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«Кактус» графична методика на М.А. Панфилова
Провежда се с деца над 4 год..

Цел – разкриване състояниянието на емоционалната сфера на детето, разкриване 
наличието на агрессия, нейната насоченост и интензивност.

Инструкция. На лист хартия (формат А4) нарисувай кактус, такъв, какъвто си го 
представяш!

Въпроси и допyлнителни обяснения не се допускат. На детето се дава толкова време, 
колкото му е необходимо. След завършване на рисуването с детето се провежда беседа. 
Може да се зададат въпроси, с отговорите на които да се уточни интерпретацията:

1. Кактусът домашен ли е или див?
2. Можеш ли да го пипнеш? Силно ли боде?
3. Кактусът харесва ли да се грижат за него: да го поливат, наторяват?
4. Кактусът расте сам или с други растения в съседство? Ако расте със съседи, то какви 
растения са това?
6. Когато кактусът порасне, какво в него ще се промени?

Обработка на резултатите и интерпретация

При обработката на резултатите се взимат под внимание данните, касаещи всички 
графични методи, а именно:

1.пространственото положение
2.размер на рисунката
3.характеристика на линиите
4.сила на натиск на молива
Агресия – наличие на иглички, особено в голямо количество. Силно стърчащи, дълги, 
близко разположени една до друга иглички показват висока степен на агресивност.

Импулсивност – отривисти линии, силен нжтиск

Егоцентризъм, стремеж към лидерство – голяма рисунка, в центъра на листа

Зависимост, неувереност – малка рисунка в долния край на листа

Демонстративност, откритост – наличие на силно издадени израстъци, необичайни 
форми

Скритост, предпазливост – наличие на зигзаг по контурите или вътре в кактуса

Оптимизъм – използване на ярки цветове, изобразени «радостни» кактуси

Тревога – използоване на тъмни цветове, преобладаване на вътрешни щриховки, 
прекъснати линии
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Женственост – наличие на украшения, цветове, меки линии и форми

Екстравертност – наличие на други кактуси, цветове

Интровертност – изобразен е само един кактус

Стремеж към домашна защита, чувство за семейна общност – наличие на цветчета, 
изобразяване на домашен кактус

Стремеж към усамотение – изобразен е диворастящ кактус, пустинен кактус

 М. А. Панфилова – Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры, 2008г.


