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В книгата са представени авторски тестове за диагностика на отношенията на 
детето от предучилищна възраст  с различни сфери на заобикалящата го среда, преди 

всичко природна. Посочени са научно-изследователските цели, процедурите за 
прилагане на тестовете, даден е начина на систематизиране, обработване и анализиране 
на резултатите. 

Тестовете могат да бъдат използвани при разработването и реализацията на 
научно-изследователски и образователни проекти само при лично съгласие или участие 
на автора. При публикация на резултати от научни изследвания позоваването на 
настоящата книга е задължително. 

Не се разрешава препечатването на тестовете в други сборници и използването 
им за комерсиални цели.  
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У В О Д 

 

Диагностиката на субектното екологосъобразно отношение към заобикалящата 

среда е важен компонент на теоретико-методическия модел за екологическо възпитание 

на децата от предучилищна възраст. Тя е насочена към изследване на индивидуалните 

особености в развитието му чрез използването на специално създадени за тази цел 

диагностически процедури. 

Според Д. Батоева резултатите от прилаганите диагностични процедури са сигнал за 

това какво може и следва да настъпи или ще бъде пропуснато като потенция за 

развитие на отделния индивид.
1
 Създаването на комплекс от диагностични процедури 

ни предостави възможността да съединим три слоя на изследванията: теоретичен, 

експериментален и практически. Неговата цел е фиксирането, описването и 

подреждането на данни, които характеризират динамиката в развитието на 

субектността изразяваща себе си в екологосъобразното отношение към себе си и към 

заобикалящата среда. Едновременно с това разработените и предложени от нас 

диагностически процедури дават възможност да се изследват и тенденциите, които 

съществуват в различни по обем извадки тогава, когато се сравнява развитието на деца, 

които живеят в различно географско пространство или пък се определят резултатите, 

получени при провеждането на различни педагогически експерименти. 

Диагностичните процедури следва да обхващат развитието на умението на 

детето съзнателно да опознава, анализира и използва знанията си за взаимовръзките 

в заобикалящата го среда и то на основата на елементарното прилагане на 

екологически подход, да се ръководи от своите екологически представи в избора на 

стратегия на поведение в дейността и общуването, да развива своите мотиви за 

екологосъобразно поведение и в съответствие с тях да умее да си поставя цели, да 

избира начини за екологосъобразни действия и да постига резултати. Тук става 

въпрос не само за интерпретация и модификация на известни до тук и утвърдени 

диагностични процедури, но и за създаването на нови такива, които имат за цел да 

утвърдят психодиагностиката като наука за разработване на методи, изучаващи 

индивидуално-психологическите и индивидуално психофизическите особености на 

човека (=детето), които се формират както чрез отношенията му със социума, така 

                                                 
1
 Батоева Д. Диагностика на развитието на детето преди постъпването му в 

училище. – сп. Предуч. възпитание. – 2004. – кн.3. – стр.3. 
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и чрез отношенията му с природата (в това число и собствената му човешка 

природа). 

Предлаганите диагностични процедури се обединяват в пет основни комплекса, 

които изследват субектното екологосъобразно отношение на детето към : 

А - своето вътрешно пространство – телесно и духовно; 

Б - своята непосредствено заобикаляща среда (социална, създадена от човека 

материална среда, природа); 

В - другите хора и тяхната заобикаляща среда; 

Г - природата като среда на обитание на всички живи същества; 

Д – комбинация на А, Б, В и Г. 

Конфигурацията на всички предлагани от нас диагностични процедури съдържа 

научно-изследователски цели съответстващи на четирите диагностични комплекса (А, 

Б, В, Г,Д), което дава възможност да се извършва сравнение и да се установят 

особеностите на изследваните феномени в контекста на различни отношения с 

действителността. 

Моделът за екологически подход към действителността се изразява в това, че в 

съдържанието на предлаганите диагностични процедури има един конкретен централен 

обект (животно, растение, човек), който следва да бъде разглеждан в единство с 

неговата конкретна заобикаляща среда. От децата се изисква да допълнят модела като 

използват своите представи за взаимовръзките централен (конкретен) обект – 

заобикаляща (конкретна) среда. 

Развиващата се личност се разбира като цялостна система, разпознават се 

индивидуалните особености на личността като субект на екологосъобразни 

отношения, използват се проективни методики и идеографически техники като 

предложените методи на изследване не изискват съпоставяне с норма. 
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1. ДИАГНОСТИКА НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО ОТНОШЕНИЕ 

КЪМ СВОЕТО ВЪТРЕШНО ПРОСТРАНСТВО 

Методика № А - 1: Какво има вътре в мен? 

Научноизследователска цел: да се диагностицират екологическите представи на 

децата за вътрешното пространство на своето тяло (телесно и духовно). 

Материали: лист бяла хартия за рисуване (А4), върху което е изобразен силует на 

момче - предназначен за изследване на момчетата или на момиче - предназначен за 

изследване на момичетата (виж. Фиг. №  1). Цветни флумастери. 

Фиг.№ 1 
РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКА № А-1: „КАКВО 

ИМА ВЪТРЕ В МЕН”. 
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Начин на провеждане: Експериментаторът работи индивидуално с всяко дете. 

 

Първа част (словесна): 

 

Инструкцията гласи: „Представи си, че имаш очи, които могат да виждат през 

всякакви прегради. А това, което не се вижда с очи ти можеш да си го представиш. Ето, 

пред теб е тази стена. Какво има зад нея?” Експериментаторът изчаква детето да 

разкаже. 

„А през тази стена?” Експериментаторът посочва другата стена и отново изчаква 

детето да разкаже. 

„А сега застани пред това огледало. Кого виждаш в него?” Изчаква се отговорът и 

след това се минава към следващия въпрос „Сега си представи, че твоята кожа е също 

като тези две стени, през които ти погледна. Кажи ми какво има зад нея?” На детето се 

дава възможност да отговаря до изчерпване на отговорите. Последните се записват и 

подреждат по реда, по който детето ги е съобщило. 

 

Втора част (идеографическа): 

 

Процедурата е същата, като последният въпрос отправен към детето („Кажи ми 

какво има зад нея?”) се трансформира в изобразителна задача („Нарисувай какво има 

зад нея.”). На детето се предоставя възможност да рисува до изчерпване на идеите за 

съдържание на рисунката. 

 

 

Начин на отчитане и интерпретация на резултатите: 

 

Получените резултати се подреждат в протокол, индивидуално за всяко дете. 
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Протокол за отчитане на индивидуалните резултати от теста „Какво има  

вътре в мен”. 

Име на детето. . . . . . . . . . . . . Възраст. . . . . . .Дата на провеждане на изследването. . . . . .  

 

 

 

Първа част (словесна)  Втора част 
(идеографическа) 

Общ брой 

точки според 
съдържанието 

Телесно 
пространство 
 

Сърце, стомах, кръв2   

Духовно 
пространство 
 

Чувства (обичам мама), 
желания (много искам да 
ми подарят топка) и 
нежелания, радост, мъка, 
неприязън, сънища. 

  

Общ брой точки  

 

   

 

 

Отчитането на получените резултати се извършва чрез присъждане на точки за 

показани резултати както следва: 

За всеки правилно посочен отговор за „телесно пространство”се присъждат 1 т. 

Ако един и същи отговор се дублира в двете части на теста (словесната и 

идеографическата), то той се отбелязва еднократно с 1 т. 

За всеки правилно посочен отговор за „духовно пространство”се присъждат 2 т. 

Ако един и същи отговор се дублира в двете части на теста (словесната и 

идеографическата), то той се отбелязва еднократно с 2 т. 

Статистическата обработка на резултатите получени при изчисление общия бал (в 

точки) на децата по отделните показатели (телесно и духовно пространство) може 

първоначално да се извърши чрез определяне средноаритметичната стойност на 

отделните измерени величини за всяко дете от извадката. В случая, 

средноаритметичната ( x )на измерени величини е равна на сумата им разделена на броя 

им по следната формула: 

x = ∑=
++

n

j

n x
nn

xxx

1

21 1...
, 

 

където n  е броят величини, означени съответно с nxxx ...., 21 . Но, ако величини с 

еднаква стойност се срещат повече от един път тогава средната аритметична е  

                                                 
2
 Текстът, отбелязан със син цвят, илюстрира начина на попълване на протоколите. 
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x = j

k

j

j

kk xf
nn

xfxfxf
∑

=

=
++

1

2211 1...
, 

където kfff ...., 21  са честотите на величините с еднаква стойност kxxx ...., 21 . 

При обобщаване резултатите от емпиричните изследвания, получени при 

извадки с различен обем (групи деца с различен брой), за да може да се означи с 

цифрова характеристика множеството от всички извадки, т.е. генералната съвкупност 

от изследвани деца, се изчислява характеристика, която е функция от всички 

средноаритметични величини – претеглена средна аритметична величина gx . 

gx = 

∑

∑

=

=

=
++

++

k

j

j

k

j

jj

k

kk

n

nx

nnn

nxnxnx

1

1

21

2211

.

...

.......
, 

Където ..., 21 xx са средноаритметичните величини на първата, втората . . . 

извадка.  А ...., 21 nn са обемите на първата, втората. . . . .извадка,  

k  е броят на извадките (изследваните групи). 

Изчисляването на средните величини на извадките не е достатъчно за 

формулирането на научно обосновани изводи, а за целта предварително е необходимо 

да се направи и проверка на разликата между средните величини. В най-честия случай, 

от средната величина на извадката (общия брой изследвани деца поотделно за 

експерименталните и контролните групи) може да се правят изводи за съответния 

параметър на генералната съвкупност (общия брой деца в дадена възрастова група). 

