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КАК СЕ ИЗПОЛЗВА НАРЪЧНИКА
За постигане на положителни резутати, моля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прочетете предварително правилата на играта;
Подгответе стаята и нужните материали;
Следвайте инструкциите;
Обсъдете дейността с групата;
Бъдете предпазливи с енергичните дейности/упражнения;
Чувствайте се свободни да адаптирате игрите към нуждите на определена група;
Уверете се, че децата разбират целта на упражнението.

Описание на структурата, използваме като пример играта „Да се почувстваш добре”
1. Именувайте играта, например „Да се чувстваш добре”.
2. Ножиците означават, че ще ви трябват допълнителни материали за изпълнение на
играта.
3. Теми на игрите и упражненията, например „емоционална интелигентност”.
4. Отпратка към наръчника за обучители, например глава 7 – емоционална
интелигентност.
5. Ниво на сложност /показва дали упражнението е лесно, със средна трудност или
трудно за подготовка и изпълнение/.
 - Лесно
  - Със средна трудност
   - Трудно
6. Възрастта на децата показва възрастовия диапазон на участващите деца, например 4-6
години.
7. Продължителността показва необходимото време за играта или упражнението,
отделете допълнително време за подготовката и имайте впредвид, че времето се
изменя в зависимост от размера на групата, например 35 минути.
8. Големината на групата показва оптималния брой на участващите деца, например 10-15
деца, уверете се, че имате достатъчно място за изпълнение на играта.
9. Видът на дейността показва дали това е
дискусия/игра/действие/тиха/енергична/изкуство, например тиха, изкуство, дискусия.
10. Предназначението е главният акцент на играта, показва какво преподавателят може да
очаква да постигне в края на играта, например „Разпознаване на собствените ни
възможности за трансформиране на негативните емоции в положителни” .
11. Целите описват начините на постигане на очакваните резултати, например „Споделете
с групата негативните емоции с цел насърчаване на диалога”.
12. Компетентности (детски), които дейността цели да развие, например „Изразяване на
емоциите”.
13. Подготовката е това, което трябва да свършите преди играта или упражнението да
започне, например „Подгответе материали за рисуване”.
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14. Материалите са това, което ще ви е необходимо за играта, например хартия, цветни
моливи.
15. Инструкциите ви насочват стъпка по стъпка как да изпълните играта.
16. Рефлектиране върху резултатите от обучението е нещо, което правите в края на всяка
игра. Може да е дискусия върху това, което се е случило, върху превръщането на
негативните емоции в положителни и т.н.
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ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Когато говорим за емоционална интелигентност, ние имаме предвид знанията на хората, както
и умениета им да отразяват и говорят за чувствата и емоциите си. Тя може да се разглежда и
като умение да се използват емоциите за постигане на професионални цели или подобряване
на лични взаимоотношения. Емоционалната интелигентност може да бъде разделена на два
компонента: линчностна и междуличността интелигентност. Социалните и релационните
умения на детето могат да се подобрят значително, ако то отразява емоциите си и използва
съпричастността, за да се опита да разбере и други гледни точки. Извършването на дейности и
игри, които допринасят за придобиването на тези Умения, без съмнение ще помогнат за
развиването на по-разбиращи и запознати лица.
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Емотикон 
Тема
Отпратка към
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност
Възраст
Продължителност
Големина на
групата
Преглед
Вид на дейността
Цели

Емоционална интелигентност
Глава 2 – Емоционална интелигентност
Глава 4 - Комуникация

4 – 6 години
25 минути
2-20

Децата говорят за различните емоции
Дискусии, изкуство

Разбиране на различните емоции

Различните ситуации предизвикват различни емоции
Подготовка Не
Материали Емотикон

Инструкции:
1. Представяне на Емотикона на децата. Нека те да направят емотиконите.
2. Обяснете им различни ситуации, например:
 “Получих нова играчка.”
 “Утре съм на зъболекар.”
 “Брат ми/сестра ми ме смущава, когато играя.”
 “Сам съм в тъмна стая.”
 “Отивам на кино с родителите си.”
 " Любимата ми играчка се счупи.”
 …
3. Оставете децата да покажат емоциите си.
Отразяване на резултатите от обучението:
1. Как се чувствахте докато играехте играта?
2. Изпитвали ли сте тези емоции (тъга, щастие, гняв и тн.) преди?
3. Разпознахте ли емоциите на останалите?
4. Как се почувствахте виждайки свой приятел щастлив / тъжен и тн.?

Вариации:
1. Децата оцветяват емотиконките по свой избор.
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Покажи емоциите си
Тема
Отпратка към
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност
Възраст
Продължителност
Големина на
групата
Преглед
Вид на дейността
Цели

Емоционална интелигентност
Глава 2 – Емоционална интелигентност

4 – 6 години
5 минути
6 – 20
Децата се разхождат и изразяват емоциите си
Действие, Игра
Да се показват различните емоции, да се усвои умението да се
разпознават емоциите и да се прави разлика между тях

Подготовка Не
Материали Не
Инструкции:
1. Направете кръг с децата.
2. Обяснете на децата, че ще прочетете различни емоционални ситуации и те трябва да
си ги представят.
3. Примерни ситуации:
 Вие сте много щастливи, подскачате и се усмихвате.
 Рано сутринта е, а вие сте много сънливи.
 Някой е взел любимата ви играчка и вие сте много ядосан.
 …
 Слънцето пече, навън е топло и вие се усмихвате.

Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Как се почувствахте докато играехте играта?
2. Изпитвали ли сте тези емоции (тъга, щастие, гняв и тн.) преди?
3. Разпознахте ли емоциите на останалите?
4. Как се почувствахте виждайки свой приятел щастлив / тъжен и тн.?
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Да се чувстваш добре 
Тема Емоционална интелигентност
Отпратка към Глава 2 – Емоционална интелигентност
Наръчника за
обучители
Ниво на
2-ро ниво
сложност
Възраст 4-6 години
Продължително
35 минути (10+10+5+10 минути)
ст
Големина на
10-15 деца
групата
Вид на
Тиха, Изкуство, Дискусии
дейността
Цели 





Подготовка 

Материали 

Инструкции

Да разпознаят собствените си възможности за
трансформиране на негативните емоции в положителни. Да
се предостави на децата възможността да се идентифицират
и да обсъдят с другите от групата транформацията на
негативните емоции в положителни.
Да споделят с групата отрицателните емоции и да се насърчи
диалога.
Да обсъдят как негативните емоции могат да се превърнат в
положителни.
Трансформиране на емоции.

Подгответе стаята за упражнението като направите кръг с
деца
Пригответе материалите за рисуване
Хартия
Цветни моливи

1.
2.
3.
4.

Помолете децата да седнат на пода в кръг.
Бъдете сигурни, че на всички им е удобно и имат достатъчно място да се движат.
Обяснете им, че първо ще мислят за негативна емоция.
Децата първо ще рисуват на едната половина от страницата. Раздайте им хартия и
различни цветни моливи. Попитайте ги 10 минути преди да започнат да рисуват каква
емоция ще представят. Пример за негативни емоции: раздразнение, плач, крещене,
отчаяние, страх, отмъщение и други.
5. След това обсъдете рисунките с групата (5 минути), за да видите как могат да променят
първата си негативна емоция в положителна.
6. След това им дайте 10 минути за рисуване на позитивните емоции, обратни на
емоциите, които са избрали преди това.
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Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Съвети от контекста:
Децата изразяват положителните и отрицателните си емоции чрез рисуване. Чрез двете
рисунти те се учат да съпоставят негативната си емоции с положителна. Следователно,
отразяването на резултатие от обучението ще е под формата на дискусия, която ще се
фокусира върху положителните емоции и трансформацията им от предишни отрицателни
емоции или лошо поведение.
2. Въпроси:
Лесно ли беше да изразите емоцията си?
Как се почувствахте при изразяване на емоцията?
Как се почувствахте виждайки другите да изразяват техните емоции?
Лесно ли беше превръщането на емоциите от негативни в позитивни?
Как се променихте самите вие?
Информация и ресурси
1. http://sfasko.people.udmercy.edu/goodbehaviorиграmanual.pdf
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КАКВО МИ ХАРЕСВА, КАКВО НЕ МИ ХАРЕСВА – ЕМОЦИИ, ВЪЗПРИЯТИЯ
‘Позитивността представлява важна характеристика на границите, както и значителна разлика
между граници и правила. Границите - да се вземат под внимание нуждите и желанията на
студентите, които се опитват да насърчат.’
Как могат границите да се отразят положително на преподавателите и децата в предучилищна
възраст? Три основни стъпки за успешно задаване на граници ще помогнат на обучителите да
ги създадат.

Освен това, преподавателите трябва да имат впредвид следните насоки.

Следвайки тези съвети можете да намерите точния баланс между съхраняване на децата в
безопасно състояние и неотнемяне на правото им да правят грешки. За по-нататъшни
препратки към границите, моля проверете линковете на Д-р Джейн Блустейн в наръчника за
обучители.
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Зони на тялото ми 
Тема
Отпратка към
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност
Възраст
Продължителност
Големина на
групата
Преглед
Вид на дейността
Цели

Подготовка
Материали

Какво ми харесва, какво не ми харесва
Глава 2 - Емоционална интелигентност
Глава 3 – Създаване на граници

4 – 6 години
20 минути
2-20
Децата отбелязват частите от тялото си, където не искат да бъдат ударени
по време на игрите или при контакт в спорта. Например с червени точки.
Дискусия, Тиха

Това упражнение има за цел да покаже, че всички имат места, на
които не искат да бъдат ударени.

Важно е да знаеш своите собствени граници за разпознаването на
подобно насилие.

Обучителят рисува очертанията на всяко дете на голям лист хартия.

Диаграма и маркери (поне червен и черен)

Инструкции:
1. Обяснете дейността като трябва да сте сигурни, че децата разбират всичко точно и ясно.
2. Помолете децата да посочат къде не искат да бъдат ударени по време на игрите или при
контакт в спорта.
3. Сложете червен кръст или точка върху диаграмата според отговорите на децата.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Къде не обичате да бъдете удряни?
2. Защо това ви кара да се чувствате така?
3. Как се чувствате, когато ви ударят по тези места?
4. Важно ли е за вас да кажете на другите къде не искате да бъдете удрян/а?
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Честна борба 
Тема
Отпратка към
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност
Възраст
Продължителност
Големина на
групата
Преглед
Вид на дейността
Цели

Подготовка
Материали

Какво ми харесва, какво не ми харесва
Глава 2 – Емоционална интелигентност
Глава 3 – Създаване на граници

4 – 6 години
30 минути
4 групи от 2 деца
След дефиницията на зоните „Не-удряй” децата получават възможността
за обучение по определяне на граници.
Игра, Действие, Енергична

Да се помогне на децата да се научат как да прилагат това, което вече
са научили за себе си, в играта „Зони на тялото ми” чрез ангажираща
дейност.

