
                    http://littlejody.wordpress.com 
                    Сайт за деца и родители, проблеми и възпитание, приятелство, приказки и                             
                    произведения за деца.

Методика “Беседа“
Методиката изследва представите на децата за нравствените качества.
Процедура на провеждане на теста
Провежда се индивидуално с деца от 3 до 7 години. Задават им се въпроси от типа:

– Кого можеш да наречеш добър (лош)?

– Защо?

– Кого можеш да наречеш честен (лъжлив)?

– Защо?

– Кого можеш да наречеш справедлив (несправедлив)?

– Защо?

– Кого можеш да наречеш щедър (стиснат)?

– Защо?

– Кого можеш да наречеш смел (страхлив)?

– Защо?

Обработка на резултатите

Броим кои качества могат да обяснят децата от различните възрасти. Когато 
анализираме тези обяснения, обръщаме внимание на какво точно се спира детето:

 ◆ на обощена представа за качеството („Алчен… който иска всичко за себе си и не 
дава нищо на бедните“);

 ◆ на конкретни хора, носители на определено качество в конкретна ситуация 
(„Смелият Женя. Защото той е много добро момче, никого не бие, бяга бързо…Аз, разбира 
се съм по-бръз… Никой не може да го хване“);

 ◆ на литературни и приказни персонажи („Добрият Дядо Коледа. Той винаги идва и 
носи подаръци“; „Доктор Охболи е добър, защото лекува всички животни“);

 ◆ на самия себе си („Мен мога да нарека добър. Аз никого не обиждам“);
 ◆ различни жизнени ситуации от собствения си опит (Алчен е този, който не дава 

бонбони, а си ги изяжда сам“; „Алчен е този, който алчничи“ Казва например „Нама да ти 
дам парченце шоколад, нито дъвка“);

 ◆ на оценка на качеството („Скромен може да се нарече добрият човек; „Алчният е 
лош“);

 ◆ на неидентифицирана представа за качеството („Справедлив е, който прави 
справедливи неща“)
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Анализират се грешките в представите на децата за качествата, например: 

 ◆ обясняват едно качество чрез друго („Справедлив можем да наречем смелия “Има 
смели момчета. Те защитават момичетата“ );

 ◆ назовават действия, несвързани с даденото качество („Илко е смел. Винаги прави 
това, което е правилно. Той има „Лего“, затова винаги си прави каквото си иска. Затова е и 
смел“, Добър е този, който рисува добре“; Скромен, той всичко разбива“);

 ◆ неправилна нравствена оценка на качеството („Скромен – той е лош“)

Данните се съотнасят към примерното съдържание на представите на децата към 
нравствено-волевите качества:

3-4 години. Имат елементарни представи за това, „кое е добро и кое лошо“. Формира се 
отрицателно отношение към грубостта и алчността. На основата на примера от жизнения 
опит на детето, на конкретните му постъпки, се развива представата му за доброта, 
взаимопомощ, дружба, правдивост.

4-5 години. Развива се представа за отзивчивост, справедливост, доброта, дружба на 
основата на анализа на ежедневни ситуации и литературни произведения.

5-6 години. Развива се обощена представа за правдивост, справедливост, смелост, 
скромност, вежливост, трудолюбие, отзивчивост, загриженост от конкретни примери 
(Честен е този, който не взима чужди вещи“)

6-7 години. Продължава развитието на обощени представи за справедливост, доброта, 
дружба, честност. Формира се отрицателно отнояение към аморални качества като: 
хитрост, лъжливост, жестокост, себелюбие, сръдливост, леност.

Изяснява съответствието на представите за нравственно-волевите качества с възрастта. 
Правят се изводи за това, как се изменят тези представи с възрастта.
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