Когато една и съща променлива (изследван показател) се търси в две независими 

извадки (експериментална и контролна групи) се получават разпределения с различни 

средни величини, при което се предполага, че експерименталните условия в двете 

извадки се различават само по въздействието на един-единствен фактор (макар реално 

той да е комплексен – формиран от всички изменени условия на експеримента). В този 

случай целта на изследването ще бъде да се докаже, че извадките принадлежат към 

генерални съвкупности с различни средни величини т.е. казва се, че разликата между 

средните величини на извадките е значима. Разбира се, изхожда се от началните 

предположения, че двете извадки принадлежат към генерални съвкупности, в които 

изследваната величина е разпределена нормално и разсейването в съвкупностите е 

едно и също. При малки и средни извадки се използва вместо нормалното 
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разпределение – разпределението t . В този случай броят на степените за свобода е f  

= 221 −+ nn , където 1n   и 2n е обемът на извадките (броят деца в експерименталните и 

контролните групи). След това изчисляваме t  по следната формула: 

 

21

2121 .

nn

nn

s

xx
t

+

−
=  

 

Където 1x  и 2x  са средните аритметични величини изчислени от бала в точки на 

изследваните деца, а s  е средноквадратичното отклонение (равно на квадратен корен 

от дисперсията 2
s ). 

Това t сравняваме с критичната стойност ft ;
α

, която е взета от съответната 

таблица3
 при едностранна постановка на въпроса, т.е. при  избрана предварително 

вероятност за грешка α , степени на свобода f  и при едностранна постановка на 

въпроса (постановката на въпроса е едностранна поради логичното предположение, че 

след проведения експеримент постиженията на децата се подобряват).  

Когато пресметнатото число t  е по-голямо от критичното число (взето от 134а 

стр.330 табл.3), тогава разликата между средните стойности на изследванията е 

значима. Дисперсиите в двете генерални съвкупности трябва да бъдат еднакви. 

Затова, може да се направи проверка дали разликата между дисперсиите на извадките е 

случайна или значима, т.е. дължи се на различни параметри. Това може да се направи с 

коефициента F на Р.А.Фишер4
  

 

 

Методика. № А – 2: Какво да избера? 

 

Научно-изследователска цел: да се диагностицира равнището на развитие на 

субектното екологосъобразно отношение към своето собствено вътрешно пространство 

(телесно и духовно). 

 

                                                 
3
 Клаус Г., Ебнер Х. Основи на статистиката за психолози, социолози и 

педагози.- С., 1971. - стр.330, табл.3. 
4
 Клаус Г., Ебнер Х. Основи на статистиката за психолози, социолози и педагози.- С., 

1971. – стр.178. 
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Първа задача: 

Научно-изследователска цел: да се диагностицира равнището на субектното 

екологосъобразно отношение на детето към собствените занимания с физическа 

култура. 

Материали: две картинки – на едната е снимана неустроена и деградираща 

жилищна зона, а на другата – парк с детски спортни съоръжения; всяка картинка е 

представена в два варианта: вариант А е предназначен за изследване на момичетата, а 

вариант Б – за изследване на момчетата ( Фиг. № 2). 

 

Фиг. № 2 

 
РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКА № А – 2: КАКВО 

ДА ИЗБЕРА? 

 

 

 

Първа задача 
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Начин на провеждане: Експериментаторът работи индивидуално с всяко дете. 

Въпросите се задават в следната последователност: 

Кой е твоят любим спорт? Какви други спортове харесваш? 

Какво предпочиташ – да гледаш или да спортуваш? Защо? 

Кои игри обичаш най-много? 

След като детето отговори експериментаторът му показва двете картинки (от 

вариант А или вариант Б, според пола на изследваното дете). 

Разгледай двете картинки. Къде е по-добре да отидеш да спортуваш? Защо? 

 

Начин на отчитане и интерпретация на резултатите: 

 

Резултатите се записват в протокол по реда на задаваните въпроси и отговорите на 

детето. Отчитат се неговите предпочитания (любим спорт) и се съотнасят с 

възможностите, които детето има за участие в съответни спортно-подготвителни игри и 

упражнения; готовността на детето да се занимава с физически упражнения и спорт; а 

така също и дали детето отчита екологическото благополучие на средата, в която то 

избира да спортува. 

За първия посочен любим спорт детето получава 1 т., а за всеки следващ по 0,5 т. 

Когато детето предпочита да играе, а не да гледа, то получава още 1 т. 
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Когато детето предпочита спортно-подготвителни игри и упражнения, то 

получава още една точка; а когато те съответстват на посочения от него любим спорт 

(т.е. любим спорт – футбол; любима игра – ритане на топка) то получава още 1 т. 

Отговорите на последния въпрос (Къде е по-добре да отидеш да спортуваш? Защо?) 

се отчитат в съответствие с това, дали тяхното съдържание касае екологическото 

благополучие на средата, в която детето избира да спортува („Въздухът е чист и 

затова ще играя по-добре”) или касае други качества на средата („Ами тук е по-

красиво”) или пък допълнителни обстоятелства („Мама не ми дава да играя с топка 

пред блока”). За всеки отговор, който касае екологическото благополучие на средата, в 

която детето избира да спортува, то получава по 1 т. и за всяко друго качество на 

средата (или друго посочено обстоятелство) то получава по 0,5 т. 

Статистическата обработка на резултатите може да се извърши чрез изчисляване 

на средна аритметична стойност от общия бал точки получен от отговори по трите 

въпроса (както е описано в методика № А - 1: Какво има вътре в мен) и последваща 

проверка за значимост на разликата между средните величини. Тук обаче може да се 

приложи още един статистически метод - изчисляване коефициента на корелация при 

количествено измерени величини. Този коефициент (r) може да се изчисли при следните 

условия: а. Ако за две променливи величини са налице метрични данни (в случая – общ 

сбор или бал в точки); б. Ако зависимостта между двете променливи величини е 

линейна и в. Ако двете променливи са разпределени нормално. За нуждите на 

педагогическите изследвания условията на б и в се приемат (условно) за изпълнени. 

Уместно е да се потърси корелация между резултатите получени от отговорите на 

втория и третия въпроси – има ли връзка между активното занимание със спорт или 

пасивната детска позиция и пълнотата на представите на децата за условията и 

възможностите за спортуване, които предлага различната среда. За случая се използва 

формула за изчисляване корелационния коефициент на Пирсон- Браве без да е 

необходимо преди това да се изчисляват средните величини и разсейванията на 

променливите. Тази формула е удобна, когато броят на извадката и стойностите на 

измерените величини не са много големи и изчисленията се извършват с компютър5
  

 

                                                 
5
 Клаус Г., Ебнер Х. Основи на статистиката за психолози, социолози и 

педагози.- С., 1971. – стр.98. 
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където 

n  е броят на измерените двойки променливи величини; 

1x е измерената величина на променливата X ; 

1y  е измерената величина на променливата Y ; 

При това изчисленият коефициент r може да приема стойности от -1 до +1 като 

при r>0 имаме положителна зависимост (корелация) между двете променливи, т.е. на 

големи значения на 1x  отговарят големи стойности на 1y .  

Може да се интерпретира и силата на зависимостта между двете променливи 

изхождайки от големината на коефициента, при което един коефициент на корелация 

(например 0,40) ще описва „слаба” положителна зависимост въпреки относителността 

на самите понятия „слабо” и „силно”. 

 

Втора задача: 

 

Научно-изследователска цел: да се диагностицира равнището на субектното 

екологосъобразно отношение към подбора и съчетанието на храните. 

Материали: комплект картинки с изображения на храни, хранителни продукти и 

вещества, които хората употребяват по същия начин както храната, но не са такива - 

ракия, вино, цигари, кафе (  Фиг. № 3) 
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Фиг № 3 
РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКА № А – 2: КАКВО 

ДА ИЗБЕРА? 

Втора задача 
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Начин на провеждане: Експериментаторът работи индивидуално с всяко дете, като 

най-напред му предлага да разгледа картинките. Въпросите се задават в описаната тук 

последователност: 

За какво ни служат тези неща? 

Три от тези картинки показват неща, които не ни служат за храна. Можеш ли да ги 

откриеш? Защо не ни служат за храна? (цигарите, виното, ракията, дъвката). 

Една картинка показва нещо, което не е хубаво за децата. Кое е то?(кафето) Защо 

не е хубаво за деца?”  

Нека сега подредим твоето меню. Какво ще избереш за закуска? Защо избра тези 

неща? 

Какво ще избереш за обяд? Защо избра тези неща? 

Какво ще избереш за вечеря? Защо избра тези неща? 

 

Начин на отчитане и интерпретация на резултатите: 

 

Получените резултати се подреждат в протокол като се нанасят в графите по реда на 

техния избор, като съответно се отбелязва и мотивировката за всеки избор по отделно. 

 

Протокол за отчитане на индивидуалните резултати от теста „Какво да избера” 

(второ задание) 

Име на детето. . . . . . . . . . . . . Възраст. . . . . . .Дата на провеждане на изследването. . .  

 

 

 

1 2 3 4 Общ 

брой 

точки 

Кое не ни 

служи за 

храна? 

 

ЦигаритеЦигаритеЦигаритеЦигарите- от 
тях хората не 
се наяждат, а 
се разболяват 

    

Закуска КроасанКроасанКроасанКроасан, 
защото е с 
шоколад 

    

Обяд 

 

     

Вечеря 

 

     

 

Получените резултати се анализират качествено и количествено. 
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Отделянето на цигарите, виното, ракията и кафето, когато е съпроводено с 

адекватна мотивировка носи по 1 т., а когато не е мотивирано – по 0,5 т. Максималният 

брой точки от тези въпроси е 4. 