Да се акцентира върху важността на определяне на граници и отговора
„НЕ”.

Препоръчително е да се извърши първо играта „Зони на тялото ми.”

Меки пръчки (например топлинни изолации за тръби; Пазете се!
Тествайте ги предварително с колегите си.)

Инструкции:
1. Обучителят представя меките пръчки, с които се играе „честната борба”.
2. Преподавателят моли групата да седне в кръг и пита за две деца, желаещи да влязат в
центъра на този кръг.
3. Обучителят обяснява ситуацията: „Вие наистина искате да направите честна борба за
забавление (те трябва да използват меките пръчки). Знаете зоните си „не-удряй” и
познавате чувствата си. Моля попитайте партньора си къде не иска да бъде удрян.”
4. “Ако има нарушение, трябва да се каже стоп.”
5. След като правилата са определени, децата наблюдават ситуацията и осъществяват
обратна връзка след борбата.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1.
2.
3.
4.
5.

Какво се е случило?
Имало ли е нарушение на правилата?
Била ли е борбата честна?
Как се чувстват „борците”?
Какво научихте?
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Сила или Насилие – поглед зад сцената 
Тема
Отпратка към
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност
Възраст
Продължителност
Големина на
групата
Преглед
Вид на дейността
Цели

Какво ми харесва, какво не ми харесва
Глава 1 – Разбиране на насилието
Глава 2 – Създаване на граници
Глава 3 – Увереност, Отговорност, Доверие

4-6 години
20 минути
4-24

Децата трябва да са по двойки
Енергична, Действие, Игра

Да се покаже на децата колко лесно се прекрачва границата между
игра и насилие.
Подготовка Направете линия на пода чрез въже/лента.
Материали  въже

самозалепваща се лента

Инструкции:
1. Преподавателят разделя групите по двойки.
2. След това всяка група трябва да се изправи лице в лице в една линия на пода.
3. Децата поставят дланите на ръцете си една в друга и се отдръпват една или две стъпки
назад, докато не се опрат един на друг.
4. В тази позиция децата се опитват да избутат партньора си бавно назад.
5. Правилото е, че нищо неискано не се случва.
6. Обучителят и децата имат правото да кажат стоп във всеки един момент от
упражнението.
7. Този процес се извършва два пъти. Преподавателят задава въпроси за упражнението
след всеки опит.

Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. След няколко минути спрете играта и попитайте децата:





Как се чувствахте по време на упражнението?
Какво се случи?
Беше ли честна играта? Ако не, защо?
Какво е желанието ви за следващия кръг?

2. *Упражнението започва отново.*
3. След втория опит разговаряме отново:
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Какво се случи сега?
Имаше ли някакво насилие?
Какво наблюдавахте?
Мислите ли, че играта беше честна?

- 15 -

Разсъждавайки за играта „ честна борба”
Тема
Отпратка към
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност
Възраст
Продължителност
Големина на
групата
Преглед

Какво ми харесва, какво не ми харесва
Глава 1 – Разбиране на насилието
Глава 3 – Създаване на граници

4 – 6 години
10-30 минути
4-24

Преподавателят моли децата да споделят чувствата си относно
упражнението „честна борба”.
Вид на дейността Дискусия, Тиха
Цели  Да разреши конфликтите и да премахне напрежението.

Да насърчи децата да говорят свободно за чувствата си.
Подготовка Препоръчително е да се играе на "честна борба" предварително, за да се
максимализира ефекта от упражнението.
Материали Не

Инструкции за размисъл относно играта „честна борба”:
1. Веднага след „борбата” преподавателят сяда сред децата като ги пита какво се е
случило.
2. Децата започват историята първоначално нервно, но постепенно стават все поспокойни, започват да се отпускат и стават способни да се отнасят по различен начин.
3. Позволяването на децата да изразят своята енергия чрез диалог е добро решение да се
разреши конфликта и да се предотврати насилието.
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Тормозът 
Тема
Отпратка към
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност
Възраст
Продължителност
Големина на
групата
Преглед
Вид на дейността
Цели

Подготовка
Материали

Какво ми харесва, какво не ми харесва
Глава 1 – Разбиране на насилието
Глава 3 – Създаване на граници

6 години
50-60 минути
4-24
Децата са помолени да си представят ситуация, в която биват тормозени,
и след това да обсъдят възможните начини за реакция.
Дискусия, Тиха
Да се наблегне на важността от слушане и съобразяване с чувствата на
всеки един от групата.
Да се стимулира въображаема ситуация на насилие и конструктивно да се
намери начин за справяне с нея.
Ролева карта
Копия на ролевите карти

Инструкции:
1.
2.
3.
4.

Разделете децата в групи от по двама.
Прочетете ролевите карти на класа.
Дайте карта на всяка група.
В рамките на тази група помолете един или няколко ученици да си представят, че те са
лицето на картата с определена роля.
5. След това те могат да обяснят на групата как се чувстват.
6. Помолете останалата част от групата да предложи начин за решаване на проблема.
Размисли върху резултатите от обучението:
1.
2.
3.
4.

Как се чувствахте по време на упражнението?
Какви бяха страховете ви?
Какви решения открихте?
Помолете учениците да предложат идеи за истории с решения на проблемите във
всяка ролева карта.
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Подходът „Без обвинение” 
Тема
Отпратка към
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност
Възраст
Продължителност
Големина на
групата
Преглед

Вид на дейността
Цели

Подготовка
Материали

Какво ми харесва, какво не ми харесва
Глава 1 – Разбиране на насилието
Глава 2 – Емоционална интелигентност
Глава 4 - Комуникация

4 – 6 години
30 минути
2-10
Техника, използвана за справяне с тормоза в училище. Едно от найважните неща за този подход е, че той съзнателно избягва обвинения,
вина и наказание.
Дискусия, Изкуство, Тиха

Да помогне на тормозени деца да изразяват чувствата и страданието
си.

Да насърчи поемането на отговорност за нечии действия.
Не е небходима никаква специална предварителна подготовка.
Цветни моливи, бяла хартия

Инструкции и размисъл:
1. Интервю с жертвата с цел да се разбере как се чувства.
2. Помолете детето да нарисува картина или да напише нещо, с което да опише
страданието си.
3. С пълното знание и одобрение на детето, следващата стъпка включва събиране на
деца, подлагани на тормоз (включително минувачи), и може би някои неучастващи
деца.
4. Тази група (която не включва жертвата) ще бъде наясно със страданието на жертвата и
ще бъде насърчена да поеме отговорност за своите действия и да даде идеи как да
накарат тормозения човек да се чувства по-добре.
5. Трябва да се отбележи, че подходът „Без обвинение” (който може по погрешка да бъде
разглеждан като техника, която извинява тормоза) може също да бъде описан като
подход за подрепа на групата.
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Портрет на робота 
Тема
Отпратка към
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност
Възраст
Продължителност
Големина на
групата
Преглед
Вид на дейността
Цели
Подготовка
Материали

Какво ми харесва, какво не ми харесва
Глава 1 – Разбиране на насилието
Глава 2 – Емоционална интелигентност
Глава 4 - Комуникация

6 години
30 минути
9-24
Децата илюстрират как се чувстват, какво мислят, говорят и правят в
ситуация на тормоз.
Дискусия, Изкуство, Тиха
Да даде поглед на децата над ситуация на тормоз от всички гледни точки.
Не е небходима никаква специална предварителна подготовка.
Картон, маркери, лепило, цветна хартия

Инструкции и размисли:
1. Разделете класа на три групи.
2. Всяка група ще представя различна роля в ситуация на тормоз – побойник, жертва или
зрители.
3. Всяка група рисува голям силует на картон, за да представи всяка роля.
4. На различни части от тялото се поставят малки картички: в главата, какво може да
мисли човекът; в ръцете, какво прави; в устата, какво може да каже; в сърцето, какво
може да чувства.
5. След като се приключи, всички роли се представят, сравняват и по-късно се обсъждат с
класа.
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Какво би могло да се случи тук? 
Тема
Отпратка към
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност
Възраст
Продължителност
Големина на
групата
Преглед
Вид на дейността
Цели

Какво ми харесва, какво не ми харесва
Глава 2 – Емоционална интелигентност
Глава 4 - Комуникация

5 – 6 години
20 минути
6-20

Децата рисуват възможния край на историята.
Изкуство, Тиха, Дискусия
Да се даде на децата поглед над ситуацията на тормоз от всички гледни
точки.
Подготовка Не е небходима никаква специална предварителна подготовка.
Материали Книжка с картинки, хартия, цветни моливи

Инструкции:
1. Прочетете историята на децата, но не преди края. Историята трябва да бъде относно
насилието, тормоза или друг важен проблем.
2. Кажете на децата как може да завърши историята. Не е въпросът да се нарисува
„правилно” или „грешно” краят на историята. Въпросът е да започне да се се мисли над
начините за развитие на ситуацията.
Размисли върху резултатите от обучението:
1. Как се чувствахте по време на упражнението?
2. Какъв край на историята бихте измислили?
3. Обсъдете факта, че почти всяка ситуация зависи от нечия реакция.
Вариации:
1. В зависимост от темите, които са важни в групата, бихте могли да изберете историята
на картината.
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Играта „Пингвинът” 
Теми Какво ми харесва, какво не ми харесва
Отпратка към Глава 2 - Емоционална интелигентност
Наръчника за Глава 5 - Междукултурно обучение
обучители
Ниво на сложност  
Възраст 4 – 6 години
Продължителност 10-15 минути
Големина на групата Подходяща за всички групи.
Вид на дейността Действие, игра
Предназначение Да насърчи сътрудничеството и отговорността вътре в групата.
Цели 


Подготовка 




Материали 


Насърчете групата да работи заедно, подчертавайки колко е важно да се
развие чувство за общност.
Адресирайте следните компетенции – осъзнатост на групата, умение да
се прави разлика между това, което ми харесва, и това, което не ми
харесва.
Подгответе стаята за упражнението.
Пригответе голям лист хартия на пода.
За да бъде по-интерактивен, обучителят може да се облече като слънце,
което да „стопи леда”.
Пригответе за себе си голям набор от листчета, на които да си водите
бележки за забележителни неща, помнете, че това е игра за „стопяване
на леда”.
Голям лист хартия
Картинка на слънце (по избор)

Инструкции
1. Помолете децата да се застанат до листа, който сте сложили на пода.
2. Бъдете сигурни, че на всички им е удобно и имат достатъчно място да се движат.
3. Въведете децата в играта чрез следната история: „Децата са пингвини на този леден
къс и внезапно парчето лед започва да се движи към топла вода”. Вие сте слънцето,
така че може да се доближите до пингвините и да ги попитате: „Какво се случи?”.
4. Продължете с историята, когато децата отговарят правилно и ледът започва да се топи.
5. Вие започвате да късате листа и им обяснявате, че целта на играта е никой да не пада
във водата, защото там има опасни акули.
6. Нарежете парчета от листа докато три от децата паднат във „водата” (важно е да има
повече от един пингвин, който да падне, за да няма деца, които да „загубят”).
7. Използвайте тази игра през различни сесии, търсейки подобряване на резултатите от
всяка предишна сесия.
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Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Бъдете сигурни, че създавате благоприятна атмосфета, в която децата се
чувстват удобно да споделят чувствата си.
2. Споделяйте директно, просто и честно.
3. Избягвайте задълбочени обяснения за по-малките деца.
4. Обърнете внимание на онези деца, които са с по-малко социални възможности.
5. Насърчавайте цялата група да взима участие в дейността.
6. Въпроси към децата:

Какво се случи?
Кой се чувства добре по време на упражнението и кой не?
Как се чувстваха децата, които паднаха?
Какво беше усещането сред пингвините, които бяха на ”ледения под”?
Какво могат да направят всички, за да не пада никой във „водата”?

