
Kак да развием креативността на 
децата в предучилищна възраст 

 

Кога се появява креативността при децата? 

Креативността е свързана преди всичко с генерирането на идеи, с творческото мислене, 
със способността да се измислят бързи решения, с проявяването на въображение и с 
намирането на изход от сложни ситуации. При децата креативността понякога е малко 
надценявана от нас, възрастните, тъй като приемаме, че при мъниците тя е вродена и 
не е умение, на което те трябва да се учат и постепенно да придобият. Но всъщност 
това не важи с еднаква степен за всичко деца и съвсем не означава, че не трябва 
да се развива. Някои хлапета имат нужда постепенно да култивират у себе си това 
умение, разбира се с помощта на родителите и учителите си. 

Редица изследвания по въпроса за детската креативност показват, че тя достига своя 
пик някъде около 6-тата година. Този период съвпада с времето точно преди 
тръгването на училище. Това е съвсем логично, защото когато попаднат в училищна 
среда, малчуганите започват да губят чувството си за креативност, защото 
конформизмът надделява. Ето защо, в детската градина целта е креативността да се 
запази жива възможно най-дълго време и да бъде развивана. 

Обикновено децата започват да проявяват въображението си около 3-годишна 
възраст. Този процес, който е ключов за култивирането на креативността, се 
характеризира със способността на малчуганите да използват символи, за да 
представят мислите си. Примери за това са рисуването на страшни животни или 
превръщането на чорапа в животинче. Това е много важен етап, защото точно тогава се 
появява креативността. Децата започват да строят замъци, да си подреждат къщичка за 
кукли, да рисуват и да моделират. В този период есенните листа се превръщат в 
апликация, а играчките „оживяват“, защото детето им дава имена и си представя, че са 
живи. 

Защо е толкова важно да насърчаваме креативността на детето си? 

Според специалистите, освен преките ползи от наличието и проявяването на 
креативност при децата, това умение подпомага развиването на увереността, която 
е изключително важно качество. Хората с въображение са по-склонни да се впускат в 
по-рисковани неща и да действат на принципа опит-грешка. Това има съществено 
значение, защото именно тези процеси и възможността за провал, която върви ръка за 
ръка с тях, помагат на детето да учи и да изгражда самоувереност. На креативните 
хора им се отдава по-лесно да разрешават проблеми и трудни ситуации, защото те 
са свикнали да обмислят нещата от различни перспективи. 

Как да помогнем на детето си да бъде по-креативно? 



 На първо място осигурете на мъничето си набор от материали, с които да 
твори – цветна хартия, брокат, пастели, водни бои, глина, маркери, стикери 
от всякакъв вид. Помогнете на хлапето си да създаде картина или глинен 
предмет и го поалете за креативността му. 

 Създайте на хлапето възможност да упражнява креативността си – 
посещавайте заедно парка, музея, запишете го на уроци по рисуване или друго 
изкуство, разхождайте се заедно сред природата. 

 Гответе заедно. Придърпайте стол за детето, за да е близо до вас в кухнята и му 
позволете да си измисли свои комбинации с храни. Дайте му съставките за 
един сандвич например и го оставете да го направи само. 

 Разказвайте приказки – докато се возите в колата заедно или вечер, преди да 
заспи. И нека приказките са измислени от самите вас, а след като детето ги 
чуе, насърчавайте го и то да ви разкаже приказка, която само е измислило. 
Предложете му да си представи кои да са героите на приказката, някаква случка 
с тях, която да бъде сюжет, и много важно – да измисли как да завърши 
приказката. 

 Не спирайте хлапето си да променя правилата на някоя игра като измисля 
свои. Насърчавайте го да ви обясни какви са новите правила и след това играйте 
заедно на играта. 