При правилно съчетаване на храните се дават по 0,5 точки за всяка храна, влизаща в 

правилното съчетание (за закуска, обяд или вечеря). Адекватната мотивировка донася 

още по 0,5 т. за всеки избор. Максималният брой точки за съставянето на менюто 

зависи от броя на изборите и адекватните мотивировки. 

Поради наличието на отговори по четири зададени въпроса и възможния висок 

резултат (в точки) получен от големия обем предполагаеми отговори е уместно 

отделните резултати на децата да се разпределят в три нива - ниско (Н), средно (С) и 

високо (В) ниво. В този случай е подходящо използването на статистическия метод 

изчисляване на непараметричен Хи-квадрат. Изпълнени са изискванията двете извадки 

(експериментална група и контролна група) да са независими помежду си, а членовете 

на всяка извадка (резултатите на децата) да са също независими помежду си. Освен 

това, измерителната скала е скала на наименованията (номинална) с три категории – 

ниско (Н), средно (С) и високо (В) ниво на изразени и мотивирани предпочитания. 

От обобщения протокол за отчитане на резултатите вземаме и разпределяме 

броя деца показали съответно ниско, средно и високо ниво. 

Подредени в таблица резултатите изглеждат така: 

 

 

 

 Ниско ниво Средно ниво Високо ниво  

КГ 
11O   12O  

13O  Брой деца 

1N  

ЕГ 
21O  22O  

23O  Брой деца 

2N  

 

където 11O , 12O , 13O  е броят на децата от контролната група условно попаднали в 

ниско, средно и високо ниво, а 21O , 22O , 23O  е броят на децата от експерименталната 

група условно попаднали в ниско, средно и високо ниво резултати. 

Изчисляваме статистическия критерий: 
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При избрано ниво на достоверност6
 α = 0,10 (или    α = 0,05, по избор) и при 

степен на свобода 3 (категории) минус 1, т.е. 3-1 =2 определяме критическото значение 

на 
α−

Χ1  Ако е изпълнено неравенството Т >
α−

Χ1  то нулевата хипотеза се отклонява (не 

се потвърждава) от което се прави извода, че резултатите на децата от 

експерименталната група са по-високи от резултатите на децата от контролната група. 

Изводът може да бъде, че след провеждане на формиращия етап на педагогическия 

експеримент децата от експерименталната група са подобрили своите резултати по 

изследваните показатели спрямо децата от контролната група. 

 

Трета задача: 

 

Научно-изследователска цел: да се изследват представите и отношението на децата 

към собственото им психо-сексуално развитие. 

Материали: материали за рисуване (лист А4 и цветни флумастери) 

Начин на провеждане: Експериментаторът работи индивидуално с всяко дете. 

Експериментаторът: „Ти навярно много искаш да пораснеш. Нарисувай как искаш 

да изглеждаш когато станеш голям.” 

След като детето приключи с рисунката експериментаторът задава следващите 

въпроси в отбелязаната последователност: 

Защо искаш да изглеждаш така? 

Какво трябва да направиш, за да изглеждаш така? 

Ако ти изглеждаш така, както си се нарисувал(а) ще те харесват много хора. Ти на 

кого ще искаш да се харесаш? Защо?” 

След като детето отговори, експериментаторът продължава със задачата: 

„Нарисувай всичко, което искаш да имаш когато станеш толкова голям(а), колкото си 

на тази рисунка.”  

                                                 
6
 Клаус Г., Ебнер Х. Основи на статистиката за психолози, социолози и педагози.- С., 

1971. -  стр. 336, табл.V - двустранен критерий при повече от 2 категории. 
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С допълнителни въпроси върху рисунката експериментаторът уточнява нейното 

съдържание. След това той задава следващия въпрос: „Защо искаш да имаш всичко 

това? Какво трябва да направиш, за да имаш всичко това?” 

 

Начин за отчитане и интерпретация на резултатите:  

 

Количественият анализ на съдържанието на бъдещия сексуален Аз-образ, отразен в 

детските рисунки се извършва по два показателя: признаци, подчертаващи 

сексуалната принадлежност на детето (вижда ли ги то в бъдещето си и как ги 

вижда). Те могат да бъдат представени приоритетно, като доминиращ образ в 

рисунката, но могат да бъдат представени и без акцентиране. При момичетата се броят 

признаците на фемининност (отсъствието или наличието на пищни коси, подчертани 

гърди, женски аксесоари – гердани, обици, гривни, екстравагантни обувки, къса или 

дълга рокля), при момчетата – на маскулинност (високо и стройно тяло, широки гърди, 

мъжко облекло, наличието на атрибути, които се приемат като традиционно мъжкки за 

дадената култура – например оръжие). Въпросът „Защо искаш да изглеждаш така?” 

разкрива мотивировката, която децата могат да дадат. Резултатите се анализират в 

зависимост от получените отговори и могат да варират в широки граници. 

Вторият въпрос („Какво трябва да направиш, за да изглеждаш така?”) разкрива 

доколко детето осъзнава себе си като субект на собственото си психо-сексуално 

развитие и с кои дейности свързва развитието на своето тяло (занимания с 

физическа култура, танцуване, стремеж към избор на експресивно облекло). 

Следващият въпрос (Ако ти изглеждаш така, както си нарисувал(а) ще те харесват 

много хора. Ти на кого ще искаш да се харесаш? Защо?) е насочен към това да 

установи, дали в идеалния Аз-образ се съдържа момент на интерес към 

взаимоотношенията с противоположния пол и желанието да бъдеш добре възприет от 

неговите представители. Поради това тук се отчитат само резултатите, които 

диагностицират наличието на този момент (например възприема се отговора „На 

батковците, за да искат да танцуват с мен”, но не и „На мама, за да ми се радва, че съм 

голяма и хубава”) 

По следващата част от задачата („Нарисувай всичко, което искаш да имаш, когато 

станеш толкова голям, колкото си на тази рисунка.”), се отчитат само тези образи, 

които имат отношение към сексуалната реализация (създаването на семейство – 

наличието на съпруг/а и отглеждането на деца). 
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И последните два въпроса (Защо искаш да имаш всичко това? Какво трябва да 

направиш, за да имаш всичко това?) се анализират от гледна точка на стъпките, които 

човек предприема за да се реализира в сферата на личния си живот. („Искам да си имам 

дечица и да съм добра майка”, „Искам да имам кола, за да водя на разходка 

какичките”). 

Статистическата обработка на резултатите може да се извърши чрез определяне на 

средните аритметични стойности, или на средно претеглените, ако обемът на извадките 

(експериментална и контролна групи) е различен (както е описано в методика № А - 1: 

Какво има вътре в мен). 

 

Четвърта задача:  

 

Научно-изследователска цел: да се диагностицира равнището на субектното 

екологосъобразно отношение към поддържане на хигиената на тялото и към грижата за 

своето здраве и безопасност. 

 

Материали: за 3 - 5 год. деца се предвижда работа с опорни материали (предмети 

или картинки), а 5-7 год. деца отговарят самостоятелно, ръководени от своите 

представи и знания. 

 

Начин на провеждане: Експериментаторът работи индивидуално с всяко дете. 

Инструкцията гласи: „Представи си, че тръгваме на почивка. Къде искаш да отидем? 

Какво ще поставиш в раницата (или куфара)?” детето получава възможност да отговаря 

до изчерпване на отговорите. За всеки получен отговор експериментаторът изисква и 

съответната мотивировка „Защо ще вземеш това?”  

 

Начин за отчитане и интерпретация на резултатите:  

Отчитат се тези отговори, които посочват средствата за поддържане на личната 

хигиена и здравето (на кожата – сапун, кърпа за лице, кърпа за тяло, кърпа за крака, 

крем против кърлежи и комари, крем против изгаряне, крем за ръце, крем за крака; на 

косите – шампоан, гребен; на зъбите и устата – четка за зъби, паста за зъби; на очите 

– слънчеви очила, очила за плуване; на ръцете – ножче за изрязване на ноктите, крем за 

ръце). 

Отчитат се също така и отговорите, които посочват необходимостта от вземането на 

средства за оказване на първа помощ: спирт, йод, марля, бинт, памук. 
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За всеки правилен отговор детето получава 0,5 т.; за всяка правилна мотивировка – 

още по 0,5 т. 

Резултатите от четвъртата задача на методика № А – 2: Какво да избера? може 

да се обработят чрез изчисляване на критерия на Колмогоров-Смирнов. Критерият се 

използва за сравняване на резултатите от две независими помежду си извадки, 

например контролна група и експериментална група. Резултатите във всяка от 

извадките са също независими помежду си, т.е. това са постиженията на отделните деца 

при диагностициране равнището на субектното екологосъобразно отношение към 

поддържане на хигиената на тялото и към грижата за своето здраве и безопасност. 

Освен това, приема се, че изучаваното свойство има непрекъснато разпределение в 

двете съвкупности, както и че законите на разпределение на резултатите са еднакви за 

двете съвкупности. Тези допускания са стандартни за педагогическите изследвания. 

Резултатите се вписват в таблица. В първа колона се нанася броят верни и съществени 

избори, а във втора и трета колона – броят деца поотделно от експериментална група и 

контролна група постигнали резултатите от първа колона.  

