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Тест за проверка на комфорта на детето в детската градина
– Тео, трябва да се намесим! – каза Джоди, сложила ръце на кръста, с поглед, разнищващ  

световната конспирация.
– Да се намесим в какво? – попита Тео и попита така, сякаш заплита местна детска 

конспирация.
– Братовчед ми Любо.
– Не иска да ходи на детска градина ли?
– Не само това. Тази сутрин не каза нищо, само се разтрепери, а баба се направи, че не 

забелязва.
Докато момчето си помисли, че Баба Ези е разковничето на проблема, Джоди го хвана 

за ръка и го повлече след себе си.
– Я, младото поколение е хукнало към масата за закуска – засмя се една баба.
– Първо ще говорим сериозно с теб, после ще закусваме! – заплашително процеди Джоди. 

След това мушна ръце в джобове и каза неща, които нямаше намерение да казва, но 
изрисува картината на тревожния Любо такава, с каквато не може да се похвали и най-
доброят учебник по възрастова психология.

– Разбирам – кратко и кротко, каза Баба Ези. – И аз смятах да потърся помощта ви. 
Какво ще кажете да обявим конкурс за най-добра детска рисунка на тема: „Аз в моята 
група в детската градина“ за Любо и Бети и „Аз в моя клас в училище“ за вас двамата, а?

– Добре – все още с осъдителна твърдост в гласа, каза Джоди – стига да обещаеш, че ще 
помогнеш на детето.

– Ще му помогнем! Без вас аз трудно ще се справя. Понякога е по-добре да се довериш на 
деца, отколкото да вземеш за съюзник някой скокотлив родител – с неприлично широка 
усмивка, каза Баба Ези.

– Не нападаш вуйна, нали? – първо се обърна към баба Ези, а после попита себе си, 
“Какво ли е намислила? И защо иска да изследва нас с Тео?”

 
Нерядко на педагозите се налага да разберат как се чувстват децата в групата на техните 
връстници. Най-удачно в този случай е да ги помолят да нарисуват рисунка на тема, „Аз в 
групата на моите връстници“.

1. Предполагаемите рисунки на децата условно могат да бъдат разделени в три групи.
2. Детето рисува само заданието.
3. Детето рисува заданието с елементи на детска площадка.
4. Детето се изобразява само в стаята или на улицата.

Първата група рисунки е най-тревожна. Ако на рисунката няма нищо освен заданието, 
значи детето усеща детската градина като нещо отчуждено, безлико. Животът в детската 
градина не извиква у него положителни емоции и то не се отъждествява с протичащите 
там събития.
Повече оптимизъм внушава ситуацията, при която детето изобразява себе си само. В 
този случай може да се постави дебел кръст върху семейството: събитията, случващи се в 
детската градина се явяват за него личностно значими. Но с това анализът на ситуацията 
не се изчерпва. Трябва да се обърне внимание на другите елементи в рисунката. 
Присъстват ли деца? Учителка? Играчки?
Тяхното присъствие позволява на педагога да постави още един кръст: детето изобразява 
в своята рисунка разнообразни връзки и отношения. Игровото поле, например, е много 
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важен елемент. Ако дето се изобразява стоящо на килим, на под или на земята (децата 
често изобразяват своята опора във вид на права линия), това е добър показател. Значи, то 
стои „здраво на краката си“, чувства се уверено. Хубаво е, ако на рисунката са изобразени 
цветя, слънце, птички – това са детайли, свидетелстващи за „мир“ в душата му.
Трябва да се опитаме да разберем, какво изразява детето, когато изобразява учителката си. 
От една страна нейното появяване на рисунката е положителен елемент. Значи педагогът 
е значим за детето персонаж, с присъствието, на който то трябва да се съобразява. Но 
важното е как учителката е обърната към детето, с гръб или с лице, колко място заема на 
рисунката, как са изобразени ръцете и устата й.
Подчертаното отделяне на устата, множеството линии наоколо могат да свидетелстват за 
това, че детето възприема педагога като носител на вербална агресия.
Немаловажно е и цветовото решение на картинката.
За положително емоционално настроение свидетелства използването на топли цветове 
(жълт, розов, оранжев) и спокойни хладни (син, гълъбов, зелен).
Наситеното виолетово, което запълва доволно голям участък, може да свидетелства за 
напрежение, което изпитва детето, а изобилието на червено – за прекомерно наличие на 
емоционални стимули.
Злоупотребата с черния цвят, дебелата, прокъсваща листа щриховка, приличаща на 
зачеркване, сигнализира за повишена тревожност, за емоционален дискомфорт.
Не може да се счита диагностично шаблонна рисунка, когато детето изобразява познати 
и привични елементи, които е рисувало множество пъти, както и рисунка по образец, 
изпълнена на занимания по рисуване или в художествено студио.
По време на тестирането с рисунка педагогът не трябва да коментира действията на детето 
и да му подсказва какви елементи още може да включи.
Да се оценява рисунката на детето в такъв случай също не трябва.
Добре е педагогът просто да помоли детето да му подари рисунката за спомен.
Възможно е някои от елементите да се окажат непонятни за педагога, а други да го 
подведат към лъжливи изводи.
Рисунката, например, може да отразява само ситуативна тревожност и психически 
дискомфорт на детето, свързан със семеен конфликт, на който то е било свидетел 
сутринта, с лошо самочувствие, с предстоящо посещение на лекар или зъболекар и т.н.
Затова, за да получим по-пълна картина за психологическото състояние на детето в 
групата, в продължение на две седмици тестът трябва да се повтори.
Хубаво би било рисунката да се обсъди с психолог, имащ опит в диагностика на рисунки. 
Както казват специалистите, истинското умение да се четат рисуначните „текстове“ идва 
след анализа на хиляди детски рисунки.

Консултант — Мария Быкова, преподавател в Московския психолого-педагогически 
институт.
Записала Марина Аромштам


