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I.  Увод 

 

 “Научаването означава разбиране”    

                                                         Х. Плакроуз 

 

    Отиването на децата в детска градина, особено в подготвителна група е 

тяхното влизане в обществото, времето в което се започва моделирането на 

социалното им поведение. 

  Понятието “готовност за училище” е с богато съдържание 

благодарение на редица изследвания в областта на психологическите  и  

педагогическите науки. В първите проучвания основната детерминанта на 

готовността за училище е 

естественото детско развитие, в което физическата готовност предопределя 

съответната училищна зрелост и интелектуална готовност.Днес учените не 

приемат, че достигането на определено физическо развитие автоматически 

води до познавателно развитие и интелектуална готовност. 

Според  А. Люблинска “училищната зрелост трябва да се разглежда 

като обща характеристика на личността, достигаща определен етап от 

своето развитие”. От гледна точка на приемствеността може да се говори 

за готовност за училищен живот, но тази активност А. Люблинска 

разглежда като показател за училищна   зрелост, която създава “реални 

възможности за предстоящата учебна работа на детето в клас, 

самостоятелност, готовност за усвояване на определени отношения с 

другари и учители, възможност за проява на собствената инициатива, 

дисциплинираност,  интереси. 

Училищната зрелост е функционална характеристика на готовността на 

децата за обучение. Като такава тя е повлияна от календарната, 

биологичната и психичната възраст, от особеностите на генезиса, 

съзряването на функционалната структура на нервната система и 
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развитието на нейните физиологически и психофизиологически функции; 

от отглеждането, видовете и степента на организирано и неорганизирано 

възпитателно  въздействие от страна на семейната и 

институционализираната среда, в която живее детето. 

Училищната зрелост, до която трябва да достигнат децата  преди 

постъпването си в първи клса е съществено условие за достигане на 

готовност за успешно обучение. Тя се характеризира преди всичко с 

достигнато морфо- функционално и психическо развитие на детето, 

готовнистта му да се включва в учебната дейност, както и свързаните с нея 

натоварвания.Всичко това предполага наличие на адаптивни възможности 

на бъдещия първокласник, за да отговори на разнообразните изисквания, 

без отрицателни последствия за организма. 

С  “готовност за учене” най –често се означава дадена степен на 

развитие, на  която индивидът притежава възможност да се справи с 

изучаването на определен материал. Готовността за учене фиксира дадена 

възраст, на която средна група от индивиди притежава тази специфична 

възможност. Тя се определя от редица фактори: мотивация, физическо 

развитие, интелектуални възможности, емоционална зрелост, здравословно 

състояние. Изискванията към готовността за учене се прилагат към децата 

отвсички възрасти в детската градина и към всички учащи се. Готовност за 

училище се отнася само за децата, на които предстои да постъпят в 

училище.”Готовността за училище  означава определен фиксиран стандарт 

на физическо, интелектуално,социално и емоционално развитие, който 

детето трябва да притежава  преди постъпване в училище. 

Основна част от училищната готовност е “зрелостната готовност” т.е. 

каква е готовността на детето да действа като зрял индивид, тъй като 

училищната действителност е много по- различна от тази в детската 

градина и изисква много повече от децата.Според проф. Д. Батоева 
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изследванията при децата от предучилищна група трябва да са насочени 

към училищната зрелост и готовност за учене. 

Подготовката на децата за училище би могла да се разглежда в 2 

аспекта – подготовката за училище като процес и като резултат,отговарящ 

на съответната готовност за училище.Връзката между тези два аспекта е 

двустранна- подготовката определя готовността или процесът 

предопределя крайния резултат,и второ- готовността е винаги 

суответстваща на някаква възраст и потребност на детето да взаимодейства 

с педагог. В училище учебната  дейност в  водеща, а учебният процес се 

състои от преподаване и учене,следователно подготовката на детето за 

училище се измерва с неговата готовност и преди всичко с готовността му 

за учене. 

