
Да научим децата да мислят творчески

Идеите на ТРИЗ-педагогиката започнаха да интересуват все повече педагози, 
тъй като в съвременното образование се постави остро задачата да се възпитават 
творчески личности, подготвени за стабилно решаване на нестандартни задачи в 
различни области на дейност.

Предучилищната възраст е уникален период. От това как ще се формира детето, 
зависи какъв ще бъде неговият живот и именно затова е важно да не се изпуска този 
период за разкриването на творческия потенциал на всяко дете. Адаптираната към 
предучилищна възраст ТРИЗ-технология позволява да се възпитават и обу¬чават 
децата под надслова «Творчество във всичко!».

Целта на използването на дадената технология в детската градина се явява развитие, 
от една страна на такива качества на мисленето, като гъвкавост, под¬вижност, 
системност, диалектичност; от друга – изследователска активнос¬т, стремеж към 
търсене на новото; развитие на речта и творческото въображение.

В няколко поредни постинга ще ви предложа занимания, които съм провеждала 
и, уверявам ви, децата приемат с голямо удоволствие. За учителя, смея да твърдя, 
удоволствието е още по-голямо.

Занимание 3 (Социален свят)

Противеречие в ситуациите

Цел:
Обучение в откриването на противоречия в различни жизнени ситуации;
Ориентиране на децата към здравословен начин на живот.
Обурудване
бинт; шал.

1. Противоречие в болестите

Влиза Играчка със завързано гърло — «разболяла се е». Децата започват да й 
съчувстват (да те боли е лошо), а Играчката започва да им  доказва, че е хубаво да 
си болен (всички те обичат, съжаляват те, можеш да гледаш телевизия цял ден, мама 
винаги е до теб и н.).

Учителката предлага да назоват, какво е лошото на боледуването.
В резултат на анализа се изяснява, че дори в боледуването да има и добри и лоши, 

неща по-добре е да не боледуваме.



2. Игра «Простуда»

Сюжет на играта 
Едно дете играе ролята на «Простудата», дете, с омотан около вратлето шал, което 

гони другите деца, за да ги разболее.
В края на играта е желателно да се обсъди, какво трябва да правим, за да не се 

простудяваме наистина.

3. Анализ на проблемната ситуация

Животът на здравото дете е много по интересен и разнообразен, отколкото на 
болното. Играчката назовава различни ситуации (да гледаш телевизия, да се къпеш в 
реката, морето, да играеш на улицата, в парка, да рисуваш и др.), а децата анализират, 
кое е хубаво и кое е лошото в тях. В края се прави извода, че във всяка ситуация има 
нещо хубаво и нещо лощо.

4. Оценка на заниманието

В края на заниманието се прави обобщение, с цел да научим децата на рефлексивен 
анализ. (С какво се занимавахме днес? Какво ново научихте ? Кое беше най-
интересното? Има ли нещо, което не разбрахте?'и др.). Обобщенията се про¬веждат 
под най-разнообразни форми: с игрите «Интервю», «Банка за новости», «Довърши 
изречението» и др., обсъждат се планове за бъдещето («Ето, ние днес научихме 
..., а следващия път ще разберем и ...»), обсъждат се получените резултати от 
продуктивната дейност и др.