 

резулт
ат в 
точки 

Абсолю
тна 
честот
а  в  

 ЕГ (f1) 

Абсол
ютна 
често
та в 
КГ  (f2) 

Натрупана 
честота 

S1 (x) = 

∑∑∑∑ (f1) 

n1 

  

S2 (x) = 

∑∑∑∑ (f2) 

n2 

S1 (x) – 
S2 (x)  

/S1 (x) – 
S2 (x)/ 

S2 (x) – 
S1 (x) 

∑∑∑∑ (f1) ∑∑∑∑ (f2) 

          
          
          
          
          
 

Това са така наречените абсолютни честоти (в експерименталната група 

означена с ( 1f ) и в контролната група – с ( 2f ) ). По-нататък, в четвърта и пета колона е 

сумирана натрупаната честота ∑ 1f  и ∑ 2f , започвайки от най-ниския резултат. 

В шеста и седма колона се изчисляват статистиките )(1 xS  = 
1

1

n

f∑
 и 

2

2

2 )(
n

f
xS

∑
= ,  като натрупаните честоти се разделят на броя на децата  в извадките (за 
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експерименталната група - 1n , а за контролната група - 2n ). В осма колона се изчислява 

разликата между )(1 xS  и )(2 xS , а в девета колона – абсолютното значение на тази 

разлика. В десета колона се изчислява разликата между )(2 xS  и )(1 xS .  

При вероятност за грешка 10,0=α  (90%)   ( Грабарь М.И., Краснянская К.А. 

Применение математической статистики в педагогических исследованиях. – М., 1977. - 

стр.134) вземаме формулата за изчисление на критическите значения  на статистиката 

за критерия на Колмогоров-Смирнов (за големи извадки, при n>20).  

α−1W  = 1,07
21

21

.nn

nn +
 

Изчисляваме 1T , което е абсолютното значение на най-голямата разлика между 

)(1 xS  и )(2 xS , т.е. 1T  = max ( )(1 xS  - )(2 xS ). 

Изчисляваме  2T , което е максималната разлика между )(1 xS  и )(2 xS  или 2T  = 0.  

Изчисляваме 3T , която е max ( )(2 xS - )(1 xS ) 

Когато 1T >
α−1W , то нулевата хипотеза се отхвърля и се приема алтернативната, 

че имаме различие в състоянието на изучаваното свойство в двете съвкупности 

(контролни и експериментална групи).  А когато 3T >
α−1W , то се потвърждава 

хипотезата, че резултатите в експерименталната група стохастически са по-високи от 

резултатите на децата от контролната група. 

Допълнителна статистическа обработка на резултатите може да се направи при 

разграничаване на съществени от несъществени избори в отговорите на децата. Тогава 

е възможно да се провери корелацията между тази двойка резултати, както и силата на 

тази зависимост. Проверката може да се извърши по начина, описан в методика. № А – 

2: Какво да избера? – първа задача – изчисляване на коефициента на корелация между 

две променливи. 
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2. ДИАГНОСТИКА НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ 

СВОЯТА НЕПОСРЕДСТВЕНО ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА 

 

Методика № Б - 1: Моят дом. 

 

Научно-изследователска цел: да се диагностицират екологическите представи на 

децата за пространствената среда на тяхното жилище. 

Материали: лист бяла хартия за рисуване(А4), цветни флумастри. 

Начин на провеждане: Експериментаторът работи индивидуално с всяко дете. 

На детето се предоставят материалите за рисуване. Инструкцията гласи: „Представи 

си, че си голям и можеш да имаш такава къща, каквато си поискаш. Но ще трябва да 

обясниш на строителите какво точно искаш да ти построят. Ето ти лист хартия и цветни 

флумастери – нарисувай своята къща така, че строителите да разберат какво искаш. 

Навярно в нея ще има всичко, което ти е необходимо за да почиваш, работиш и се 

забавляваш”. 

На детето се предоставя възможност да рисува до изчерпване на интереса.  

 

Начин на отчитане и интерпретация на резултатите: 

 

Получените изображения се анализират съдържателно и техните наименования се 

вписват в протокола. Отчитат се само оборудването и вещите, които имат отношение 

към екологията на човешкото жилище т.е. жилището се приема като централен обект, 

който е свързан със заобикалящата го среда чрез обмен на вещества, информация и 

енергия. 
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Протокол за отчитане на индивидуалните резултати от теста „Моята къща.” 

Име на детето. . . . . . . . . . . . . Възраст. . . . . . .Дата на провеждане на изследването. . .  

 

Показател Оборудване, вещи и аксесоари Общ брой 

Обмен на 
вещества 

Тръби за чиста вода, тръби за мръсна вода, 
готварска печка, мивка, кран за вода, душ, вана, 
тоалетна чиния, перална машина,  

 

Обмен на 
информация 

телефон, компютър, абонамент за вестници и 
списания 

 

Обмен на енергия Електричество, газ, въглища, дърва, климатик 
хладилник 

 

Средства за 
поддържане на 
хигиената на 
дома 

Прахосмукачка, прах за пране, сапун, перална 
машина, съдомиялна машина. 

 

 

За всеки правилен отговор изследваното дете получава по 1 т. 

Проверката за значимостта на разликата в резултатите при експерименталната и 

контролната групи може да се извърши с изчисляване на разпределението t  

(използвано при малки и средни извадки) (виж Методика № А - 1: Какво има вътре в 

мен).  

Ако обаче искаме да проверим резултатите на една и съща извадка  

(експериментална или контролна група) преди началото на педагогическия 

експеримент и след него (контролен етап), се използва критерия на Уилкоксън. 

Сравняваме резултатите от диагностиката на изходното ниво с резултатите получени в 

края на експерименталния период. За вписване на резултатите и отделните етапи от 

междинните изчисления се ползва следната таблица:   

 

Деца Бал 

(изх.ниво) 

Бал (в края на 

експеримента) 

Разлика в 

бала (Di) 

Ранг  /Ri/ Ri 

1. Пенка      

2. Иванка      

3. Николай      

4. Иглика      

5. Стоян      
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Отделните постижения на децата са показани във втора и трета колона на таблицата. 

Спазено е изискването измерванията да са направени по интервалната скала 

(например, първият интервал е 1 – 3 т., вторият 4-6 т., третият - 7 – 9 т., и т.н.) Освен 

това, разпределението на резултатите се приема за симетрично поради характера на 

използваните задачи – нито много лесни, нито много трудни. Самите резултати (бал) в 

точки са зависими помежду си променливи величини поради това, че се измерват две 

състояния на един и същи обект (дете). 

Целта на тази статистическа методика е да се провери нулевата хипотеза, т.е. 

дали проведеният формиращ етап от педагогическия експеримент подобрява 

резултатите на децата. Използваме едностранния критерий на Уилкоксън за n>20 (n – 

брой резултати). Изчисляваме разликата в бала между двете колони резултати (изходно 

ниво - и след формиращия етап на експеримента). Когато сравняваме двойките 

величини, в изчисленията не се включват нулевите разлики. След това изчисляваме 

ранга (подреждането) на разликите iD , като на еднаквите разлики приписваме ранг 

равен на средно-аритметичния от ранговете им.  

След ранжирането изчисляваме iR , т.е. приписваме на ранговете знак “+” или 

знак “-“ в зависимост от това, дали балът на децата в края на експерименталния период 

(резултатите) е по-голям  или по-малък от бала при проверката на изходното ниво. По-

нататък изчисляваме T = )(
31

1

∑ + iR  В случая, за n>20 критическите значения за Т се 

определят по формулите (134а стр. 341 табл.8): 

4

)1.( +
=

nn
W

α
+ 

α
x

24

)12).(1( ++ nnn
 

 

и 
α−1W  = 

2

)1( +nn
 - 

α
W , където α

x  е квантил на нормалното разпределение, със 

значение при вероятност за грешка 05,0=α , то  α
x  = -1,64.  

Когато Т>
α−1W  , това означава, че нулевата хипотеза се отхвърля на ниво 

05,0=α . Тогава може да се направи извода, че след проведения обучаващ етап на 

педагогическия експеримент в края на експерименталния период, резултатите на децата 

от експерименталната група (в случая –представите им за пространствената среда на 

човешкото жилище) се подобряват. 
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Методика № Б - 2: Къде ще живея, когато порасна. 

 

Научно-изследователска цел: да се диагностицира съдържанието на личностните 

средови прироритети. 

 

Материали: лист бяла хартия за рисуване(А4), цветни флумастри. 

 

Начин на провеждане: Експериментаторът започва с беседа и картинки на различни 

среди, които обитават хората – дават им се алтернативи за избор. 

Експериментаторът продължава да работи индивидуално с всяко дете. Всяко дете 

работи самостоятелно, на отделна масичка. 

На детето се предоставят материалите за рисуване. Инструкцията гласи: „Представи 

си, че си голям и можеш да отидеш да живееш, където поискаш. Ето ти лист хартия и 

цветни флумастери. Нарисувай къде ще отидеш да живееш?” Нарисувай мястото, на 

което ти харесва да живееш.” 

На детето се предоставя възможност да рисува до изчерпване на интереса. 

 

Начин на отчитане и интерпретация на резултатите: 

 

Съдържанието на детската рисунка се анализира количествено (брой образи) и 

качествено (кои са образите). Съдържанието на образите отразява личностовите 

средови приоритети на детето (село – град; природна среда – урбанистична среда) и 

техните компоненти (апартамент, къща, двор, домашни животни и любимци, аптека, 

поликлиника, театър, кино, компютърен клуб, природни обекти и явления). За всеки 

отразен в рисунката компонент се отчита 1 т. По този начин първият показател е 

насочеността (личностния средови приоритет), а втория – съдържанието на тази 

насоченост (компонентите на предпочитаната от детето среда). 