В детската градина децата получават обща и специализирана 

подготовка. Изпълнението и осигурява безболезен преход към новия вид 

водеща дейност и допринася за успешно училищно обучение.Подготовката 

на децата за училище е основна задача и крайна цел на обучението в 

детската градина. Тя се изразява в общопсихическата готовност за 

училищно обучение,засягаща умственото развитие на детето, 

емоционално-волевата и мотивацонната сфера, формирането на личността 

и по-частната директна подготовка. 

Има деца които въобще не посещават детска градина, а една час от тях я 

посещават нередовно или за кратък период от време. По този начин се 

нарушава възпитателният процес при тези деца и става почти невъзможно 

да се изпълни основната цел на предучилищното възпитание, а именно да 

се подготвят децата за постъпване в първи клас.  

Част от децата постъпващи в първи клас са училищно незрели, което се 

отразява неблагоприятно върху процеса на адаптация и нервно-

психологическото им развитие. Това налага повече от всякога, преди 

детето да тръгна на училище да се извърши диагностика на неговата 
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училищна зрелост, за да може при откриване на изоставяне, да се вземат 

стимулиращи или коригиращи медико-педагогически мерки. 

 

ІІ. Обект на изследването  

 

Обект на изследването са 6 деца от IV-в група на ОДЗ 5 “Иглика” гр. 

Бургас. Три от децата са посещавали детска градина от І-ва група, а 

другите не се посещавали детска градина до момента.  

 

Предмет на изследването 

 

Предмет на изследването е готовността на децата за училище.  

 

Цел на изследването 

Да се направи диагностика на готовността за училище на децата. Целта 

определя следните задачи:  

1.да се направи диагностика на готовността за постъпване в училище 

на децата. 

2.анализиране на получените резуктати 

3. установяване нивото на развитие на децата.  

 

III. Методика на изследването 

 

Използва се Гьопингския тест. Необходими материали за провеждане 

на изследването са: екзампляр от теста, принадлежности за писане 

(флумастер), черен молив, листове за отговори.  

 Тестът е стандартизиран и дава бърза, обективна и надежна 

диагностична процедура, обхваща различни аспекти на детското 

развитие, на чиято основа могат да се вземат обосновани решения. 
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 Тестът се провежда индивидуално. Задалжително се преценява 

здравословното и емоционалното състояние на детето.  

 Диагностицирането се провежда в светло и тихо помещение, без 

присъствието на други възрастни придружаващи детето.  

 Диагностицирането се провежда задължително сутрин.  

 Гьопингският тест е проверен според утвърдените изисквания за 

релиабилност.  

 Тестът съдържа 10 субтеста. 

  

Предварителен тест за “способност за запаметяване” 

Материал: бланка с нарисувани три картини : часовник, бръмбър, 

птица.  

 ИИ: “Погледни тези картини. Аз ще ги показвам, а ти ще ги назоваваш. 

Какво е това?- детето трябва да отговори-часовник.Процедурата се повтаря 

с всичките картини. “Ти трябва да запомниш тези картини, защото по- 

късно трябва да ги откриеш сред другите! Запомни ли ги? 

 

I-ви субтест – тест за  дискриминация 

Материал: бланка на субтеста, върху която са нарисувани образците за 

идентификация. Картините са очертани с черен контур, неоцветен. 

ИИ: “Тук, на малката картина, ти виждаш черешки. Покажи ги! 

Потърси! (показва картинките вдясно) и посочи на коя картинка са 

нарисувани същите черешки.  

Процедура: инструкцията се повтаря по същия начин и за останалите 

образци: къща, топка, замък. 

Използва се белият лист за закриване на айтемите, с които не се работи. 

Детето се оставя да работи самостоятелно. При колебания за отговора 

намесата на изследователя е да повтори иструкцията ясно: “Потърси на коя 

картинка е нарисувано........ същите.......... и ги покажи!”  
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Изследователя поощрява детето след всеки правилно решен айтем или 

за целия субтест. 

Средното време за испълнение на субтеста е 4-5 минути. 

Оценка: формира се от правилния брой решени айтеми, които носят – 1 

точка, неверни – 0 точки. Теоретично оценката варира от 0 до 4. 

 

ІІ-ри субтест – Фина моторика 

Материал: бланка, на която се нарисувани 3 картинки с черен контур, 

неоцветени.  