 Задавайте на малчугана си въпроси, които изискват отговор, отключващ 
неговото въображение. Например: „Представи си какво щеше да стане, ако 
котките можеха да летят?“, „Ами ако птиците нямаха крила, какво щяха да 
правят?“, „Ако нямахме кола, днес как щяхме да се придвижим до училище (или 
до магазина или до друго отдалечено от дома ви място)?“ 

 Не се вманиачавайте в това дома и детската стая винаги да бъдат чисти и 
подредени. Давайте на детето си свобода. Нека почувства, че не го 
ограничавате да си играе с глина, да реже хартия, да рисува с пръсти или да 
прави други неща, от които може да се поизцапа или да създаде малко бъркотия 
около себе си. 

 И нещо много важно – не забравяйте да четете на децата си книжки. След 
това ги разпитайте как мислят, че ще завърши историята, преди да сте 
стигнали последната глава. Книгите са мощен стимулатор на въображението 
и креативността. А и четенето на книги още от най-ранна възраст ще помогне 
на децата да развият куп други умения на по-късен етап. 

 

Как да стимулираме креативното мислене и развитие на децата 
чрез лесни игри и материали 
 

Какво е креативност? 

Способността ти да направиш или създадеш нещо, което да влезе в употреба на другите 
или просто да оценят като нещо ново и хубаво. Може да е предмет, текст, умение или 
действие, при което демонстрираш някой добре познат инструмент, но с различна и 
неочаквана роля. 



Защо е важно за децата да развиват своето творческо мислене и след детската 
градина, в училище и в живота после? 

Креативността е начин на себеизразяване, начин да се справят с чувства, емоции и нови 
ситуации. Помага им да се развиват ментално като тестват нови идеи и нови варианти 
за разрешване на проблеми от ежедневието. 

Как да стимулираме креативното мислене при децата? 

Докато са малки, това е най-лесната задача на света. Няколко лесни и бързи примери за 
игри, с които да ангажираме децата, за да развием торческото им мислене и увереност: 

–> игра на облаци – лягаме на тревата или където намерим наоткрито и започваме да 
гледаме в какви форми са облаците, така разговорът отива в 100 различни посоки 

–> да се направим на някого с дрехи и аксесоари –децата много обичат да слагат 
обувките на бащите им и да казват “аз съм тате”, дайте им шанс за още превъплъщения 
и нови роли, в които да влизат, така ще се инициират още разговори от типа “какво 
работиш като татко”, “къде отиваш”, “какво ще кажеш на децата си” и т.н. 

–> да им дадем задача да нарисуват нещо абстрактно и неясно като “щастие”, 
“здраве” или просто играчка, която биха искали да имат. 

–> работата с пластилин винаги отключва нови идеи и въображението на децата в 
неочаквани посоки 

–> рисуването е доказан метод за развиване на творческото мислене, но без 
ограничителни линии за оцветяване и дори без лист хартия, а с тебешири на пода или 
на друго голямо “платно”. И белите листове хартия или обикновена маса, върху която 
да рисуват, биха свършили работа вкъщи 

–> играта на “какво би станало, ако” отваря хоризонта за мисленето на децата и 
отключва въображението им да измислят нови истории и сюжети. Например “какво би 
станало, ако Райдър от Пес Патрул беше момиче” или “Какво би станало, ако мечките 
живееха в града, а не в гората”, възможностите са неограничени 

–> темите за космоса са необятни, точно както е и самият той, затова вероятно 
децата толкова го обичат – говорете си за космоса, какво има там и какво бихте видели, 
ако утре се изстреляте с вълшебна ракета, направена специално за вас и децата ви, 
попитайте ги какво би имало в ракетата и с как лети 

–> друго занимание за отключване на креативност е подготовка на подаръци – 
децата са пълни с идеи: от първото грабнато нещо вкъщи и сложено в празнична 
опаковка до измайсторяване на нещо съвсем ново.  

–> музиката и танците винаги ще бъдат част от забавлението с децата, затова 
може да им се дадът смешни задачи като например “танцувай като зайче, змия или 
мечка”, изпей това с гласа на мама и т.н. 