Статистическата обработка на получените резултати се може да се извърши 

първоначално чрез изчисление на средноаритметичните стойности на резултатите (в 

точки) за всяка извадка, а след това да се пресметне непараметричния хи-квадрат за 

проверка на значимостта и разликата в резултатите между експерименталната и 

контролната група (виж начина на отчитане и интерпретация на резултатите в 

Методика. № А – 2: Какво да избера? – втора задача). 
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3. ДИАГНОСТИКА НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ 

ДРУГИТЕ ХОРА И ТЯХНАТА ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА 

 

Методика № В - 1: Нарисувай всичко, което е необходимо. . . 

 

Научно-изследователска цел: да се диагностицират особеностите на представите за 

взаимовръзката между хора, принадлежащи към различни възрастови позиции и 

заобикалящата ги среда. 

В съответствие с целта тестовете за диагностика са съставени от серия от пет 

задания, в които Другият е бебе, връстник, по-голямо дете (девойка или юноша), 

възрастен, стар. 

Петте задачи се изпълняват в пет последователни дни по едно и също време като 

всеки ден се изпълнява само по едно задача. 

 

Диагностична процедура за 3 – 4 годишни деца. 

Материали: материалите за диагностичната процедура са пет изображения (същите, 

които се използват и при тестовата диагностика на 5-7 год. деца). Изображенията обаче 

са изрязани като плоскостни фигурки за куклен театър на маса. 

Начин на провеждане: Експериментаторът работи индивидуално с всяко дете. От 

детето се иска да подреди около фигурката (бебето, връстника, по-голямото дете - 

девойката, възрастния човек, стария) всичко, което е необходимо, за да може човекът 

от съответната възраст да живее добре. Детето може да използва всички вещи и 

картинки, които има в занималнята. Словесната информация също се взема пред вид, 

т.е. детето може да поиска нещо, което не може да представи поради липса на 

материал, но то да характеризира неговите представи. 

 

Диагностична процедура за 5 – 7 годишни деца. 

 

Материали: Материалите за теста са пет листа, формат А4. В центъра на всеки лист 

е изобразен по един централен обект: бебе, връстник, по-голямо дете - девойка или 

юноша, възрастен, стар (виж Фиг. .№ 4). Изискването към изображението е то да 

утвърждава възраст на изобразения и да не съдържа подсказващи елементи. Използват 

се флумастери или цветни моливи. 

 

 



Елка Янакиева  
Дете – Заобикаляща среда 

Тестове за диагностика на екологосъобразността на  отношенията 

        

                                      

 

32 

Фиг. № 4 
РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКА № В – 1:  

„НАРИСУВАЙ ВСИЧКО, КОЕТО Е НЕОБХОДИМО . . .” 

 
 

1. Задание на тема: „Нарисувай всичко, което е необходимо на бебето за да живее 

добре”. 

 

 

 2. Задание на тема: „Нарисувай всичко, което е необходимо на това момче за да 

живее добре”. 
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3. Задание на тема: „Нарисувай всичко, което е необходимо на какичката за да 

живее добре” 

 

 4. Задание на тема: „Нарисувай всичко, което е необходимо на лелята за да 

живее добре”. 
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5. Задание на тема: „Нарисувай всичко, което е необходимо на бабата за да 

живее добре”. 

 

Начин на провеждане: Експериментаторът работи индивидуално с всяко дете. 

 

От изследваното дете се изисква да нарисува всичко, което е необходимо на бебето 

(връстника, баткото - каката, чичото – лелята, бабата-дядото) за да живее добре т.е. от 

него се изисква да отрази своите представи за благополучните от екологическа гледна 

точка (= екологосъобразните) връзки на човека от дадената възраст със заобикалящата 

го среда. 

 

Начин на отчитане и интерпретация на резултатите: 

Получените изображения се анализират съдържателно и техните наименования се 

вписват в следния протокол: 
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Протокол за отчитане на индивидуалните резултати от теста „Нарисувай 

всичко, което е необходимо. . .” 

Име на детето. . . . . . . . . . . . . Възраст. . . . . . .Дата на провеждане на изследването. . .  

ПОКАЗАТЕЛ НАИМЕНОВАНИЯ НА ОБРАЗИТЕ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ДЕТСКИТЕ РИСУНКИ 

Задание 1 

 
 

Задание 2 

 
 

Задание 3 

 
 

Задание 4     

 
 

Задание 5 

 

Общ 

резултат в 

точки по 

показатели 

 

Човешка 
фигура 
 

Тяло, 
ръце, длан, 
пръсти 

 

  

 

 

 

 

 

4 

 

Обмен на 
вещества 

Шише за 
хранене, 
чаша за 
вода, 
памперси 
 

     

Обмен на 
информация 

Телевизор      

Обмен на 
енергия 

климатик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други хора Майка, 
татко, 
сестричка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилище и 

необходими 

предмети от 
матералната 
среда 

Детска 
стая, 
детска 
количка, 
възглавнич
ка, 
корито за 
къпане, 
сапун 

     

Общ резултат  17      

 

Образите в съдържанието на детските рисунки характеризират детските представи в 

кръга на конкретен показател (човешка фигура – органи, обмен на вещества, обмен на 

информация, обмен на енергия, други хора, жилище и необходими предмети от 

материалната среда). 
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Към показателя човешка фигура се отнасят елементите, които отразяват външния 

вид на човешкото тяло (неговите видими органи – шия, тяло, ръце, пръсти, крака и 

т.н.). 

Към показателя обмяна на веществата се отнасят не само различните храни и 

водата, но така също и аксесоари, свързани с изхвърлянето на преработените вещества 

от организма на човека (памперси за бебето, тоалетна хартия, тоалетна чиния). 

В детските представи за обмяна на информацията влизат представите за всички 

съвременни средства за комуникация (телефон, телевизор, компютър, вестници и 

книги), а така също и отразяване на ситуации на общуване между централния обект 

(бебе, връстник, по-голямо дете, девойка или юноша, възрастен, стар човек). 

Детските представи за обмен на енергия са илюстрирани от наличието в детските 

рисунки на изкуствено създадени от човека отоплителни или охлаждащи тела и уреди 

(печка, климатик), или на естествени източница на топлина и светлина (слънце). 

Образите могат да отразяват и други средства за съхраняване или освобождаване на 

енергия (дрехи и аксесоари). Съществено внимание трябва също така да се обърне на 

това дали детето представя в своята рисунка и други хора, особено, когато 

присъствието им е жизнено необходимо за централния обект (например дали бебето е 

оставено само или са изобразени хората, които се грижат за него). 

За валидна се смята и допълнително получената словесна информация, т.е. това, 

което детето иска да нарисува, но се отказва поради ниска самооценка на своите 

умения за изобразяване или поради друга причина. 

Всеки съдържателно верен образ в детската рисунка получава 1 т. като резултатите 

се сумират както по отделно за всяко задание, така и като общ резултат по отделните 

показатели. За всяко изследвано дете се изчисляват точките общо за петте задания и по 

всички показатели. 

За изчисляването на статистическите стойности по всяко задание (както и по всеки 

показател) използваме една и съща формула - за претеглената средноаритметична 

стойност (поради вероятно различния обем на извадките). (Виж Методика № А - 1: 

Какво има вътре в мен) Сравняването на резултатите от една извадка за значимост и 

надеждност на различията преди и след формиращия етап на педагогическия 

експеримент може да се извърши чрез критерия на Уилкоксън, ако за улеснение 

точките се групират в интервали, например10 – 12,  13  – 15, 16-18 и т.н. (виж  

Методика № Б - 1: Моят дом). Разликите между резултатите на експерименталната и 

контролната групи могат да се проверят с критерия на Колмогоров-Смирнов (Виж 

Методика. № А – 2: Какво да избера? – четвърта задача). 
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Методика В - 2: „Моето семейство”. 

Научно-изследователска цел: да се диагностицира съдържанието на представите на 

детето за потребностите (физически и психически) на другите хора (=неговата семейна, 

социално-психологическа среда) и на субектната му мотивировка и готовност да 

съдейства за тяхното удовлетворяване. 

Материали: бял лист (А4) и цветни флумастери. 

Начин на провеждане: Експериментаторът работи индивидуално с всяко дете. 

Всяко задание се предлага самостоятелно.  

Първата инструкция на експериментатора гласи: „Нарисувай твоето семейство.” 

След като интересът на детето към рисуването се изчерпи експериментаторът уточнява 

съдържанието на рисунката чрез въпроса „Кого си нарисувал?” 

Следващите въпроси на експериментатора се задават в зависимост от съдържанието 

на детската рисунка (от броя на отразените в нея хора и тяхната роля в семейството). 

Въпросите се задават последователно за всеки от отразените в рисунката членове на 

семейството: 

Кои са нещата, които мама (татко, брат ти, сестра ти, баба, дядо) харесва? Кои са 

нещата, които мама (татко, брат ти, сестра ти, баба ти, дядо ти) не харесва? 

Кажи ми какво правиш, за да се чувства мама (татко, сестричката ти, братчето ти, 

баба ти, дядо ти) добре, когато сте заедно у дома? Защо това го кара да се чувства 

добре?  

Представи си, че сте у дома. Кога (татко, сестричката ти, братчето ти, баба ти, дядо 

ти) не се чувства добре? Защо му се случва това? 

А какво правиш, за да се чувства мама (татко, сестричката ти, братчето ти, баба ти, 

дядо ти) добре, когато сте заедно навън? Защо това го кара да се чувства добре? 

Представи си, че сте навън. Кога (татко, сестричката ти, братчето ти, баба, ти, дядо 

ти) не се чувства добре? Защо му се случва това? 

Какво правят те (мама, татко, сестричката ти, брат ти, баба ти, дядо ти), за да се 

чувстваш ти добре? 