- 1-ви айтем: “Тук вийдаш два чадъра (посочват се). Единият от тях 

не е дорисуван. Нарисувай това, което не е довършено!  

- 2-ри айтем: :Направи и на втория (посочва се) охлюв къщичката 

му!”  

- 3-ти айтем: “Първата кола вече се движи (посочва се), ето виж дима 

й. Запали втората кола, като нарисуваш дима!”  

Процедура: при затруднения на изследваното дете се позволява да 

премине през всички форми-образци с молив по няколко пъти.  

 Поощтряването е по преценка на изследователя.  

 Средното време за изпълнение е 4 минути. 

 Оценката се формира по няколко критерия:  

- Големината на рисунъка не трябва да се отлича от този на образеца;  

- Броят на окръжностите (дима на колата) трябва да бъде над 4, за да 

получи детето оценка 1;  

- Контурът трябва да бъде близък до образеца. Оценява се неговата 

сила, връзка и ширина.  

- Оценката се формира на основание на критериите. За всяка 

адекватна на критериите рисунка изседваното дете получава 1 точка, 

а при неизпълнение съобразно критериите – 0 точки.  
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ІІІ-ти субтест – Тест за математически познания.  

Материял: субтестът е разположен на бланка общо 5 картини: 

колбаси, автобуси, туристическа колона, часовник, бадеми: 

 ИИ: Откривам само първия айтем. 

1-ви айтем: “Подарявам ти най-малкото саламче! Покажи го!”  

2-ри айтем: “Ние тръгваме на екскурзия. Ти седиш в третия автобус, на 

второта маято. На първото е шофьорът. Къде си ти?” 

3-ти айтем: “Това е една колона от туристи, тръгнали в планината. Кой 

е предпоследния в нея?”  

4-ти айтем: “Аз ти купувам четвъртият подред часовник, кой е той?”  

5-ти айтем: В коя чиния има най-много бадеми?”  

 Процедура. Използва се белият лист за закриване на айтемите, върху 

които предстои да работи детето. Подавам инструкция при открит 

айтем. При необходимост и неразбиране от страна на изследваното 

дете, инструкцията се повтаря. 

     Поощтрението е по преценка на изследователя.  

 Средното време за изпълнение е 5 минути.  

Оценката се формира от броя на правилните отговори, които т варират 

от 0 до 5 точки, т.е. всеки верен отговор носи 1 точка, а неверният – 0 

точки  

 

VI-ти субтест – Способност за наблюдение  

Материали: бланка с нарисувани 3 сюжетни картинки с черен 

контур: цвете, ствол на дърво, клон от храст.  

ИИ: “Тук виждаш различни картини. Във всяка се е скрило по едно 

животно. Но ти може да го познаеш, защото то не е успяло да се скрие 

съвсем. Ти трябва да го откриеш по тази част, която не е скрита, и да го 

покажеш!” 
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Процедура. Първоначално на изследваното дете показвам цялата 

бланка на субтеста. Преди подаване на първата инструкция към него, с 

белия лист закривам последноте два реда. Изследваното дете се оставя 

да работи самостоятелно, като изисквам не само да покаже скритото 

животно, но и да го назове. 

Поощтрението е по преценка на изследователя.  

 Средното време за изпълнение е 3-4 минути.  

Оценката се формира от броя на правилно решените айтеми, която 

теоретично варира от 0 до 3 точки. 

 

V-ти субтест – Тест за критично наблюдение 

Материал: бланка с 6 контурни изображения в черно. На всяка от 

картините не е дорисуван по един елемент: на оградата – преградата, на 

човешката ръка – малкият пръст, на котката опашката, на кучето – 

единият крак, на каната – дръжката, на лицето на мъжа – едното око.  

“На тази картини художникът е пропуснал да ги довърши. Нарисувай 

ти това, което смяташ, че художникът е пропуснам!”   

Процедура. Изследваното дете се оставя да работи самостоятелно. В 

слъчай, че то започне да рисува детайли, които неотговарят на 

изискваното от тях, на детето се обяснява, че по-нататък ще има 

възмойност да рисува повече.  

Средното време за изпълнение е 2-3 минути.  