– > да им помогнем да приготвят сами храна или напитки за собствена употреба. 
По-високото им самочувствие се гарантира от факта, че са се справили с толкова 
“възрастна” задача 

–> да дадем шанс на децата да си измислят истории с или без причина 

Айнщайн е казал: 

“Истинският признак за интелигентност е въображението, не знанието”. 

Великите умове обръщат внимание на творчеството, на изкуството, на свободата на 
мисълта. Дали и ние да не го правим по-често за себе си и за децата ни? 

Не знаем какво ни очаква в бъдеще, какви нови професии, занимания и технологии ще 
има, не можем да предвидим дори къде ще бъдем ние и децата ни, но с добре развито 
креативно мислене, вярвам, че ще се справят с всяка житейска и професионална задача. 
Затова нека им помогнем сега, за да им е лесно независимо от обстоятелствата утре. 

 

4 начина да развием креативността на своето дете 
Креативността не е просто способността да нарисуваш красива картина, да напишеш оригинално 
писмо или да изсвириш добре дадено произведение на пиано. Креативността се изразява още в 
ранно детство с генерирането и развитието на оригинална идея или мисъл – онази искрица 
въображение, която превръща музикалното произведение, картина, литературна творба или 
ново изобретение в нещо наистина забележително. Най-простичко казано, креативността се 
отнася до индивидуалната реакция и изява – да не следваш глутницата и да не се подчиняваш на 
нормата в добрия смисъл. Да бъдеш различен със свой собствен глас, отклик и въображение. 
Как обаче да помогнем на детето си да развие своята креативност? Ето 4 неща, които 
могат да са от полза: 

1. Четете приказки и оставете детето да развихри въображението си 

Колкото и странно да ви звучи, приказките стимулират въображението на децата. 
Докато четете разкази или приказки за любимите герои на детето си, можете да му 
предложите да измислите заедно нова приказка. За да стане това, бихте могли да 
измислите заедно друг финал на приказките или пък да промените малко сюжета, 
имената на героите и т.н. Това определено ще помогне, освен за спокойния сън на 
децата, и за развитието на въображението им. Измислете различни истории и ще видите 
колко ще хареса хлапето ви тази идея. Креативността се развива най-добре, когато 
децата се забавляват и мечтаят. 

2. Стимулирайте креативността чрез творчески игри 

Друг начин да развиете креативността при децата е чрез игра. В днешно време има 
голямо разнообразие от играчки, които да помогнат за това. Всеки като малък е имал 
поне един строителен комплект или конструктор. С времето тези конструктори 
започват да омръзват, особено ако ги правите само по картинките на кутиите. 
Предложете на детето да сглоби нещо различно и ново. Може за вас това, което ще се 



получи накрая, да е странно, но в очите на вашето дете то да изглежда идеално. 
Наблюдавайте го как мисли и го оставете да дава своите идеи. В такива моменти 
хлапетата се фокусират изцяло върху своето творческо занимание. Може да се окаже, 
че от малки имат голям усет към строителството. 

3. Оставете децата да рисуват по свой начин 

Рисуването е чудесно занимание, с което можете да развиете креативността при децата. 
Не поставяйте правила и граници за детското въображение и оставете своя малчуган да 
фантазира на спокойствие. Много деца се изразяват чрез рисунки. Не трябва да 
критикувате тяхното творение, дори да не ви е съвсем ясно какво е нарисувано. В 
крайна сметка с времето децата могат да станат много добри в изобразителното 
изкуство. Покажете колко сте впечатлени от творбата на детето. А за да го зарадвате и 
да покажете, че харесвате това, което е направило, закачете някоя негова рисунка на 
стената. Така може да усилите стремежа му и да му дадете кураж да продължава да се 
развива в тази насока. 