 

Начин на отчитане и интерпретация на резултатите: 

Получените отговори се нанасят в протокол и се анализират съдържателно. В 

крайните редици и колони се отразяват детските представи както следва: М – 

представи за материалните потребности; Д – представи за духовните потребности; С – 

субектни решения за избор на поведение. Сумите от резултатите за М, Д, С, получени 

по вертикала и хоризонтала съвпадат. 
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Протокол за отчитане на индивидуалните резултати получени при прилагане на методиката„Моето семейство. . .” 

Име. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  Възраст. . . . . . . . . . . Дата . . . . . . . . . . 

Член от 
семейството 

Кои са 
нещата, 
които 

той/тя 
харесва? 

Кои са 
нещата, 
които 

той/тя не 
харесва? 

У дома: 

Какво 

правиш 

за да се 
чувства 
добре? 
 

У 

дома: 

Защо 

това го 

кара да 
се 
чувств
а 
добре? 

У дома: 

Кога не 
се 
чувства 
добре? 

У дома: 

Защо му 
се 
случва 
това? 

Навън:Как
во правиш 

за да се 
чувства 
добре? 

Навън: 

Защо това 
го кара да 
се чувства 
добре? 

Навън: 

Кога не 
се 
чувства 
добре? 

Навън: 

Защо му 
се 
случва 
това? 

Какво 

прави 

той/тя за 
да се 
чувства
ш ти 

добре? 

Всичко в 

цифри 

М Д С 

Майка  

 

             

Баща  

 

 

             

Сестра  

 

 

             

Брат  

 

 

             

Баба  

 

 

             

Дядо  

 

 

             

Всичко 

в 

цифри 

М             

Д            

С            



Елка Янакиева  
Дете – Заобикаляща среда 

Тестове за диагностика на екологосъобразността на  отношенията 

        

                                      

 

39 

Съдържателният анализ на резултатите по вертикала показва кои представи и 

субектни решения на детето преобладават. Резултатите, представени в края на 

хоризонталните редове показват какви са представите на детето за вътрешния свят на 

всеки член от тяхното семейство по отделно. Получените резултати дават възможност 

да се съпоставят, представите на децата за материалните и духовните потребности 

съответно с адекватността на субектния избор на начин за тяхното задоволяване. Освен 

съдържателния анализ на резултатите може да се извърши и статистическа проверка на 

количествената им характеристика. За тази цел в последните три реда и три колони от 

таблицата (обозначени като М, Д, С) се нанасят сумарния брой точки, получен от броя 

логически верни и аргументирано обосновани отговори (по 1 т. за всеки отговор). 

Освен необходимата стандартна проверка за значимост в различията на резултатите, 

може да се провери корелацията между представите на децата по отделно за 

материалните и духовните потребности на членовете на семейството и ефективните 

субектни решения за тяхното задоволяване. Използваме коефициента за корелация на r  

при количествено измерени величини (Виж Методика. № А – 2: Какво да избера? – 

първа задача). 
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4. ДИАГНОСТИКА НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ  

КАТО СРЕДА НА ОБИТАНИЕ НА ВСИЧКИ ЖИВИ СЪЩЕСТВА  

 

Методика № Г - 1: Изпрати животните по домовете им. 

 

Научно-изследователска цел: да се диагностицира съдържанието на представите на 

децата за адаптацията на организмите към заобикалящата ги среда. 

Материали: 

А. Голями картини:  

а. за 3-5 годишни деца - море, река, гора, поле, човешко жилище (общ брой – 5). 

Картините представят трите основни зони на обитание на Земята – сушата (която за 

целта на изследването е разделена на две отделни зони – гора и поле), прясната вода и 

солената вода. Прибавено е също така и човешкото жилище, което е изкуствено 

създадена от човека среда, която той обитава.  

б. за 5 – 7 год. деца – море, река, иглолистна гора, широколистна гора, смесена гора, 

поле (ливади), зеленчукова и овощна градина (общ брой – 8). Големината на картините 

следва да е такава, че детето да може да ги обхваща лесно с поглед. (Фиг. №  5). 

Фиг. № 5 
РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКА № Г – 1:  

„ИЗПРАТИ ЖИВОТНИТЕ ПО ДОМОВЕТЕ ИМ”. 
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1. Море 
 

 
                                                                   2. Река 

 
 

3. Гора 
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4. Поле 

 

 
 

5. Човешко жилище 
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Б. Малки картинки. 

Тези картинки съдържат изображения на животни Върху всяка картинка е 

изобразено само едно животно, без да се внасят елементи, които да подсказват неговата 

евентуална среда на обитание. 

За всяка среда на обитание (море, река, гора, поле, човешко жилище) са предвидени 

по три животни. Следователно общият брой малки картинки за 3 – 5 годишните деца е 

15, а за 5 – 7 годишните – 24. 
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Стативи за подреждане на големите картини (подреждат се на една и съща височина 

в съответствие с височината на очите на децата). 

 

Начин на провеждане. Експериментаторът работи индивидуално с всяко дете. 

 

Най-напред предлага на детето да разгледа големите картини и да обясни какво 

вижда на тях. Инструкцията гласи: „Разгледай тези картини. Виж какво е нарисувано 

върху тях”. Обозначаваме съдържанието на картините, като използваме обобщаващите 

думи - море, река, гора (иглолистна гора, широколистна гора, смесена гора), поле, 

жилище. Експериментаторът уточнява: ”На тези картини ти видя няколко различни 

места всяко, от които е дом на много животни.” 

Пред изследваното дете, върху масичка, се разхвърлят малките картинки. 

Инструкцията гласи: „Разгледай тези животни. Всяко от тях има свой дом. Хайде сега 

да изпратим животните по домовете им.” 

Детето поставя малките картинки на стативите (пред големите картини) в 

зависимост от това коя е средата на обитание на съответното животно. 

Експериментаторът изисква от детето да се обоснове защо смята, че именно това място, 

което е изобразено на голямата картина, е дом на животното, изобразено върху малката 

картина. „Защо мислиш, че трябва да изпратиш това животно да живее в морето 

(реката, полето, гората – широколистната, смесената, иглолистната)?” Получените 

отговори ни информират за признаците по които детето съотнася животното със 

заобикалящата го среда на обитание. Броят на отговорите на този въпрос не се 

ограничава, като се отбелязва цялото им количество. Затова след всеки отговор 

експериментаторът уточнява дали детето има да каже още нещо, свързано с 

конкретното съотнасяне на дадено животно с посочената среда на обитание.  
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Начин на отчитане и интерпретация на резултатите: 

 

Получените данни се обработват, а резултатите се нанасят в протоколи, подготвени 

индивидуално за всяко дете. 

 

Протокол за отчитане на индивидуалните резултати на 3 – 5 годишно дете 

 

Име на детето. . . . . . . . . . . . . Възраст. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Дата. . . . .  

 

 Картинка Море Река Гора Поле Посочен признак 

М   

 

О  

 

Р  

 

Е 

1 Медуза-
корнерот 

 

     

2 Морска 
костенурка 

 

  Х 
   Има ципи на 

краката и плува 

във вода 

3 Морско кончe 

 

     

Р  

  

Е   

 

К 

  

А 

4 Речен рак 

 

     

5 Сом 

 

     

6 Стрекоза 

 

     

Г  

 

О 

 

 Р 

 

 А 

7 Зелен кълвач 

 

     

8 Вълк 

 

     

9 Мечка 

 

     

П 10 Сив заек      
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О  

 

Л  

 

Е 

 
11 Полска яребица 

 

     

12 Синя гарга 

 

     

Ж 

 

И 

 

Л 

 

И 

 

Щ 

 

Е 

13 Къщна муха 

 

     

14 Домашна мишка 

 

     

15 Хлебарка 

 

     

 

 

Аналогичен протокол се съставя и за отчитане на резултатите, получени при 

изследването на 5 – 7 годишните деца. 

Посочените признаци анализираме количествено според броя на правилните 

отговори, като всеки правилен отговор носи по 1. т. Изчислява се общата сума точки за 

всяко дете, като резултатите могат да се проверят с критерия на Колмогоров-Смирнов – 

за различия между експерименталната и контролната групи (виж Методика. № А – 2: 

Какво да избера? - четвърта задача). 

Отговорите се анализират и качествено според процентното съотношение поотделно 

между броя на верните (v) и неверните отговори (n) спрямо общия брой дадени 

отговори (О). Могат да се сравнят претеглените средноаритметични стойности на 

сравняваните извадки, както на величините 100.
i

i

o

v
 (в проценти), 100.

i

i

o

n
, така и на 

съотношението 100.
1n

vi  ( %) показващо превеса на едните представи спрямо другите. 
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Методика № Г - 2: Клетката в зоопарка е удобен дом за животното. 

 

Научноизследователска цел: да се диагностицира съдържанието на представите на 

децата за зависимостите между организмите и условията на средата, която ги 

заобикаля. 

 

Материали: животни (меки образни играчки – мечка, дива свиня, морска 

костенурка), комплект от разнообразни материали за конструктивна игра и 

конструктивно-техническа дейност. 

 

Начин на провеждане: Изследователската процедура се извършва при лабораторни 

условия, като се работи индивидуално с всяко дете. Най-напред изискваме от детето да 

разгледа материалите.  

 

Първи етап: Даваме на детето възможност да опише своите представи за 

съвременния зоопарк. Обясняваме, че за да живее едно животно добре в зоопарка, то 

клетката му трябва да бъде така удобна, както за нас са удобни и нашите къщи 

(апартаменти). В нея животното трябва да се чувства удобно, като в своя дом. 

Предлагаме на детето да построи клетка за едно от животните по избор като използва 

предоставените му материали, а също така му казваме, че ако то се нуждае от нещо, но 

го няма сред материалите, може да го поиска. 