Оценката се формира само за правилните отговори. Не се оценяват 

допълнителните детайли, които изследваното дете може да нарисува, 

провокирано от молива и недовършената рисунка. Изключение прави 

айтем N4, където е нарисувана една стрелка на стенния часовник. При 

отговор от страна на изследваното дете, че стрелките са една върху 

друга, то получава единица. В случай че то нарисува повече от една 
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стрелка, също получава единица, т.е. за верен отговор – 1, всеки 

неверен отговор – 0 точки. 

 

VI-ти субтест – Способност за концентрация 

Материал. Бланка на която най-отгоре, вляво е отделен образец – 

къщичка. Следват 12 хоризонтални реда, а всекиот които са нарисувани 

16 различни картинни изображения и предмети, сред които и 

къщичката-образец. 

ИИ: “Погледни тази малка къщичка (посочва се образецът). Ти 

трябва да я откриеш (посочва се първият ред) сред другите нарисувани 

предмети и къщички. На някои от редовете ти можеш да я откриеш 

веднъж, на друг – два пъти. А може и да не я откриеш. Ако не я 

виждаш, направо кажи.  

Процедура. След подаване на инструкцията с листа се закриват всички 

редове, с изключение на първия. В хода на изследването, детето само 

прелиства листа, след като е приключило дадения ред. За изследователя 

верните отговори са маркирани в горния десен ъгъл на всеки ред, 

където се среща къщичката и отговорът е верен.  

Поощтрението е по преценка на изследователя.  

 Средното време за изпълнение е 4 минути.  

Оценката се формира както при другите субтестове, всеки верен 

отговор е 1 точка, всеки неверен – 0 точки.  

 

VII-ми субтест – Способност за запаметяване 

Материал: бланка с нарисувани 9 изображения с черен контур: 

ножица, заек, бръмбар, чаша с чиния, птица, птица, морков, ръчен 

часовник, бръмбар.  

ИИ” “Някои от рисуваните картинки ти трябва да запомниш. Сега 

трябжа да си ги припомниш и да покажеш само тези, които трябваше да 
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запомниш. Ножица? Заек? Бръмбар? Чаша с чиния? Прица? Птица? 

Морков? Часовник? Бръмбар?  

Процедура. Листът за закриване се използва от изследователя. 

Въпросите за отделните картини се задават последователно. При 

дублиращите се картинни изображения на бръмбър и птица от 

изследваното дете се изисква да посочи последният верен отговор, 

който смята. 

Правилните отговори са маркирани за изследователя в долния десен 

ъгъл.  

Поощтрението е по преценка на изследователя – след всеки айтем, 

или след субтеста. 

 Средното време за изпълнение е 2-3 минути.  

Оценката се формира от правилния брой на идентифицираните 

картини, който е 3 точки. 

 

VIII-ми субтест – Тест за общи познания  

Материал: субтестът е разположен на бланка, на която с черен 

контур са нарисувани три изображения. 

- 1-ви айтем: крава, теле, коза, овца;  

- 2-ри айтем: лястовица, хвърчило, самолет и орел;  

- 3-ти айтем: дете подрежда голяма купчина дърва, спящо момиче, 

момиче на фона на море, дете, което подрежда дърва;  

- 1-ви айтем: “Кое от тези животни е овца?” 

- 2-ри айтем: “Кой лети най-високо?”  

- 3-ти айтем: “Покажи най-трудилюбивото дете!” 

Процедура. Използва се листът за закриване. При необходимост 

инструкцията, т.е. въпроса се повтаря. 

 Поощтрението е по преценка на изследователя.  

 Средното време за изпълнение е 3 минути.  
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Оценката се формира за всеки верен отговор – 1 точка, за неверен – 0 

точки 

 

 IX-ти субтест – Тест за смисъла на чута реч 

 Материал: бланка с нарисувани 15 сюжетни картини с черен 

контур: момиче с кукла; момче с автомобил; момче играе с куче;  мъж 

чете книга на бюро; мъж с вестник на фотъойл; момче храни куч;, 

момче извежда куче; момче и куче които бягат; момче лежащо пред 

автомобил; момче и куче, които бягат; мотоциклетист и прегазена 

котка; мъж с момче на ръце; момче и куче; легнало момче с обинтована 

ръка и говорещ мъж; момче седнало на легло с превързана ръка и 

медицинска сестра. 