4. Отделете време за общуване и почивка 

Много експерти смятат, че простите ежедневни дейности, като например да прекарате 
време в разговор с детето си или да се наслаждавате по-дълго докато се храните, може 
да са далеч по-полезни, отколкото ако го водите на организирани дейности. Ако децата 
се хранят по-често у дома, това е предпоставка за по-добри постижения и по-малко 
поведенчески проблеми. Претоварването, от своя страна, може да доведе до повишен 
стрес и нервност. 

Колкото повече на едно дете му е осигурено свободно време, толкова повече то само 
ще измисля нови и нови дейности, игри и забавления, с които да запълни времето си, 
развивайки своята креативност. Дали ще си направи градче от играчки, колаж от сухи 
цветя, ще изработи ракета от кашони или ще нарисува „пано“ за детската си стая, 
времето, прекарано в креативни идеи не само ще бъде полезно и резултатно, но ще му 
помогне да развие своята креативност. Можете да го насърчите, като похвалите 
процеса на работа, а не толкова самите резултати. 

Добре е да знаете… 

Дори и детето ви да не е сътворило най-гениалното нещо на света, вашите мили думи и 
подкрепа са от водещо значение, за да поддържате ентусиазма му. Разбира се, след 
време ще наблегнете на нещата, в които хлапето ви е наистина добро и има потенциал 
да се развива, но за начало не спирайте стремежа му. С течение на времето децата 
започват да осъзнават, че не са чак толкова добри във всичко, но можете да им 
обясните, че е нормално да срещат трудности и че се изисква време. Не ги ограничавате 
в желанието им да се развиват в дадена творческа дейност, но имайте предвид, че не 
може винаги да ги хвалите и то във всяко нещо. Колкото по-големи стават децата, 
толкова повече ще се сравняват с останалите и ще осъзнават, че не могат да са 
перфектни във всяко начинание. 

И помнете, че креативността е заложена във всяко едно дете. Децата в 
предучилищна възраст интуитивно са с много по-голямо въображение, по-любопитни, 
пълни с енергия и по-отворени към света. Използвайте този период и създайте среда, в 



която детето да твори, отделете време за игри и си организирайте общи забавления. 
Детето ви може и да не стане следващият Леонардо да Винчи, но със сигурност всичко 
това ще окаже положително въздействие на неговата креативност, увереност и 
балансираност. 

 

Как да развием творчеството в предучилищна възраст 

Ето защо е добра идея децата в предучилищна възраст да бъдат изложени на творчески 
възможности. Следвайте тези указания за това как да развиете креативност в 
предучилищна възраст. 

  Създайте среда, която стимулира креативността. 

 Покажете проекти за изкуство и занаяти на нивото на очите на децата. 
 Запасете класната стая с голямо разнообразие от материали за творческа игра, 

включително глина, боя, цветни моливи, пясък, кофи, лопати, калъпи, печати, 
стикери, шпакловка, тесто за игра, креда, пастели, маркери, строителна хартия, 
почистващи препарати за тръби, игри, пъзели, книги, блокове, низ, стиропор и 
др. 

 Изложете децата на многообразието в класната стая, като използвате 
декоративни предмети, учебни материали и уроци за предучилищна учебна 
програма, които са представителни за културите и начина на живот от цял свят. 

 Украсете с разнообразие от нови, причудливи и неочаквани предмети, за да 
разпалите въображението на децата. 

Проявете отношение, което насърчава творчеството в предучилищна възраст. 
Проучванията показват, че това е критичен фактор по отношение на насърчаването на 
креативността на детето. Типът отношение, което е най-благоприятно за проявяване на 
творчество у децата, има следните характеристики:  

 Представете проблеми с множество решения, за разлика от 1 "правилен" отговор. 
Предучилищната учебна програма за развитие на креативност трябва да включва 
отворени проблеми с потенциал за много творчески решения. Например, вместо да 
питате какъв цвят е даден обект, попитайте колко обекта могат да бъдат намерени 
за даден цвят. 