 

Втори етап: Експериментаторът и детето обсъждат крайния резултат – построената 

клетка. За валидна се приема (и се записва в протокола) и допълнителната словесна 

информация, която можем да получим от детето т.е. то посочва и други обстоятелства, 

необходими при построяването на клетката и свързани със създаване на конкретни 

удобства за животните, но по една или друга причина не е могло да ги представи в 

своята постройка. 

 

Начин на отчитане и интерпретация на резултатите: 

За 3 – 5 г. деца. Детето назовава компонентите на изкуствено създадената от него 

заобикаляща животното среда. За всеки вярно подбран компонент детето получава 1 т. 

За 5 – 7 г. деца. Детето назовава компонентите на изкуствено създаденото от него 

местообитание и изказва своите съображения. Отчитат се тези компоненти, които са 

включени с логична и адекватно обоснована мотивировка (например: ”Поставил съм в 
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клетката на мечката този дънер, за да може тя да търка ноктите си и да си бележи 

мястото, защото то си е нейно”). За всеки правилно подбран компонент на постройката 

се дава 1 т., и за правилно мотивиран компонент от постройката детето получава още 1 

т. 

Статистическата обработка се извършва чрез изчисление на критерия на 

Колмогоров-Смирнов (виж Методика. № А – 2: Какво да избера? - четвърта задача), 

който може да установи значима промяна в резултатите на експерименталната група 

спрямо контролната. Съдържателният анализ  на детските решения по тази задача може 

да открои насочеността и предпочитанията им  към осигуряване на определени 

елементи на средата, връзката им със значими според тях жизнени фактори или 

разбиранията им за потребностите на животните. 

 

 

Методика № Г-3: Кой на кого служи за храна? 

 

Научноизследователска цел: да се диагностицират особеностите на представите на 

децата за хранителните зависимости в природната среда (хранителни вериги и 

хранителни мрежи). 

 

Материали: комплект картинки, оформeни като карти за игра. Върху тях са 

изобразени различни биологични видове (растения и животни). Включена е и една 

картинка, на която е изобразен човекът. Колкото повече са картинките, толкова по-

разнообразни са връзките и отношенията, които могат да се отразят чрез тях. Освен 

това предлаганите картинки (биологични видове) са окомплектовани така, че да дават 

възможност за отделяне и обединяване по различен признак. Така една и съща картинка 

(биологичен вид) участва в различни отношения.  

 

Начин на провеждане: 

Изследователската процедура се осъществява като се работи индивидуално с всяко 

дете. Най-напред изискваме от детето да разгледа картинките и се убеждаваме, че то 

познава растенията и животните, които са изобразени върху тях. При конструиране на 

заданията за 3 – 5 г. деца работим с четири групи основни картинки (растения – листа, 

цветове, плодове; влечуги; птици; бозайници); за 5 – 7 год. деца задачите съдържат 

шест групи картинки (растения – листа, цветове, плодове; насекоми; влечуги; риби; 

птици; бозайници).  
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Инструкцията гласи: „Поставям пред теб змията. Нека наредим до нея (показваме 

къде – вляво) тези картинки, които показват кое й служи за храна.” Изчакваме детето да 

изпълни тази част от заданието.  

След това експериментаторът подава следната инструкция: ”Нека наредим от 

другата страна (показваме къде – от дясно) - тези животни, които са врагове на змията, 

на които тя служи за храна”. 

След като детето подреди картинките на враговете, експериментаторът подава 

последната част от инструкцията: ”А сега намери картинките на тези животни, които се 

хранят със същата храна, с която се храни змията и ги подреди под него”. 

Ако детето посочи растение или животно, което служи за храна на централния 

обект, а това растение или животно не е представено с картинка, то ние имаме работа с 

верен отговор, който също се отчита при събирането на данните. Например: ”Щъркелът 

яде и скакалци, но тук няма картинка на скакалеца”. 

 

Начин на отчитане и интерпретация на резултатите: 

 

Получените данни се обработват, а резултатите се нанасят в протоколи, подготвени 

индивидуално за всяко дете. 

Примерен протокол за отчитане на индивидуалните резултати на 3 – 5 годишно 

дете. 

Име на детето. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Възраст. . . . . . .Дата . . . . . . . .  

 

Биологичен 

вид  

Храни се с Служи за 

храна на 

Негови 

конкуренти са 

Брой верни 

отговори 

Гущер 

 

    

Щъркел 

 

    

Сом 

 

    

Брой верни 

отговори 
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Аналогичен протокол се съставя и за отчитане на резултатите, получени при 

изследването на 5 – 7 годишните деца. 

За всеки верен отговор изследваното дете получава по 1 т. Получените резултати 

могат да се анализират количествено и качествено, както според броя, получени 

правилни отговори общо за трите въпроса, така и поотделно за всеки един от тях. 

Целесъобразно е съобразно общия резултат в точки, постиженията да се разпределят в 

пет нива – отлично, много добро, добро, посредствено, слабо. Интервалите от точкови 

резултати, които отговарят на горните пет нива се определят чрез използване на 

предварително изчислената средноаритметича стойност от резултатите на цялата 

извадка, която се приема за среда на ниво добро. Статистическата обработка за 

проверка на различията между експерименталната и контролната групи се извърши 

чрез изчисляване на непараметричен хи-квадрат при избрано ниво на надеждност 

0.0=α 5 (виж Методика. № А – 2: Какво да избера? - втора задача). 

Отговорите се анализират и качествено според процентното съотношение поотделно 

между броя на верните (v) и неверните отговори (n) спрямо общия брой дадени 

отговори (О). Могат да се сравнят претеглените средноаритметични стойности на 

сравняваните извадки, както на величините 100.
i

i

o

v
 (в проценти), 100.

i

i

o

n
, така и на 

съотношението 100.
1n

vi  ( %) показващо превеса на едните представи спрямо другите. 

Това ще даде възможност за преценка не само на обема и съдържателността на 

диагностицираните представи, но и на тяхната правилност, непротиворечивост и 

цялостност. Може да се посочи отсъствието на отговори по някои въпроси, като 

качествена характеристика за обема и съдържанието на детските представи. 

 

Методика № Г - 4: Защо става така? 

Диагностичната процедура е модификация на използваната от Г. Васюкова 

проблемна ситуация7
  

Научноизследователска цел: Да се изследват представите на детето за ролята на 

антропогенния фактор и на умението му да намира адекватни решения в проблемни 

ситуации.  

                                                 
7Васюкова Г.В. Воспитание экологической культуры у детей старшего дошкольного 

возраста. - Дисс. . . . . канд.пед.наук. М., 2004. – стр.98-99. 
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Материали: Снимка с отразено върху нея неблагоприятно антропогенно 

въздействие върху природната среда. 

 

 

Начин на провеждане:  Изследователската процедура се осъществява като се работи 

индивидуално с всяко дете. Експериментаторът предлага на детето да разгледа 

картинката и да разкаже какво вижда на нея („Разкажи какво виждаш на тази 

картина.”). След това предлага на детето да отговори на въпроса: „Какво е станало тук 

преди това място да изглежда така?”, „Защо е станало така?”, „Как хората могат да 

поправят грешките си?” 

 

Начин на отчитане и интерпретация на резултатите 

Получените резултати могат да се анализират по три параметри като се отчита и 

степента на самостоятелност (изцяло самостоятелно; под лекото влияние на 

експериментатора – с един-два начални насочващи въпроса; изцяло под влияние на 

експериментатора – с постоянни насочващи въпроси, задавани при всяко затруднение):  

а. Забелязват ли децата реалното състояние на природата; 

б. Намират ли причини за това състояние; 
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в.Опитват ли се да прогнозират вероятните изходи от създалата се ситуация. 

За всеки верен отговор (подробно регистрирани промени, факти, човешки действия, 

причини, целенасочени природозащитни намеси) се начислява по 1 т. Изчисленият общ 

брой точки за всяко изследвано дете се разпределя в интервали като се спазва 

правилото броят им да не е по-малко от 8 и да не е повече от 15, а разликата между 

точковите резултати (между съседни интервали) да бъде в границите между 5 и 10 

процента. Така обработени резултатите могат да се проверят статистически чрез 

изчисление на критерия на Колмогоров-Смирнов (виж Методика. № А – 2: Какво да 

избера? - четвърта задача). 

Качествен анализ може да се направи съобразно резултата получен от общия брой 

точки (отговори по а, б и в) като високия брой точки показва комплексно изградена и 

пълна представа за ролята на антропогенния фактор и развитието на умение за 

намиране на адекватни решения в проблемни ситуации. При нарушен баланс в точките 

по а, б и в може да се правят изводи по посока на наличието или липсата на умения за 

установяване на причинно-следствени или прогностични връзки и зависимости като 

важни елементи на изследваната (горе посочената) представа. Съпоставянето на 

резултатите (в точки) получени по отделно при отговори на въпроси б и в може да 

открие съществуването на зависимост между разкриването на причини за промени в 

екологическото състояние (на дадено място) и подбирането на целесъобразни действия 

и средства за положителна намеса. Наличието и силата на тази зависимост може да се 

пресметне чрез изчисление на коефициента на корелация r на Пирсон-Браве (виж 

Методика. № А – 2: Какво да избера?  - четвърта задача).  

 

5. КОМБИНИРАНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ  

 

Методика № Д – 1: Наблюдение 

 

Научноизследователска цел: да се получи информация за проявите на субектното 

екологосъобразно отношение на детето към себе си и към заобикалящата го среда чрез 

регистрация на неговото реално поведение в ежедневието (Life record data). 

 

Първа част: наблюдение над проявите на детето в детската градина. 

 

Втора част: наблюдение над проявите на детето у дома (изследване на 

семейството). Информацията за личността се получава с помощта на интервю или 
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анкета с родителите чрез събиране на данни по четири показателя за отношение към: а. 