7. Завършете упражнението казвайки, че всички печелят и могат да подобрят
резултатите си следващия път, че групата е най-важна и най-важното е, че НЯМА
НИТО ПОБЕДИТЕЛИ, НИТО ПОБЕДЕНИ.
Информация и ресурси


Sommer, Jan (2007). Alles über gute und schlechte Gefühle. JENA
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РАЗБИРАНЕ НА НАСИЛИЕТО
Опитът, който даваме на децата в предучилищна възраст е полезен не само в превенцията на
насилието, а и в увеличаването на шансовете на децата да имат продуктивен и щастлив живот.
Изследванията показват, че висококачественото образование в ранното детство може да
намали проблемите в поведението на децата в по-късното им развитие.
В предучилищните градини преподавателите могат да покажат на децата ефективни начини за
справяне с гнева, с последиците от насилието, както и да им помогнат да се предпазват в
ситуации на насилие. Като ролеви модели и ръководители предучилищните педагози могат да
покажат на децата как да се оправят в ситуации на конфликт и да трансформират негативните
чувства по позитивни начини.
Чрез тази развита ранна основа от знания и умения децата са по-склонни да развият успешни
отношения с други деца, да се радват на академичен успех, да завършат училище и да водят
по-продуктивен живот като възрастни.
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Игра „Слонът”
Тема
Отпратка към
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност
Възраст
Продължителност
Големина на
групата
Преглед
Вид на дейността
Цели

Подготовка
Материали

Разработване на разбиране на насилието и причините за него
Глава 1 – Разбиране на насилието
Глава 3 – Създаване на граници

4 – 6 години
30 минути
8 – 24
Една група от деца се опитва да се държи заедно, докато други деца се
опитват да я разделят.
Действие, Игра, Енергична

Да се идентифицира и изразява насилието.

Да се зададат правила и да се влезе в ролята и на извършителя, и на
жертвата.
По желание: Да се даде фон на упражнението под формата на приказка
Не

Инструкции:
1. Разделете децата на две групи.
2. Има две групи – семейството на слоновете (те искат да останат заедно) и нарушителите
(те искат да заловят слоновете).
а. Слоновете сядат на земята и се опитват на направят голям възел.
б. Нарушителите обмислят стратегия, чрез която да разделят слоновете.
3. Децата, които не искат да вземат участие, биха могли да бъдат само наблюдатели.
4. Има само едно правило: Не на насилието.
5. Ако има нарушение, всеки може да каже „Стоп!”. Веднага след това играта спира.
6. После играта започва. Нарушителите нападат групата от слонове и се опитват да се
доберат до децата, които са сами. После привличат и отблъскват и...
7. Грижете се за всички деца!
8. Направете почивка (кажете „Стоп!”) ако става твърде опасно. Често децата забравят да
кажат „Стоп!”.
9. Ако някой каже „Стоп!”, обучителят пита какво се е случило и създава ново правило.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1.
2.
3.
4.

Имаше ли някакво насилие, въпреки правилото „Не на насилието”?
Има ли някой ранен?
Това само игра ли беше или сериозен конфликт?
Хареса ли ви да я играете?
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Преговори за договор 
Тема Разбработване на разбиране на насилието и причините за него
Отпратка към Глава 1 – Разбиране на насилието
Наръчника за Глава 4 – Комуникация
обучители Глава 4 – Права на децата
Ниво на сложност 
Възраст 4 – 6 години
Продължителност 30-40 минути
Големина на До 15-20 деца
групата
Вид на дейността Интерактивна, рисунки и дискусии
Предназначение Да се създаде атмосфера, в която обучението ще се развие чрез
подписването на договор.
Цели 



Подгответе цялата група за следващите дейности и обучения.
Да се определят правилата по време на обучението.
Да се изясни искреността и значението на обучението.

Комтетентности, 
които 
упражнението 
цели да развие


Развиване на чувство за групово сближаване.
Развиване на разбиране за концепцията на насилието.
Идентифициране на различните типове насилие, които децата вече
познават.
Изразяване на чувства.

Подготовка на 
преподавателя 

Подготвяне на стаята за упражнението.
Подготвяне на лист със съдържанието под формата на снимки, които
трябва да присъстват в договора.

Материали 



Голям лист хартия
Картинка на слънце (по избор)
Примерен договор

Инструкции
1.
2.
3.
4.

Посъветвайте се с децата за правила по време на обучението.
Помолете децата да нарисуват правилата на листове.
Уверете се, че правилата са ясни за всички.
Обучителят посочва важните правила за него (дори ако правилата не са измислени по
време на преговорите) .
5. След пробата на всички правила всички подписват договора, включително
преподаватели и обучители.
6. Поставете листа на стената, за да могат всички по всяко време да виждат договора.
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Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Въпроси към децата: Какво се случи? Кой се чувстваше добре и кой не? Как
бихте се почувствали ако някой не спазваше правилата? Какво бихте направили
ако някой не спазва правилата?
Съвети за преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата да се чувстват
комфортно да споделят чувствата си.
2. Идеите идват от децата и групата, децата трябва да възпремат правилата като
собствени идеи.
3. Ориентирайте се към децата, който са твърде тихи, и ги насърчете да участват,
ако едно дете изглежда прекалено срамежливо, може би за него е срамно да
изрази идеята за насилие.
4. Укрепване на преговорите чрез въпроси като: „Какво е важно за съвместната
работа?”, „Как можем да се отнасяме с уважение?”
Информация и ресурси


Sommer, Jan (2007). Alles über gute und schlechte Gefühle. JENA
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Дефиниция на насилието 
Тема Разбработване на разбиране на насилието и причините за него
Отпратка към Глава 1 – Разбиране на насилието
Наръчника за Глава 4 - Комуникация
обучители
Ниво на сложност 
Възраст 4 – 6 години
Продължителност 15-20 минути
Големина на групата До 15-25 деца
Вид на дейността Дискусия
Предназначение Да се намери дефиницията на „насилие”.
Цели 

Подготовка на 
преподавателя 

Материали 


Да се намери дефиницията на насилието от гледната точка на едно
дете.
Представете идеята за насилието и начините то да бъде
разпознато, базирани на детската представа.
Подгответе стаята за упражнението.
Разпределете столовете около себе си и се уверете, че всички деца
участват.
Използвайте подписания договор от предишната игра.
Договор
Черна дъска (по избор)

Инструкции
1. Помолете децата да седнат около вас.
2. Използвайте договора, за да представите дейността.
3. Започнете да говорите за договора, подчертавайки нещата, които не трябва да се
случват по време на обучението.
4. Въведете детето в концепцията за насилието, изброявайки правилата в договорите.
5. Попитайте децата какво разбират под насилие.
6. Стигнете до консенсус относно дефиницията на насилието, базирана върху гледната
точка на децата.
7. Повторете дефиницията на насилието и се уверете, че е станало ясно, че има различни
видове насилие.
8. Заключете с идеята, че всички форми на насилие вредят, не само физическото насилие.
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Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват
комфортно да споделят чувствата си относно насилието.
2. Споделяйте директно, по прост и честен начин. Начинът, по който казвате нещо,
може да се окаже по-важен от това, което казвате. Но бъдете сигурни, че го казвате
по убедителен начин.
3. Избягвайте задълбочени обяснения за по-малките деца. Така ще изгубите
вниманието им, а те няма да са способни да следят тези дълги описания. Едно или
две изречения са напълно достатъчни.
4. Когато децата започнат да говорят, използвайте тези помошни въпроси: „Какви
чувства създават насилие?”, „Какви са причините за насилието?”, „Има ли
различни видове насилие?”, „Къде можете да почувствате насилие?”, ”Какво ви
кара да се чувствате зле?”.
5. По-големите деца може да са в състояние да вербализират мислите и чувствата си
по-отчетливо, но нека това не е извинение да не се говори изобщо. Използвайте
същите принципи с по-малките деца, но се чувствайте свободни да говорите позадълбочено за насилието.
6. След като всички деца говорят за насилието, проведете дискусия относно
различните видове насилие, които те познават.
7. Приключете упражнението с въпрос към децата дали насилието е добро или лошо
нещо, щом ни кара да се чувстваме зле.

Информация и ресурси


Sommer, Jan (2007). Alles über gute und schlechte Gefühle. JENA
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Направете крачка напред 
Тема Разбиране на насилието
Отпратка към Глава 2 – Емоционална интелигентност
Наръчника за Глава 4 – Комуникация
обучители Глава 5 – Междукултурно обучение
Ниво на сложност 
Възраст 5 – 6 години
Продълителност

30 минути

Големина на групата До 10 деца
Вид на дейността Изкуство, Дискусия, Тиха
Предназначение Да се даде възможността на децата да разпознаят и оценят
разнообразието от характеристики, което прави индивидите уникални.
Цели 


Подготовка на 
предподавателя 


Материали 


Да се предостави на децата възможността да откриват и
идентифицират чувствата си, свързани с насилието;
Да се изследва начина, по който насилието влияе на емоциите на
всяко дете, и да се направи усилие това да се сподели с групата;
Да се обсъди защо насилието кара децата да се чувстват зле.
Подгответе стаята за упражнението.
Подгответе материалите за рисуване.
За да помолите децата да споделят чувствата си, свързани с
насилието, трябва първо вие самите да сте наясно със своите
чувства и ценности. Помислете за това какви са чувствата ви,
свързани с насилието. Каква е ценностната ви система, свързана с
насилието?
Хартия
Цветни моливи

Инструкции
1. Помолете децата да седнат на пода в кръг.
2. Уверете се, че на всички им е удобно и имат достатъчно място да се движат. Обяснете,
че ще трява да рисуват и след това да обсъдят рисунките си с групата.
3. Раздайте хартия и цветни моливи на децата.
4. Съобщете темата на рисунките: „Чувствам се зле, когато хората...”
5. Помолете децата да продължат изречението, рисувайки какво биха могли други хора
(деца или възрастни, семейство, приятели или непознати) да направят, за да ги накарат
да се чувстват зле.
6. Дайте на децата 10 минути за рисуване като ги помолите да не си говорят един с друг,
докато не завършат задачата.
7. След като рисунките са готови, помолете децата да ги покажат на останалата част от
групата и да започнат да обсъждат един по един както е нарисувал всеки от тях.
Уверете се, че групата разбира всяко дете и позволете да се задават въпроси към всеки
от групата. Когато е необходимо, можете да задавате допълнителни въпроси.
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Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. След като всички деца представят и обсъдят рисунките си, проведете заключителна
дискусия относно видовете насилие, които децата разпознават на рисунките.
2. Завършете упражнението с въпрос към децата дали насилието е добро или лошо
нещо, щом ни кара да се чувтсваме зле.

Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват комфортно
да споделят чувствата си, свързани с насилието.
2. Споделяйте по директен, прост и честен начин. Начинът, по който казвате нещо, може
да е по-важен от това, което казвате. Уверете се, че го казвате по убедителен начин.
3. Избягвайте задълбочени обяснения за по-малките деца. Така ще изгубите вниманието
им, а те няма да са способни да следят тези дълги описания. Едно или две изречения
са напълно достатъчни.
4. Освен това можете да използвате рисунки и книги за деца в областта на насилието и
други.
5. Децата черпят чувството си на сигурност от отношението и поведението на
възрастните, предимно родители. Начинът, по който се държим и говорим, директно
въздейства върху емоционалното благополучие на децата. Винаги следвайте
упражненията и дискусиите относно насилието с увереността, че родителите на
децата, тези, които се грижат за тях, и преподавателите ги обичат и ще направят
всичко по силите си да се грижат за тях, да ги защитават и да ги накарат да се чувстват
сигурни.
6. По-големите деца може да са в състояние да вербализират мислите и чувствата си поотчетливо, но нека това не е извинение да не се говори изобщо. Използвайте същите
принципи с по-малките деца, но се чувствайте свободно да говорите по-задълбочено
за насилието.

Информация и ресурси
1. “Деца и насилие” - http://www.public.asu.edu/~dbodman/candv/
2. “Как да говорим с децата за страха и насилието” http://www.nmha.org/go/information/get-info/children-s-mental-health/talking-to-kidsabout-fear-and-violence
3. “Как да говорим с децата си за чувствата” http://www.parentingpress.com/violence/talk.html
4. “Как да говорим с децата за насилието в училище” http://www.aboutourkids.org/articles/talking_kids_about_school_violence
5. “Разговор с деца за насилието” - http://www.talkwithkids.org/violence.html
6. „Насилие с деца” - http://zdorovye.khakassia.ru/32/197.html
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НУЖДИ И ПРАВА НА ДЕЦАТА

Чрез игрите в тази глава децата научават повече за себе си в социалните среди. Децата
не само осъзнават и намират себе си на емоционално ниво, но и развиват чувство на
отговорност за собствените си действия и действията на другите в групата. Тези игри покриват
широк кръг от теми като Емоционална интелигентност, Разбиране на насилието, Комуникация,
Правата на децата и много други.
Целите на упражненията и игрите са децата да разберат, че имат място в групата като в
същото време осъзнават къде се намират спрямо ролите, които имат другите в групата.
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Права на децата: нужди и желания
Тема Нужди и права на децата
Отпратка към Глава 5- Междукултурно обучение
Наръчника за Глава 6 – Увереност, отговорност, доверие
обучители
Ниво на сложност   
Възраст 6 години
Продължителност

30 минути

Големина на групата До 10 деца
Вид на дейността Изкуство, Тиха, Дискусия
Предназначение Да сме наясно с правата на децата.
Цели Да работим в екип.
Подготовка на 
преподавателя
Материали 



Подгответе стаята за упражнението.

Моливи
Хартия
Цветни моливи

Инструкции
1. Въведение и цялостна класна дейност: Попитайте учениците от какво имат нужда всеки
ден, давайки подсказващи примери като храна, напитки, дрехи, място за игра и работа,
комуникация, здраве, транспорт и т.н. Запишете предложенията им на дъската.
2. Групова дейност: Помолете учениците да напишат по двойки предложенията си под
две заглавия: „Нужди” и „Желания” (Може да се наложи да се добави допълнително
място за всичко, което учениците сметнат за неподходящо, в графите „Нужди” и
„Желания”). След това двойките образуват групи от 4 души, за да обсъдят и сравнят
резултатите си. По-дълъг ли е списъкът на едни от този на други? Защо това е така?
Направете списък с резултатите от предложенията на децата на дъската. Има ли
области, в които децата не са съгласни едни с други?
3. Програма: помолете децата да погледнат списъка с нуждите. Насърчете ги да се
фокусират върху нещата, които са им нужни, за да живеят. На какво според тях всички
имаме право? Кое е нещото, което всички имаме право да правим? Може да се
наложи да дадете инструкции на учениците, насърчавайки ги да обмислят неща като
семейство, подслон, сигурност, образование, игра, медицина, приятелство и тн.
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Отбележете единственото от тях, което целият клас счита от съществено значение за
оцеляването ни. Трябва ли на тези неща да имат права всички деца или само тези от
класа? Има ли други неща, на които всички деца трябва да имат право? Съберете
всички предложения на децата и ги напишете на лист, който да бъде поставен на
видно място в класната стая за употреба или справка по време на следващите
упражнения.

Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Завършете упражнението с въпрос към децата как се чувстват относно това
упражнение.
Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват
комфортно да споделят чувствата си относно преживяното.
2. Избягвайте задълбочени обяснения за по-малките деца. Така ще изгубите
вниманието им, а те няма да са способни да следят тези дълги описания. Едно
или две изречения са напълно достатъчни.

Информация и ресурси


www.oxfam.org.uk/education/resourcesrights/files/lesson1_needs_and_wants.pdf
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Маратон на прегръдките
Теми Нужди и права на децата
Справка с наръчника Глава 2 – Емоционална интелигентност
за обучение Глава 5 – Междукултурно обучение
Глава 6 – Увереност, Отговорност и Доверие
Ниво на сложност 
Възраст 3 - 6 години
Продължителност 30 минути
Големина на групата До 20 деца
Вид на дейността Енергична, Действие, Игра
Предназначение Да се стремим да бъдем наясно с правата на децата.
Цели




Да се работи в екип.
Да се усещат чувствата на любов и внимание в групата.

Подготовка на Подгответе стаята за упражнението.
преподавателя
Материали Нищо

Инструкции
1. Направете две групи с еднакъв брой деца, застанали лице в лице, достатъчно далече
един от друг, за да могат да бягат. Учителят съобщава, че, щом чуят свирка, децата от
едната група ще започнат да тичат с отворени обятия към своите партньори от другата,
които са точно срещу тях. Когато стигнат до партьорите си, трябва да ги прегърнат
много силно. Другата група трябва да се стреми да не мърда, за да достигне
връстниците си.
2. Повторете играта, но този път групата, която получава прегръдки, трябва да тича, за да
ги върне на съотборниците си.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Как се чувствахте по време на упражнението?
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Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват комфортно
да споделят чувствата си относно преживяното.
2. Избягвайте задълбочени обяснения за по-малките деца. Така ще изгубите вниманието
им, а те няма да са способни да следят тези дълги описания.

Информация и ресурси
1. http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos3
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Моята златна обувка 
Теми Нужди и права на децата
Справка с наръчника за Глава 2 – Емоционална интелигентност
обучение Глава 7 – Обучение по човешки права
Ниво на сложност 
Възраст 4 – 6 години
Продължителност 60 минути
Големина на групата До 10 деца
Вид на дейността Изкуство, игра
Предназначение Да сме наясно с правата на децата.
Цели 


Да се развият умения за работа в екип.
Да се развие усещане за самочувствие и висока оценка на личното
развитие и физическото порастване.

Подготовка на Подгответе стаята за упражнението.
преподавателя
Материали 




Стари обувки
Бяло лепило
Вестници
Маси

Инструкции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Помолете децата да седнат на пода в кръг.
Уверете се, че на всички им е удобно и имат достатъчно място да се движат.
Помолете родители да донесат в стаята много малка обувка на децата си (бебешка).
Сложете обувките в центъра на кръга и помолете децата да сравнят размера на
сегашните си обувки с този на малките обувки, които родителите им са донесли.
Говорете за растежа и обучението, през което са минали досега.
Всеки следващ размер на обувките е символичен знак за растеж и развитие, също и
знак за идентичност.
Украсете обувките така че децата да си спомнят детските години.
Подгответе голяма маса или няколко маси за класа, покривайки ги с вестници.
Всяко дете слага слой лепило от вътрешната и външната страна на обувката, след което
я оставя да изсъхне.
Когато обувките изсъхнат, ги оцветете със златен или сребърен спрей по избор.
Обувките вече са сухи и готови.
Децата занасят обувките в домовете си.
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Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Как се чувствахте по време на упражнението?
Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват
комфортно да споделят чувствата си относно преживяното.
2. Избягвайте задълбочени обяснения за по-малките деца. Така ще изгубите
вниманието им, а те няма да са способни да следят тези дълги описания.
3. В случай, че не можете да употребите спрей, използвайте маркер, за да боядисате
обувките.
Информация и ресурси
1. http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos3
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Блестя като звезда 
Теми Нужди и права на децата
Справка с наръчника Глава 2 – Емоционална интелигентност
за обучение Глава 3 – Определяне на граници
Глава 7 – Права на децата
Ниво на сложност 
Възраст 4 – 6 години
Продължителност 30 минути
Големина на групата До 10 деца
Вид на дейността Изкуство, Тиха
Предназначение Да сме наясно с правата на децата.
Цели 


Да работим в екип.
Умение за разграничаване и високо ценене на човешките права.

Подготовка на Подгответе стаята за упражнението.
преподавателя
Материали 





Конци
Картон
Блясък
Снимки
Ножици

Инструкции
1. Помолете децата да седнат на пода в кръг.
2. Уверете се, че на всички им е удобно и имат достатъчно място да се движат.
3. Помолете децата да помислят за физически и психически характеристики, които ги
описват. Например: „Харесвам очите си.”, „Аз съм добър приятел.”, „Обичам да
помагам.” и т.н.
4. Преподавателят очертава контурите на звездите на картона.
5. Децата режат звездите и ги украсяват с блясък.
6. Поставете снимка на върха на звездата.
7. Напишете в центъра на звездата какво децата харесват в себе си.
8. Окачете звездите като целогодишна декорация на класната стая.

Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Как се чувствахте по време на упражнението?
2. Лесно ли беше да помислите за това какво ви харесва в самите вас?
3. Трудно ли беше, защо?
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Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват комфортно
да споделят чувствата си относно преживяното.
2. Избягвайте задълбочени обяснения за по-малките деца. Така ще изгубите вниманието
им, а те няма да са способни да следят тези дълги описания.
Информация и ресурси
1. http://www.waece.org/paz/dossier.php?dossieres=dossierconflictos3
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Правата на заека 
Теми Нужди и права на децата
Отпратка към Глава 4 – Комуникация
Наръчника за Глава 5 – Междукултурно обучение
обучители Глава 7 – Права на децата
Ниво на сложност 
Възраст 5-6 години
Продължителност 30 минути
Големина на групата 6 до 12 деца
Вид на дейността Дискусия, Тиха
Предназначение Да позволим на децата да разпознават и оценяват важността на
правата.
Цели




Да се рефлектира заедно с децата върху идеите за солидатност
и уважение към другите;
Да се обсъди защитата на правата на децата.

Подготовка на
преподавателя





Подгответе стаята за упражнението.
Помолете групата да релаксира.
Бъдете подготвени за въпроси от страна на децата.

Материали




Хартия
Маркер

Инструкции
1. Помолете децата да седнат на пода в кръг.
2. Уверете се, че на всички им е удобно и имат достатъчно място да се движат.
3. Помолете децата да си представят, че имат домашен любимец – заек, за който да се
грижат, и да го именуват.
4. Попитайте „Какви са нещата, от които заекът ще се нуждае?” (Те могат да предложат
неща като подслон, слама, храна, вода, внимание, любов и т.н.
5. Напишете „Заек” най-отгоре в лявата колона на таблицата, подобна на тази по-долу, и
записвайте отговорите на децата в нея.
6. Попитайте „Кой е отговорен за гарантирането, че заекът получава всичко, от което има
нужда?” (Записвайте отговорите на децата).
7. Потвърдете нещата, от които заекът се нуждае, за да оцелее и да се развива: храна,
вода и подлон.
8. След това задайте въпросите: „Ако заекът наистина има нужда от тези неща, за да
оцелее, трябва ли да има правото да ги получи? Кой е отговорен за гарантирането, че
правата на заека са изпълнени?”.
9. Напишете „ДЕЦА” най-отгоре в дясната колона и попитайте децата: „Какви са нещата,
от които децата имат нужда, за да се развиват и за да имат щастлив, сигурен и
здравословен начин на живот?”.
10. Направете списък с отговорите на децата.
11. Попитайте „Кой е отговорен за гарантирането, че децата получават всичко, което им е
нужно, за да са щастливи, сигурни и здрави?”, „От какво се нуждаят децата, за да бъдат
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защитени, да оцелеят, да се развиват и да участват в подобни дейности?”, „Щом
децата имат нужда от тези неща, трябва ли да имат правото да ги получат?”.
12. Попитайте групата дали някога са чували за Конвенцията за правата на детето.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Как се чувствахте по време на упражнението?
2. Какво кара заекът да се чувства щастлив и сигурен?
3. Какво кара вас да се чувствате щастливи и сигурни?
Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват
комфортно да споделят чувствата си.
2. Уверете се, че всяко дете има възможността да изрази себе си.
3. Избягвайте задълбочени обяснения за по-малките деца. Така ще изгубите
вниманието им, а те няма да са способни да следят тези дълги описания.
4. Освен това може да използвате различни цветове, за да обозначите отделните
колони.
5. По-големите деца може да са в състояние да вербализират мислите и чувствата си
по-отчетливо, но нека това не е извинение да не се говори изобщо. Използвайте
същите принципи с по-малките деца, но се чувствайте свободни да говорите позадълбочено по проблема.
Информация и ресурси
1. http://www.unicef.org/crc/
2. http://en.wikipedia.org/wiki/children's_rights
3. http://www.amnesty.ca/themes/деца_overview.php
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УОД – УВЕРЕНОСТ, ОТГОВОРНОСТ, ДОВЕРИЕ
Увереността, отговорността и доверието са три човешки характеристики, които са много
близки една до друга. С развитието си детето ще придобие всяка една от тях като
същевременно ще става по-способно за изпълнение на задачи и дейности през целия си
живот. Увереността може да бъде разглеждана като самоувереност, докато доверието се
отнася повече до усещанията и убежденията, които детето споделя в ролевите си модели с
връстници и възрастни. Отговорността е смятана за възможност или умение да се мисли и
действа за себе си, без да бъдеш управляван от определен авторитет. Когато едно дете се
чувства достатъчно уверено в себе си да поеме по-големи отговорности и да постигне целите
си, то ще спечели и доверието на другите и това от своя страна ще повиши самочувствието му.
Важно е да се организират дейности и да се правят упражнения, в които децата ще изградят
това чувство на увереност и доверие чрез справяне с отговорностите, които преподавателите
им възлагат.
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Сляпо доверие 
Теми УОД – Увереност, Отговорност, Доверие
Отпратка към Глава 4 - Комуникация
Наръчника за Глава 6 – Увереност, отговорност, доверие
обучители
Ниво на сложност  
Възраст 4 – 6 години
Продължителност 30 минути
Големина на групата До 10 деца
Вид на дейността Действие, Игра, Дискусия
Цели Да се поема отговорност за другите.
Комтетентности, 
които упражнението 
цели да развие 

Подготовка на 
преподавателя 


Умение да се доверяваме на другите;
Умение да се изразяват словесно чувствата;
Умение да се споделят лични чувства с групата;
Умение да „водим” останалите.
Подгответе стаята за упражнението.
Пригответе шалове, за да завържете очите на децата.
Помолете децата да споделят чувствата си.

Материали Шалове, за да се покрият очите на децата.

Инструкции






Помолете децата да седнат на пода в кръг.
Уверете се, че на всички им е удобно и имат достатъчно място да се движат. Обяснете
им, че ще трябва да повървят и след това да говорят за чувствата си с групата.
Завържете очите на половината от децата.
Останалите деца трябва да водят тези, които са със завързани очи, за ръка или само с
един пръст или реч.
След като упражнението е приключено, попитайте децата за чувствата им. Уверете се,
че групата разбира всяко дете и позволете да се задават въпроси към всяко едно от тях.
Когато е подходящо можете да зададете допълнителни въпроси.

Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1.
2.
3.
4.
5.

Как се чувствате?
Как се чувстваше детето, което беше със завързани очи?
Как се чувстваше детето, което го „водеше”?
Относно отговорността, която поехте – има ли ранени?
Как детето, което води това, което е със завързани очи, се увери, че то се чувства
сигурно?
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Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват
комфортно да споделят чувствата си относно преживяното.
2. Избягвайте задълбочени обяснения за по-малките деца. Така ще изгубите
вниманието им, а те няма да са способни да следят тези дълги описания.
3. Освен това можете да използвате като помощни материали рисунки и книги в
областта на чувствата на децата.

Информация и ресурси
1. TVV (2007). Alles über gute und schlechte Gefühle. Jena
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Каране на кола
Теми УОД – Увереност, Отговорност, Доверие
Отпратка към Глава 4 – Комуникация
Наръчника за Глава 6 – Увереност, Отговорност, Доверие
обучители
Ниво на сложност   
Възраст 6 години
Продължителност 30 минути
Големина на групата До 10 деца
Вид на дейността Действие, Игра, Тиха
Предназначение Да научим децата да се доверяват на другите.
Цели Да се поема грижата за децата.
Комтетентности, 
които упражнението 
цели да развие 
Подготовка на 
преподавателя 


Умение да се изразяват словесно и несловесно чувства;
Умение за работа в екип;
Умение за изграждане на доверие;
Подгответе стаята за упражнението.
Помолете групата да релаксира.
Бъдете подготвени за въпроси от страна на децата.

Материали Нищо

Инструкции
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Помолете децата да седнат на пода в кръг.
Уверете се, че на всички им е удобно и имат достатъчно място да се движат.
Помолете децата да играят по двойки.
Завържете очите на половината от децата (те са коли).
Останалата част от децата са шофьори.
Обяснете на децата принципа на управление на колата: Всяка кола се управлява като
едно едно от децата докосва другото и му задава посоките: докосване на дясното рамо
означава да се движиш надясно, докосване на лявото – движение наляво, докосване
на двете рамена означава СТОП, докосване на коремчето означава право напред.
7. Обяснете на шофьорите, че не трябва да се блъскат с други коли.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1.
2.
3.
4.

Какви са чувствата ви относно тази игра?
Лесно ли беше да изразите словесно и несловесно чувствата си?
Трудно ли беше да се придвижвате като сляп човек? Ако не, защо?
Лесно ли беше да останете в групата? Ако не, защо?
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Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват
комфортно да споделят чувствата си.
2. Уверете се, че всяко дете има възможността да изрази себе си.
3. Избягвайте задълбочени обяснения за по-малките деца. Така ще изгубите
вниманието им, а те няма да са способни да следят тези дълги описания.
Информация и ресурси
1. http://www.chomikuj.pl (smoki-agresja)
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Тъмен тунел
Теми УОД – Увереност, Отговорност, Доверие
Отпратка към Глава 4 – Комуникация
Наръчника за Глава 6 – Увереност, Отговорност, Доверие
обучители
Ниво на сложност  
Възраст 4 – 6 години
Продължителност 30 минути
Големина на групата До 20 деца
Вид на дейността Действие, Игра
Цели 


Комтетентности, 
които упражнението 
цели да развие 

Да се движим със завързани очи.
Да се рефлектира върху чувствата.
Да се създава благоприятна атмосфера.
Умение да се доверяваш;
Умение да се разсъждава;
Умение да говориш за себе си.

Подготовка на Подгответе стаята за упражнението.
преподавателя
Материали Нищо

Инструкции








Помолете децата да седнат в кръг.
Те трябва да се изправят в редица с отворени крака на метър един от друг.
Последният е застанал на коленете си със затворени очи.
Кажете му, че е влак, който трябва да мине през много тъмен тунел.
Децата дават указания (ляво, дясно, център) и трябва да покажат на влака как да стигне
до изхода (под краката им).
Когато той свърши, трябва да застане на мястото на последния от редицата.
Дайте 10 минути, в които децата да говорят за себе си.

Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1.
2.
3.
4.

Как се чувствахте по време на упражнението?
Лесно ли беше да се движите със завързани очи? Ако не, защо?
Как се почувствахте преминавайки през много тъмен тунел?
Чувствахте ли се сигурни с групата? Чувствахте ли се комфортно?

Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват
комфортно да споделят чувствата си относно насилието.
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Човешкият фотоапарат
Теми Как да се справяме с конфликти?
Отпратка към Глава 2 – Емоционална интелигентност
Наръчника за Глава 6 – Увереност, Отговорност, Доверие
обучители
Ниво на сложност   
Възраст 5 – 6 години
Продължителност 30 минути
Големина на групата До 10 деца
Вид на дейността Действие, Игра, Дискусия
Предназначение Да се създаде чувство на доверие вътре в групата.
Цели Да се разботи в екип.
Комтетентности, 
които упражнението 
цели да развие

Умение да се разпознават вече видяни неща.
Умение за работа по групи.

Подготовка на Подгответе стаята за упражнението.
преподавателя
Материали Нищо

Инструкции
1. Помолете децата да си намерят партньори (един от тях става фотограф, докато другият играе
ролята на фотоапарат).
2. „Фотоапаратът” трябва да си затвори очите.
3. „Фотографът” трябва да го премества бавно, оформяйки пейзажа, когато види нещо
интересно, трябва да насочи фотоапарата към него и да „снима” (фотоапаратът отваря очите
си за 2 секунди).
4. След 5 снимки „фотографът” се връща на изходна позиция с „фотоапарата”, който трябва да
запомни последователността на местата, където са направени снимките.
5. След това ролите се сменят.
6. Последните 10 минути са посветени на обсъждане на кръгла маса на чувствата и
възприятията на децата за упражнението.

Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Как се чувствахте по време на упражнението?
2. Лесно ли беше да работите заедно?
3. Лесно ли беше да съберете снимките накрая на упражнението?
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Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват комфортно
да споделят чувствата си относно преживяното.
2. Избягвайте задълбочени обяснения за по-малките деца. Така ще изгубите вниманието
им, а те няма да са способни да следят тези дълги описания.
Информация и ресурси
1. www.istruzionevenezia.it
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ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО

Целта на тези дейности е да се предаде идеята, че децата в един клас сформират група.
Ние искаме да работим върху положителните аспекти на живота, споделяйки плодовете на
колективните си усилия. Игрите от тази глава могат да бъдат обвързани с тези от главата
„Самоидентификация”, акцентирайки повече върху индивидуалните уникални качества и
идентичности на всеки член от групата.
Бихме искали да предадем идеята, че „Цялото е по-голямо от сбора на съставните му
части.”
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Да живеем заедно 
Теми Да живеем заедно
Справка с наръчника Глава 3 – Създаване на граници
за обучение Глава 4 – Комуникация
Глава 5 – Междукултурно обучение
Ниво на сложност  
Възраст 5 – 6 години
Продължителност 30 минути
Големина на групата До 4 деца в група
Вид на дейността Рисуване и взаимодействие.
Цели 


Комтетентности, 
които упражнението 
цели да развие 


Подготовка на 
преподавателя 
Материали 



Да се насърчи работата в групи.
Да се развият уменията за комуникация.
Да се създаде чувство на доверие вътре в групата.
Умение да се излагат личните идеи.
Умение да се споделят лични чувства с група.
Умение да се водят преговори и да се осъществява комуникация в
група.
Умение да се взаимодейства в група.
Да се подобри чувството на приндлежност към определена група.
Пригответе половин лист за всяко дете.
Подгответе стаята за работа по групи от 4 деца.
Хартия
Боички
Моливи

Инструкции
1. Дайте на всяко дете половин лист.
2. Помолете ги сами да сформират групи с 4 деца във всяка.
3. Дайте им първата задача: да напишат думата „ЗАЕДНО” на четирите листа хартия,
написвайки поне две букви на всеки лист.
4. Втора задача: Украсете четирите листа хартия поотделно, така че артистичното
произведение да оформи една непрекъсната фреска, свързваща четирите листа.
5. Обяснете на децата, че трябва да създадат заедно дизайна на фреската и да оцветят
поотделно всяка от четирите части на хартия.
6. След приключване на работа свържете частите и поставете стенописа на стената.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1.
2.
3.
4.

Как се чувствахте по време на упражнението?
Лесно ли беше да споделите идеите си?
Лесно/трудно ли беше да свържете зедно отделните части на своя артистичен продукт?
Какво мислите за различните произведения на изкуството?
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Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че нито едно дете не е оставено да работи само.
2. Уверете се, че всяко дете е интегрирано в групата, когато тя се сформира.
3. Важно е да се уверите, че нито едно дете не е отхвърлено от групата си.
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Да съединим частите на мозайката 
Тема

Да живеем заедно

Глава 2 - Емоционална интелигентност
Отпратка към
Наръчника за Глава 4 – Комуникация
обучители Глава 5 – Междукултурно обучение

5 – 6 години
15 минути
3–5
Всяко дете получава част от мозайката, а групата трябва да я съедини.
Игра, Тиха

Създаване на чувство за живеене заедно като всеки член на групата
е важен.

Насърчете комуникацията.
Подготовка Разбъркайте мозайката.
Материали Мозайка

Ниво на сложност
Възраст
Продължителност
Големина на групата
Преглед
Вид на дейността
Цели

Инструкции:
1.
2.
3.
4.

Съберете се в кръг, ако има повече от 5 деца, разделете групата на малки групи.
Обяснете на децата, че ще трябва да направят мозайка в малките си групи.
Всички трябва да участват, всеки получава по една част от мозайката.
Започнете упражнението, наблюдавайте ситуацията.

Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1.
2.
3.
4.

Лесно ли беше да направите това?
Какво ви беше трудно? Ако има такова нещо, защо?
Приятно ли ви беше да съединявате заедно мозайката?
Чувствахте ли се горди от факта, че я съединявахте заедно?

Вариации:
1. В зависимост от началото на развитието, децата могат да се справят с упражнението и
без да говорят. Тогава то е много по-трудно.
2. Създайте своя собствена мозайка: Нарежете някоя картинка на парчета или
внимателно разпръснете вазата с цветя.
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Торбата с монети 
Теми Да живеем заедно
Отпратка към Наръчника Глава 2 – Емоционална интелигентност
за обучители Глава 5 – Междукултурно обучение
Глава 6 – Увереност, Отговорност, Доверие
Ниво на сложност 
Възраст 4 – 6 години
Продължителност 20 минути
Големина на групата Всички деца
Вид на дейността Тиха, Игра
Цели Загриженост за себе си и околните.
Комтетентности,
които
упражнението
цели да развие
Подготовка на
преподавателя
Материали





Умение да се разграничат индивидуалната и груповата
принадлежности.
Умение да се определи групата.
Умение да сме част от групата.



Съберете всички монети от играта и си поставете в кутия или
чанта. Представете на децата идеята, че кутията представлява
групата.
1 кутия (достатъчно голяма, за да побере хартиените монети)

Инструкции
1. За да намерят общите и различните неща в групата, всички деца сформират кръг,
преподавателят вади една монета от кутията и чете на висок глас по една характерна
черта от няколко монети.
2. Децата, които притежават съответната характеристика, застават в центъра на кръга.
Може да има едно или няколко деца, които да се ориентират към центъра на кръга
едновременно. Това ще създаде чувство за присъединяване у децата.
3. Нито едно дете няма да остане навън! По този начин първоначалният кръг се
превръща в група от хора.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1.
2.
3.
4.

Как се чувствахте по време на упражнението?
Почувствахте ли се изключени/включени?
Приятно ли беше чувството да се движите едновременно в кръга?
Как се чувствахте относно онези, които не бяха в кръга?

Съвети към преподавателя
1. Преподавателят не трябва да забравя да включи своята монета и да се присъедини
се към групата.

Информация и ресурси
1. Вдъхновени от играта за добро поведение: www.peacepower.info
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Възелът
Теми Да живеем заедно
Отпратка към Глава 4 – Комуникация
Наръчника за Глава 5 – Междукултурно обучение
обучители Глава 6 – Увереност, Отговорност, Доверие
Ниво на сложност   
Възраст 5 – 6 години
Продължителност 10 - 15 минути
Големина на групата До 5 деца във всяка група
Вид на дейността Физическа
Предназначение Работете заедно, за да развържете възела, насърчете сътрудничеството и
доверието.
Цели 


Комтетентности, 
които упражнението 
цели да развие 

Да накараме децата да осъзнаят, че сътрудничеството е най-добрият
начин за разрешаване на всеки проблем;
Да се създаде доверие между децата;
Да се сътрудничи в групата за разрешване на определена сложна
ситуация.
Умение да се водят преговори.
Умение да се координира и комуникира.
Умение за сътрудничество в група.

Подготовка на Подгответе стаята за упражнението.
преподавателя
Материали Никакви

Инструкции
1. Помолете децата да се подредят в кръг и да затворят очите си.
2. Ръцете им трябва да са изпънати напред и те трябва да намерят нечии чужди ръце
(докато държат очите си затворени).
3. Кажете им да отворят очите си: оформил се е възел от деца.
4. Помолете децата да развържат възела без да пускат ръцете си.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Как се чувствате?
2. Какво поведение беше най-подходящо за разрешаване на проблемите?
3. Как биха се променили нещата, ако се подкрепяме и си помагаме?
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Съвети към преподавателя
1. Децата трябва да са отпуснати, за да играят тази игра.
2. Преди да започнат да развързват възела, направете им кратко представяне на
сътрудничеството и споразуменията по движенията, преди всеки да се опита да
развърже сам възела.
3. Всяко дете трябва да изрази чувствата си след играта.
4. Важно е децата да следват инструкциите. Ако не успеят да развържат възела или
веригата се скъса, дайте им втори шанс и повторете упражнението.
Информация и ресурси
1. Тази игра е една от дейностите, предложени от „Хуманистично движение”. Може
да видите повече на http://www.iheu.org/
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РАЗБИРАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО

Разнообразието се счита за лично право на всеки индивид. В „Наръчник за правата на децата”
и “Универсална декларация за правата да човека” на ООН правата не са фокусирани върху
определена култура, изключвайки друга такава, а се приветства разнообразието, независимо
от културната, националната или личната отличителна черта. Обученето за разнообразието
означава преодоляване на стереотипите чрез разбиране на факта, че разнообразието
съществува като естествен феномен. Общата цел на дейностите с деца е интегрирането,
следващите игри се стремят стъпка по стъпка, от 1во до 3то ниво, да създадат ясна представа
за различията, да създадат възможност за взаимно приемане на индивидите в групата като по
този начин се преодоляват личните и груповите конфликти. Предназначението на
допълнителните игри е да научи децата да използват различията и уменията си като
допълващи се в работата по двойки (Упражнението на среща с куклите) и как да изграждат
силна група (Упражнението за работа в мрежата). Последната игра: „Оракулът” и „Пътуващата
книга” учат за ползите от разнообразието, включването в група и личната отговорност.
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Намиране на нови имена 
Теми Разбиране на разнообразието
Отпратка към Глава 2 – Емоционална интелигентност
Наръчника за Глава 5 – Междукултурно обучение
обучители
Ниво на сложност 
Възраст 4 – 6 години
Продължителност 20 минути
Големина на групата 3 деца
Вид на дейността Дискусия, Тиха
Цели 


Комтетентности,
които упражнението
цели да развие
Подготовка на
преподавателя




Осъзнаване на индивиадуалността.
Откриване на уникалността на всеки от нас.
Намиране на прилики и разлики в групата.
Обчене за разликите.
Обучене за приемането на индивиди в групата.

