
В леглото спя/ще спя. 
В морето ... 
В ресторанта ... 
В банята ... 
 
На поляната ... 
 
Довърши (изречението); 
Футболистът рита ... 
Котката гони ... 
 
* Детето играе с ... 
Мама готви ... 
Аз гледам ... 
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*Вали дъжд и е ... 
През зимата вали сняг и ... 
През зимата вали сняг, а през лятото ... 
 
Сутрин ставам рано, защото ... 
Играя с децата, когато съм в ... 
Когато съм в детската градина, играя с ... 
* В училище ... 
В магазина ... 
В колата ... 
 
Избери картинката и кажи какво правим с нарисувания предмет: 
молив –     четка за зъби –  
гребен –    топка –   
сапун –   вилица – 
 
- предлози 
 
Къде е котето? 
 
 на 
 
 до зад 
  
 
 пред 
 
Скрий кърпичката (къде): 
Къде и как? 
Ходя на училище с автобус. 
Ходя на село ... 
Ходя в града ... 
Ходя в магазина ... 
Ходя при лекаря ... 
 
Довърши: 
Плавам с ... 
Летя ... 
Пътувам ... 
Возя се ... 
 
Къде ще занесем малкото животинче/детето? 
 
 
 
 

 
пиленце агънце  котенце 

 

под 

кокошка овца котка 
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Кой ме събуди? 
Запис: Утро на село ... Чуваме ... 
мяу-мяу; бау-бау; бе-бе; му-му; ме-ме; ку-куригу; грух-грух. 
Позна ли ме? 
 
Добри практики са: 
 
- много нагледни средства 
- имитация 
- сглобяване на пъзел 
- съставяне на съчинение и преразказ 
- песнички, стихотворения 
- хорово повторение 
- драматизация 
- броилки, скороговорки: 
Рачо реже риба./Вчера шипки в шепа брах. Шипки с шипчета по тях!/Петър плет плете, 

през три пръта преплита. Плети, Петре, плета! 
Учителят винаги е бил коректив на учебната програма. От неговото отговорно отношение, 

висок професионализъм и отдаденост зависи резултатността в образователното взаимодействие 
по български език и литература и в смесена група. 
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