 Позволява гъвкавост при тълкуване на инструкциите, за разлика от прилагането на 
строга методология. Например, вместо да кажете на предучилищните деца как да 
завършат проект в поетапен формат, дайте им всички материали по проекта и ги 
помолете да разберат как да го съставят. 

 Насърчавайте игра с въображение. Учебната програма за предучилищна възраст не 
трябва да бъде регламентирана, а вместо това трябва да позволява на децата да 
създават свои собствени игри и да следват техните импулси. 

 Поддържайте отношение на несъдимост. Трябва да се насърчава критичното 
изследване на идеите на детето, независимо колко далеч или нереалистично 
изглеждат тези идеи. Освен това оригиналните и креативни идеи трябва да бъдат 
признати с положително отношение. 

 Хвалете креативността и методите, използвани по време на изпълнението на дадена 
задача, за разлика от възхваляването само на завършения проект. 



 Задавайте много въпроси. Сондирайте предучилищните за обяснения, докато 
участват в творческа игра, и ги насърчавайте да разработват. 

 Осигурете избор. Насърчавайте децата да предоставят информация за това какво 
искат да направят и как искат да го направят. 

  Провеждайте дейности, които помагат на децата да развият креативност. 

 Игрите за мозъчна атака са чудесен начин да изведете творчеството на децата. 
Някои примери за игри с мозъчна атака включват: казване на децата да опишат 
какво биха направили, ако са в различно време / място, молба да разкажат 
история, използвайки само жестове и да се редуват да изграждат история - по 1 
изречение на ученик. 

 Художествените проекти трябва да бъдат неразделна част от програмата за 
предучилищна възраст - а не просто да се считат за почивка или време за игра. 
Позволете на децата да избират от запасите от материали в класната стая и да се 
възползват от свободно творчество, когато се занимават с изкуство. 

Избягвайте неща, които доказано задушават творчеството. 

 Системи за възнаграждение. Проучванията показват, че когато децата очакват да 
спечелят награди за „правилни“ отговори или „добро“ поведение, те всъщност 
модифицират поведението си по начин, който ограничава способността им да 
мислят креативно и уникално. 

 Очаквания. Уведомяването на децата, преди да завършат проект, че ще бъдат 
оценени или оценени за тяхната работа, ограничава креативността в 
предучилищните условия. 

 Наблюдение. Когато децата са наблюдавани по време на работа, те са по-малко 
склонни да изразяват несдържано творчество. 

 Определени играчки. Говорещите кукли и играчки, които ви говорят или пеят, 
са добри за учене веднъж седмично, но това е всичко. В противен случай децата 
няма да играят или да мислят как да използват играчката, те просто слушат и 
това може да научи, но трябва да се използва само веднъж седмично. 

 Само CD плейъри. Да, използвайте ги веднъж седмично, но не всеки ден. Трябва 
да свирите на инструменти, а не само да натискате бутон. 

Съвети  

 За да разберете малко творческите способности на децата в предучилищна възраст, 
помолете ги да ви учат в продължение на 1 ден. Това не само ще бъде чудесна дейност 
за творческо стимулиране, но и ще даде допълнителна представа за предпочитанията 
на вашите деца в предучилищна възраст.  

 

Предупреждения  

 Не забравяйте, че изкуството не е единственият начин за стимулиране на творчеството 
у децата. Всичко, което насърчава децата да мислят абстрактно, може да помогне за 
увеличаване на идеалната плавност.  



 Не позволявайте на вашите собствени творчески влияния да влияят върху това, което 
предоставяте на учениците си. Опитайте неща извън вашата собствена зона на 
комфорт! Може да намерите нещо ново!  

 

„Докато опитваме да научим децата си на всичко за живота, те ни учат какво всъщност е 
той.” 

Ангела Швинд 

 

 

 