Преподавате могат да представят снимки на хора от различни среди,
алтернативни карти за игра с картинки на хора от различни
националности или да изрязват снимки на хора от списания.
Материали Снимки на различни хора

Информация и ресурси
1. Децата работят в малки групи, измисляйки нови имена за всяко дете (за себе си):
Новите имена трябва да съответстват на персоналните им качества или постижения.
2. Всяко дете получава уникално лично име, например Индианец. Учителят обяснява, че
всяко дете след това трябва да си избере снимка, към която се чувства свързано с
новата си идентичност.
3. Оставете децата сами да си изберат снимка, която мислят, че им подхожда.
4. Помолете децата да обсъдят уникалността на собствените си характери с помощта на
снимките.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Защо избрахте тази снимка?
2. Какво харесвате в характера, който тя представя?
3. Как се чувствате относно хората, които са различни от вас? Чувствате ли се
уплашени/ любопитни/ щастливи и тн.?
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Съвети към преподавателя




Малките деца могат да използват картинки на анимационни герои като Мики Маус
(асоциативните черти могат да са: забавен, дружелюбен с приятелите си и смел)
Всяко дете се идентифицира с определен герои/снимка и асоциативни черти. Още
повече всеки член на групата носи уникалността от личностни черти и по този начин
спомага за разнообразието от характерни черти и умения.
Рефлектиране върху резултатите от обучението: това е обяснението на преподавателя
за целия клас за уникалността на всяка група от деца.
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Дете в Кладенеца
Теми
Отпратка към
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност

Разбиране на разнообразието
Глава 2 – Емоционална интелигентност
Глава 5 – Междукултурно обучение


Възраст 4 – 6 години
Продължителност
Големина на групата
Вид на дейността
Цели

15 – 20 минути
Максимум 25
Игра
 Да се осъзнае, че всяко дете принадлежи към групата.
 Да се осъзнаят личните черти, нужни в групата.
 Да се сформира група и да се създаде чувство за приндалежност
към групата.
Комтетентности, които  Собствена осъзнатост на силните и слабите страни, силните и
слабите емоции.
упражнението цели да

Самостоятелна информираност за групата.
развие
Подготовка на Уверете се, че играта е планирана така че всички деца да участват в
преподавателя дейността по групи.
Материали -

Инструкции
1. Децата сядат в кръг. Едно дете в средата пада и казва ”Паднах в кладенеца”. Другите деца
го питат: „Кой мислиш, че трябва да те спаси?”, „Човекът, който може да крещи най-силно”
или „Най-тъжният човек”, т.н. След това, децата трябва да демонстрират необходимите
качества за спасят детето в кладенеца. Детето в кладенеца избира този, който най-добре
изпълняват ролята си. Избраното дете слиза в кладенеца и продължава играта.
2. Обяснете, че в някои ситуации са нужни определени емоции, а в други ситуации – други
емоции помагат за спасяването на връстниците.
3. Да се постави акцент върху разнообразието от емоции, които са били нужни за спасяване
на детето в кладенеца.

Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Как се чувствахте по време на упражнението?
2. Кои хора бяха най-силни?
Съвети към преподавателя:
1. Препоръчително е за всички деца да използват реда си в кладенеца.
2. Упражнението може да продължи и друг път ако не всички деца са използвали реда си.
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Среща с кукли 
Теми Разбиране на разнообразието
Отпратка към Глава 4 - Комуникация
Наръчника за Глава 5 – Междукултурно обучение
обучители
Ниво на сложност  
Възраст 3 – 6 години
Продължителност
Големина на групата
Вид на дейността
Цели
Комтетентности,
които упражнението
цели да развие
Подготовка на
преподавателя
Материали

30 минути
Групи по двойки
Тиха, Игра
Тийм билдинг (изграждане на екип) чрез започване на диалог.
Възможност за игра заедно по двойки, комуникирайки чрез размяна на
мисли.
Разделете децата по двойки, разбъркайте тези двойки и на случаен
принцип изберете няколко от тях.
Кукли

Инструкции
1. Децата могат да използват кукли или играчки, за да направят 10-минутен диалог
помежду си. Предназначението на диалога е да се включат лични изявления и идеи от
сорта на: „Здравейте, аз съм Бети и обичам да се обличам в синьо!”, другото дете може
да има друга играчка и да я представи с: „Здравей, Бети, аз съм...”.
Рефлектиране върху резултатите от обучението
1.
2.
3.
4.

Трудно ли беше да сте куклата?
Кого представяха характеристиките?
Хареса ли ви?
Лесно/трудно ли беше да комуникирате? Ако да, защо?

Съвети към преподавателя
1. Децата комуникират и споделят по-лесно мислите си с помощта на играчките. Обаче те
могат да се разсеят докато играят и да забравят целта на играта.
2. Обяснете правилата на диалога – взимане на ред в разговора.
3. Напомнете на децата активно да изразяват чувствата и мислите си с помощта на
куклите.
Информация и ресурси
1. Куклен театър
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Работа в мрежата 
Теми Разбиране на разнообразието
Отпратка към Глава 2 – Емоционална интелигентност
Наръчника за Глава 5 – Междукултурно обучение
обучители
Ниво на сложност   
Възраст 4 – 6 години
Продължителност
Големина на групата
Вид на дейността
Цели

Комтетентности, които
упражнението цели да
развие
Подготовка на
преподавателя
Материали

30 – 45 минути
Целият клас
Тиха, игра
 Да се повиши информираността за връзките в групата.
 Да се повиши заинтересоваността от приликите.
 Да се подобри работата в екип.
 Да се помогне на децата да се свързват с връстниците им, които
имат същите интереси.



Разбиране на групата.
Разбиране и активно насърчаване на приобщаването на всички
деца в група чрез диалог.

Подготовка на материалите
Голям лист хартия, бяла дъска, материали за рисуване, играчки

Инструкции
1. Напишете имената на децата на дъската на случаен принцип.
2. Всяко дете трябва да избере една играчка.
3. Ако две деца са избрали подобни коли за играчки, техните имена ще бъдат свързани
със стрелка на дъската.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Изненадани ли бяхте от приликите?
2. Откриването им накара ли ви да се чувствате щастливи?
3. Добре ли се разбирахте с онези, с които имахте прилики?
Съвети към преподавателя
1. Включете целия клас.
2. Помолете децата да напишат имената си на дъската (подгответе малки листчета хартия
с имената им).
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Пътуващата книга 
Теми Разбиране на разнообразието
Отпратка към
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност
Възраст

Глава 5 – Междукултурно обучение
Глава 6 – Увереност, Отговорност, Доверие

4 – 6 години

Продължителност
Големина на групата
Вид на дейността
Цели

1 уикенд за всяко дете
Цялата група
Изкуство, Тиха
Информираност за уникалността, в същото време насърчаване на
откритостта и представяне на личните умения.
Комтетентности,  Умение да се изразяват словесно и несловесно чувствата.
които упражнението  Умение да се преминава от въображение към реалност.
цели да развие
Подготовка на Тетрадка с празни листове
преподавателя
Материали Една ръчно направена тетрадка, химикали или моливи за децата,
материали
Инструкции
1. Всеки уикенд детето носи тетрадката до къщата си и рисува картина.
2. Всяко дете представя работата си на останалата част на класа в началото на следващата
седмица, след това тетрадката „пътува” до къщата на някое друго дете.
3. Това е начин да се включат семействата на децата и възможност за децата да
представят себе си и семействата си на своите връстници.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Книгата може да бъде представена в края на годината. Малките деца имат
възможността да обогатят презентацията си в книгата през следващата година (с
добавяне на допълнителна страница). По-големите деца имат възможността да
опознаят връстниците си преди те да започнат училище.
Съвети към преподавателя
1. Пътуващата книга трябва да бъде забавна дейност както за децата, така и за техните
родители.



Предварително информиране на родителите за книгата и поставяне на въпроси във
връзка с тяхното участие.
Най-важното е да има няколко деца и родители, които да започнат заниманието си с
това упражнение. След като няколко от тях са я завършили, другите вече ще придобият
представа.
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КАК ДА СЕ СПРАВЯМЕ С КОНФЛИКТИТЕ?

Когато възникнат конфликти в предучилищната среда, погледнете на тях като на възможност
да се научат децата, че конфликтите могат да се разрешават по мирен път. Насърчавайте
децата да се стараят да разбират чувствата си, защото по този начин ще могат да комуникират
не само с действия, а и с думи. Накарайте ги да разберат как се отразява поведението им на
другите и ги стимулирайте да мислят ясно в ситуации на конфликт, защото така ще могат да
измислят решение на проблема.
Когато се задълбочавате в конфликта, вместо да водите лекции относно това кое е добро и
кое - лошо и да се стремите да дадете бързо решение на проблема, опитайте се да помогнете
на децата в разрешаването на собствените им конфликти като приемете позицията на спокоен,
безпристрастен посредник. Чрез този подход преподавателят има възможността да
вербализира чувствата на двете страни, без да ги съди, а след това да ги насочи в намиране на
решение на конфликта.
Като преподавател на деца в предучилищна възраст, ние ви препоръчваме да насърчавате
тези методи за справяне с конфликтни ситуации, макар че те отнемат повече търпение и
изискват повече практика, но за сметка на това учат децата да поемат ангажимент в
решаването на проблеми и конфликти.
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Изкрещете „Стоп!”
Теми Как да се справяме с конфликтите?
Отпратка към Глава 2 – Емоционална интелигентност
Наръчника за Глава 3 – Създаване на граници
обучители
Ниво на сложност  
Възраст 5 - 6 години
Продължителност 10 минути
Големина на групата До 20 деца
Вид на дейността Енергична, Игра
Цели 

Комтетентности, 
които упражнението 
цели да развие 

Саморефлексия;
Изразяване на себе си под стрес.
Умение да се следват инструкции.
Умение за концентриране.
Умение за саморефлексия.

Подготовка на Подгответе стаята за упражнението.
преподавателя
Материали Нищо

Инструкции
1. Помолете децата да седнат на пода в кръг.
2. Уверете се, че на всички им е удобно и имат достатъчно място да се движат.
3. Тренирайте дишането: „Какво се случва ако издишаме и веднага след това искаме да
извикаме ‘стоп’? Нека да го пробваме. Вдишайте и издишайте и след това се опитайте
да изкрещите колкото силно можете ‘стоп’."

Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Хареса ли ви упражнението?
2. Кое беше по-силно?
3. Кое е по-ефикасно?
4. Какво научихте?

Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват комфортно
да споделят чувствата си относно насилието.
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Информация и ресурси
1. TVV (2007). Alles über gute und schlechte Gefühle. Jena
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Упражнение нарушител-жертва
Теми Как да се справяме с конфликтите?
Отпратка към Глава 2 – Емоционална интелигентност
Наръчника за Глава 3 – Създаване на граници
обучители
Ниво на сложност  
Възраст 5 – 6 години
Продължителност 30 минути
Големина на групата До 10 деца
Вид на дейността Енергична, Действие
Цели 

Комтетентности, 
които упражнението 
цели да развие 

Да се реагира срещу нарупителите.
Да се използва езика на тялото.
Умение да се кажат желаните неща.
Умение да се каже “Не”.
Умение да се използва езика на тялото.

Подготовка на Подгответе стаята за упражнението.
преподавателя
Материали Нищо

Инструкции
1. Помолете децата да си намерят партньори за дейността.
2. Те трябва да застанат лице в лице на приблизително 3-4 метра един от друг.
Обучителят обяснява предназначението на дейността и разделя двойките на ‘жертви’ и
‘нарушители’.
3. Нарушителите трябва да застанат в типична поза на нарушение. Жертвите трябва да
застанат силни и правдиви.
4. Обучителят осъществява практика с групата на жертвите. Той дава следните съвети:
„Скъпи жертви, вие не сте жертви, а деца, които знаят, че ако кажат ‘Не!’, това значи
‘Не!’. Поради това, старайте се да изразявате това ‘Не!’ чрез езика на тялото си, ако
нарушителите идват. Моля не използвайте ръце, крака или език. Просто помислете как
да спрете нарушителя.”
5. Стъпки:
4.1. Жертвите се опитват да спрат нарушителите само чрез езика на тялото.
4.2. Децата използват ръката си, за да спрат нарушителя.
4.3. Сега децата използват краката си. Опитват се да направят стъпка напред в
ситуацията на нарушение.
4.4. Използвайте езика, изкрещете „Стоп”!
6. Изработете тези четири стъпки без никакъв физически контакт между нарушителите и
жертвите.
7. Повторете предварително правилата за обучението. Сменете ролите.

- 67 -

Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Как спирате един нарушител?
2. Стратегията ви за себеотбрана успешна ли беше?
3. Как се чувствахте по време на упражнението?
Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват комфортно
да споделят чувствата си относно преживяното.
2. Избягвайте задълбочени обяснения за по-малките деца. Така ще изгубите вниманието
им, а те няма да са способни да следят тези дълги описания.
Информация и ресурси
1. TVV (2007). Alles über gute und schlechte Gefühle. Jena
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Кътче за диалог
Теми Как да се справяме с конфликтите?
Справка с наръчника Глава 2 – Емоционална интелигентност
за обучение Глава 3 – Създаване на граници
Глава 4 – Комуникация
Глава 5 – Междукултурно обучение
Ниво на сложност   
Възраст 5 – 6 години
Продължителност 10 минути
Големина на групата До 10 деца
Вид на дейността Обучение чрез опит
Цели 

Комтетентности, 
които упражнението 
цели да развие
Подготовка на 
преподавателя 

Да се справяме с конфликтите.
Да предотвратим насилието.
Умение да използваме различни техники за разрешаване на конфликтите.
Умение да се успокоим.
Подгответе стаята за упражнението.
Използвайте го, когато децата са ядосани раздразнени или нервни.

Материали Нищо

Инструкции
1. След физически или друг конфликт децата отиват в ъгъла на стаята като едното от тях е
„устата”, а другото – „ухото”. „Ухото” не може да говори, а само слуша.
2. След това си сменят ролите.
3. Обсъдете причините за конфликта.

Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Как се чувствахте по време на упражнението?
2. Как се чувствате сега?
3. Трудно ли беше да насочите гнева си?
Съвети към преподавателя
1. Уверете се, че създавате подходяща атмосфера, в която децата се чувстват комфортно
да споделят чувствата си относно преживяното.
2. Избягвайте задълбочени обяснения за по-малките деца. Така ще изгубите вниманието
им, а те няма да са способни да следят тези дълги описания.

- 69 -

Енергизиращи и релаксиращи игри

Следващите игри са много полезни за активизиране и релаксиране на групата. Чувствайте се
свободни да ги адаптирате по какъвто начин пожелаете.
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Добро поведение 
Теми Енергизиращи и релаксиращи игри
Отпратка към
Наръчника за Всички глави
обучители
Ниво на сложност 
Възраст 4 – 6 години
Продължителност 40 минути
Големина на групата 10 - 15 деца
Вид на дейността Тиха, Игра, Дискусия
Цели 




Комтетентности, които 
упражнението цели да 
развие 
Подготовка на 
преподавателя

Да се обсъди с децата какво разбират те под хора, проявяващи добро
поведение, и такива, които проявяват лошо поведение, чрез примери.
Да се определи доброто поведение в класната стая.
Да се даде на децата възможността да идентифицират и обсъдят с
другите в групата мненията си за доброто и лошото поведение.
Да се създаде представа за проблемите, свързани с поведението на
децата.
Оценка на поведението и емоциите.
Изразяване на чувствата чрез даване на примери.
Демонстрация на доброто поведение.
Определете правилата за поведение в класната стая като предварително
изготвите чернова за себе си, актуализирайки правилата според
обсъденото в дискусията с класа.

Материали Кукли или играчки
Инструкции
1. Помолете децата да седнат удобно в кръг и след това ги помолете да помислят за
ситуация, в която чувствата и емоциите в клас са били хубави/позитивни за разлика от
някоя не толкова приятни ситуации.
2. Специално малките деца могат да използват кукли, за да представят ситуацията.
Използвайте двама или повече герои, ако се налага.
3. Децата показват и представят негативните си емоции чрез куклите/играчките. След
няколко минути децата трябва да измислят ролевата игра с кукли и да информират
групата кой герой представя добро поведение и кой – лошо, след което да позволят на
другите да обяснят своите разбирания за добро и лошо.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Питайте децата кой е добрият герой, който има добро поведение в тяхната
история/пример.
2. Обсъдете кои са желаните типове поведение, които оставят добро/приятно
чувство в класната стая.
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Съвети към преподавателя


Важни са уменията за изслушване.



Преподавателят влиза в ролята на модератор, способен да повлияе на дискусията и да
посочи желаното добро поведение.



Важно е да оставите децата да обсъдят какво е доброто поведение, избягвайте
предложения, които могат да им създадат усещането, че вие налагате правилата.

Информация и ресурси
1. Наръчникът по добро поведение дава по-нататъшни препратки към сферата на
образованието и защитава тази първа игра:
http://www.jhsph.edu/bin/i/h/gbg.pdf
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Сребърни и златни звезди 
Теми Енергизиращи и релаксиращи игри
Отпратка към Наръчника
Всички глави
за обучители
Ниво на сложност

Възраст 4 – 6 години
Продължителност 10 минути
Големина на групата Цялата група
Вид на дейността Действие
Предназначение Повишаване на колаборативността чрез добро поведение.
Цели

Комтетентности, които
упражнението цели да
развие



Подобряване поведението на децата чрез систематично учене от
другите връстници.
 Дайте на децата възможността да:
1. Се чувстват включени и мотивирани да се държат добре.
2. Споделят и си помагат един на друг да се държат по-добре.



Разбиране на доброто поведение през поведението на връстниците.
Децата с добро поведение ще са образци на добро поведение, по
този начин децата ще се чувстват мотивирани да се държат добре.

Подготовка на Подгответе звезди - сребърни и златни, звездите може да са лепенки, които децата с
преподавателя добро поведение да залепят на тетрадките си, за да могат останалите да ги видят.
Материали




Сребърни звезди
Златни звезди

Инструкции
1. Децата ще получат звезди, когато покажат добро поведение.
2. Децата събират звездите на учебниците/тетрадките си.
3. Образците на добро поведение получават една златна звезда и стават пример за добро
поведение за другите.
4. Примерите за подражание могат да помогнат на другите деца, показвайки им начина на
добро поведение – и малките и големите деца могат да влязат в тази роля,
преподавателят трябва да окуражи малките деца и децата с лошо поведение да вземат
звезди.
5. Избягвайте примерите за подражание да са само големи деца.
6. Децата със сребърни и децата със златни звезди ще бъдат награждавани със словесен
поздрав в края на семестъра.
7. Родителите могат да бъдат уведомени за доброто поведение на децата, броя на
звездите, които са събрали, и положителното развитие на поведението им.
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Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Какво беше чувството да имате златна звезда?
2. Как се чувствате, ако не сте взели много златни звезди?
3. Какво е чувството да бъдете признати за добри?
Съвети към преподавателя
1. Връзката, включена по-долу, съдържа по-подробен метод на прилагане на
системата за възнаграждаване.
2. Звездитете и алтернативните усмивки са на разположение и могат да бъдат
използвани за изпълнението на играта.
Информация и ресурси
1. http://sfasko.people.udmercy.edu/compliance%20materials.pdf
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Битка с гърбове 
Теми Енергизиращи и релаксиращи игри
Отпратка към Всички глави
Наръчника за
обучители
Ниво на сложност 
Възраст 4 – 6 години
Продължителност 10 минути
Големина на групата До 2 деца
Вид на дейността Физическа
Предназначение Да се спомогне за успокоението на групата/индивида.
Цели 



Намаляване на напрежението чрез физически дейности е един
от начините за намаляване на агресията.
Да се научим на уважение по време на упражнението.
Да повишим увереността в себе си.

Комтетентности, Умение да се играе спокойно срещу другите деца без бой и обсъждане.
които упражнението
цели да развие
Подготовка на 
преподавателя 


Изпразнете стаята от маси и столове.
Определете правилата преди играта.
Нарисувайте линия по средата на пода на стаята.

Материали Не

Инструкции
1. Кажете на децата да се изправят с гръб един към друг.
2. Децата трябва да избутат другите зад линията.
Рефлектиране върху резултатите от обучението:
1. Лесно ли беше да се успокоите?
2. Чувствате ли се по-отпуснати сега?
Съвети към преподавателя
1. ВАЖНО: Две равни по физически способности деца играят едно с друго, за да имат
еднакви възможности по време упражнението.
2. Важен аспект: Децата трябва да имат възможност за втори опит.
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Информация и ресурси
1. “Prevention Program SAPER” (R. Kenz and W.Slonina) “Saper czyli jak rozminowac agresje”
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Емотикони

ЩАСТИЕ

СРАМ
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СТРАХ

ТЪГА
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ИЗНЕНАД
А

ГНЯВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Образец на договора
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Ролеви карти

НАСИЛНИК

ЖЕРТВА
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