    ИИ: Сега ще ти доразкажа историята с Лъчезар, които на аааааколеда 

получи красивата кола за подарък. Един ден той си  играеше с нея 

седнал на пода. Малкото му куче се доближи до него тихо, ръмжейки. 

Лъчезар го дръпна за опашката, защото му попречи на играта с 

автомобила.Кучето се разлая. Бащата на Лъчезар седеше на фотъойла и 

четеше вестник. Когато чу, че кучето лае недоволно, той каза на 

Лъчезар: “Вместо да дърпаш кучето, по- добре го изведи  навън!” 

Лъчезар наведе виновно глава.Хвана кучето за кайшката и тръгна към 

вратата. Кучето усети, че излиза навън,скочи напред и избяга през 

отворената врата.Лъчезар се затича след кучето, без да се огледа дали 

не идва някоя кола. По платното наистина се движеше бързо кола. Чу се 

вик. Колата бутна Лъчезар. Шофъорът слезе и взе Лъчезар на ръце. 

Занесе го в дома му. Бащата на Лъчезар повика веднага лекар.Лекарят 

го превърза и му каза :”Сега ти трябва да бъдеш послушен и да лежиш, 

за да оздравееш бързо!” 

    Процедура. След приключването на разказа се прави малка пауза. 

Открива се бланката със субтеста и се подава инструкцията. 
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    Сега погледни тези картинки. Ти трябва да посочиш само тези , на 

които се разказва историята на Лъчезар.” 

   Средното време за изпълнение ма субтеста е 3-4 мин. 

   Оценката се формира само от верни отговори. Допълнитело 

посочените картинки не се оценяват като грешно решение. 

 

   Х-ти субтест – тест за ниво на общо развитие 

  Материал: бланка с очертана правоъгълна контурна рамка с размер 

15.5 / 12.2см.; мек , едноцветен молив – черен. 

  ИИ: Дотук ти се справи чудесно! Накрая трябва да нарисуваш една 

човешка фигура и ябълково дърво с ябълки. 

    Процедура. След инструкцията детето се оставя да работи 

самостоятелно 4 мин. Рисунката трябва да бъде оценена до 4-та минута , 

а детето да се остави да рисува. 

    Оценката се формира от сбора на получените оценки на човешката 

фигура и ябълковото дърво. 

 

                 IV.   Анализ на резултатите 

Получените резултати от “Тест за дискриминация” сочат, че 

изследваните деца  се справят сравнително добре  с откриването на 

верния образец. Затруднение среща само едно дете 

  При теста за финната моторика се затрудниха децата не посещавали 

детска градина  

   Сравнително добри са резултатите от теста за математически 

познания.Затруднения срещнаха при 2-ри айтем- децата се затрудняват 

при поредното броене. 

   Резултатите  от теста за наблюдение са, че децата не посещавали 

детска градина търсят безразборно обектите в листа без да се 

концентрират.  
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Те се затрудниха и при теста за критично наблюдение. Най-голяма 

трудност срещнаха при откриване липсващата греда на оградата, окото 

на мъжа и опашката на котката. 

 От проведеното изследване се установи, че децата непосещавали 

детска градина нямат способност за концентрация, трудно запаметяват 

подробности и не осмислят чутата реч. За това и допуснаха значителни 

грешки при теста за смисъла на чутата реч. 

 

V.  Заключение 

 

Моята цел беше да направя диагностика за готовността на децата за 

училище по отношение на тяхното психологично и педагогическо 

развитие. От получените резултати личи, че децата непосещавали 

детска градина срещат затруднение при изпълнение на оказаните 

задачи. Това означава, че с тях трябва да се работи допълнително с цел 

развиване на умение за класифициране и систематизиране на знанията. 

Необходимо е по-целенасочено да се развива умението им за 

самостоятелно ориентиране и съсредоточаване в задачите. Въз основа 

на тези изводи се набелязват и аспекти за подобряване на 

педагогическата дейност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