заниманията с физически упражнения и спортно-подготвителни игри (Протокол Д-1-

1); б. храната, разпределението на храната и храненето (Протокол Д-1-2);  в. своята 

сексуална принадлежност и към сексуалната принадлежност на другите (Протокол №  

Д-1-3);  г. поддържането на личната хигиена (Протокол №  Д-1-4); д. другите хора и 

тяхната заобикаляща среда (Протокол Д-1-5); е. жилищната среда (своята и тази на 

другите хора). (Протокол Д-1-6); ж. природата като среда на обитание на всички живи 

същества. (Протокол Д-1-7). 

 

ПРОТОКОЛИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПО 

МЕТОДИКА № Д – 1: НАБЛЮДЕНИЕ. 

 

Д-1-1. Отношение на детето към заниманията с физически упражнения и 

спортно-подготвителни игри.  

 

Протокол за отчитане на индивидуалните резултати. 

Име на детето. . . . . . . . . . . . . Възраст. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Дата. . . . .  

Показател 

(наличие на) 

 

В детската градина  У дома 
 

Брой 

съвпа
дения 

изброява брой изброява брой 

1. Разполага със спортни уреди, 

съоръжения и аксесоари и знае 
как да ги използва 

 

 

 

 

   

2. Посещава спортен комплекс 
заедно с връстници или членове 
от семейството си. 

     

3. Редовно търси възможности 

за проява на двигателна 
активност в естествени 

природни условия 
 

     

4. Обича самостоятелно да се 
занимава със спортно-

подготвителни упражнения и 

игри 

 

     

5. Старае се да овладява 
правилното изпълнение на 
физическите упражнения и се 
стреми да преодолява 
трудностите 
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6. Удовлетворява желанието си 

да овладява любими спортно-

подготвителни игри и 

упражнения под ръководството 

на специалисти (осигурява се 
възможност за обучение в 
детска спортна школа) 
 

     

7. Изказва често емоционалното 

си удовлетворение от 
заниманията си с физическа 
култура и спортно-

подготвителни упражнения и 

игри 

 

 

     

8. Гордее се със своите 
постижения в спортно-

подготвителните упражнения и 

игри 

 

     

9. Притежава снимки на 
любими спортисти 

 

     

10. Наблюдава с интерес 
спортни състезания по ТВ 

 

     

11. Изказва упорито желание за 
посещение на спортни 

състезания „на живо” 

 

     

12. Обича да участва в 
разговори за физическа култура 
и спорт и се старае да повиши 

компетентността си 

 

     

13. Възхищава се от възрастни, 

които са положителен модел за 
занимания с физическа култура 
и спорт 
 

     

14. Очаква емоционална 
поддръжка от страна на 
възрастните и цени 

съпричастността им 

 

     

15. Участва с желание в      
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подготовката и провеждането 

на спортни празници 

 

16. Съзнава положителното 

влияние на заниманията с 
физическа култура и спортно-

подготвителни игри и 

упражнения върху собственото 

му самочувствие и здраве 
 

     

17. Прогнозира правилно 

своето собствено физическо 

развитие и подражава на идеали 

     

ОБЩ БРОЙ: 

 

   

 

 

Д-1-2. Отношение на детето към храната, разпределението на храната и храненето.  

 

Протокол за отчитане на индивидуалните резултати. 

 

Име на детето. . . . . . . . . . . . . Възраст. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Дата. . . . .  

Показател 

(наличие на) 

 

В детската градина  У дома 
 

Брой 

съвпа
дения 

изброява брой изброява брой 

1. Знае наименованията и 

предназначението на 
различни прибори за хранене 
 

     

2. Старае се да си служи с 
правилно подбрани прибори, 

аксесоари и вещи 

обслужващи храненето 

     

- вилица 
 

     

- лъжица 
 

     

- нож 

 

     

- чиния 
 

     

- чаша 
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- салфетка 
 

     

3. Старае се да овладее 
правилния начин да си служи 

с приборите 
 

     

4. Отнася се грижливо към 

приборите, аксесоарите и 

вещите обслужващи 

храненето 

     

5.Знае културно-хигиенните 
изисквания за отношение към 

храната и храненето  

     

- изпълнява ги по свое 
убеждение, без напомняне и 

контрол от страна на 
възрастния  

     

- изпитва вътрешна 
неудовлетвореност ако 

наруши културно-хигиенните 
изисквания 

     

-  спазва правилна 
последователност на 
операциите 

     

- стреми се към качество на 
изпълнение на операциите 

     

- знае как да седи на масата и 

спазва правилата 
     

- знае как правилно се ядат 
някои ястия и се подчинявана 
правилата (хляб, супа, 
сандвичи, пилешко, риба, 
баница, плодове) 

     

- стреми се да овладее и да 
използва адекватно речевия 
етикет свързан с моментите 
на хранене 

     

6. Коментира значението на 
храната и храненето за 
състоянието на собствения му 
организъм и самочувствие 
 

     

7. Познава семейните 
морални норми за 
разпределение на храната и 

им се подчинява 
 

     

8. Интересува се от срока на      
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годност на хранителните 
продукти и знае начини за 
проверка на годността им 

 

9. Интересува се от дневното 

меню и изказва мнения за 
неговата целесъобразност 
 

     

10. С желание участва в 
битово-домакински труд, 

обслужващ приготвянето на 
храната 

 

 

 

 

   

11. Интересува се от 
правилното съчетаване на 
храните, тяхното приготвяне 
и съхраняване 
 

     

12. Има претенции към 

качеството и съчетаването на 
храните и тези претенции са 
основателни 

 

     

13. С желание участва в 
подреждането на масата и се 
старае да обогати знанията и 

уменията си за това как да го 

направи по-правилно и по-

красиво 

 

     

14. Познава и спазва 
определени правила от 
етикета и културата на 
поведение по време на 
хранене 
 

     

15. Гордее се с 
възможностите си да участва 
в домашно производство на 
плодове, зеленчуци, 

животински продукти 

     

16. Познава и цени някои 

традиционни ястия от 
етнокултурната кухня на 
народа, към който 

принадлежи 

 

     

17. Знае как  и къде се 
изхвърлят хранителни 
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отпадъци и боклуци 

 

18. Има отрицателно 

отношение към алкохола, 
цигарите и дрогата. 
 

 

     

ОБЩ БРОЙ: 

 

   

 

Д-1-3. Отношение над етето към своята сексуална  принадлежност и към 

сексуалната принадлежност на другите хора.  

 

Протокол за отчитане на индивидуалните резултати. 

Име на детето. . . . . . . . . . . . . Възраст. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Дата. . . . .  

Показател 

(наличие на) 

 

В детската градина  У дома 
 

Брой 

съвпа
дения 

изброява брой изброява брой 

1. Различава мъжкия и 

женския пол 
     

2. Знае собствената си полова 
принадлежност 

     

3. Посочва признаците на 
своята полова принадлежност 
(имам това, което има татко, 

имам това, което има мама) 

     

4. Разпознава половата 
принадлежност на своите 
връстници  

 

     

5. Има твърдо убеждение за 
необратимостта на своята 
полова принадлежност 
 

     

6. Желае да притежава полово-

ориентирани вещи и аксесоари 

     

- играчки 

 

     

- облекло 

 

     

- козметика 
 

     

7. Подражава на 
поведенческите модели на 
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родителя (или значимия 
възрастен), с когото 
принадлежат към един пол 
8. В сюжетно-ролевите игри 

избира роли, които 
съответстват на неговата 
полова принадлежност 

 

 

     

9. Избира да общува с 
връстници, с които играе да 
може да играе мъжки/или 

женски игри 

 

     

10. Активно участва в 
дейности, които подчертават 
неговата полова принадлежност 
и притежава съответни на тях 

дребни вещи и аксесоари 

     

- готвене 
 

     

- шиене 
 

     

- бродиране 
 

     

- поправка на автомобил 
 

     

- участие в риболов 
 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

11. Предпочита да се занимава 
с такива видове спортно-

подготвителни игри и 

упражнения, които 

съответстват на неговия пол 
 

     

12. Цени своята полова 
принадлежност 
 

     

13. Изявява претенции за 
полово-типизиращо отношение 
към него 
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14. Интересува се от къде идват 
бебетата 
 

 

     

15. Интересува се от половата 
принадлежност на животните 
 

     

ОБЩ БРОЙ: 

 

   

 

 

Д-1-4. Отношение на детето към поддържането на личната хигиена  

 

Протокол за отчитане на индивидуалните резултати  

Име на детето. . . . . . . . . . . . . Възраст. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Дата. . . . .  

Показател 

(наличие на) 

 

 

В детската градина  У дома 
 

Брой 

съвпа
дения 

изброява брой изброява брой 

1. Желае да притежава 
средства и аксесоари за 
индивидуално поддържане на 
личната хигиена 

 

     

2. Предпочита да притежава и 

употребява детски козметични 

средства и аксесоари 

 

     

- четка за зъби 

 

     

- паста за зъби 

 

     

      -     тоалетен сапун 

 

     

- шампоан 

 

     

- гъба за баня 
 

     

- кърпа за лице 
 

     

      -     кърпа за крака 
 

     

- хавлия 
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- гребен 

 

     

3. Притежава добре 
сформирани умения и навици 

за поддържане на личната 
хигиена (владее действията и 

операциите) 
 

     

4. Никога не разрешава на 
друг да използва неговите вещи 

и аксесоари, предназначени за 
индивидуално поддържане на 
личната хигиена 
 

     

5. Винаги е с чисти ръце и 

изрязани нокти 

 

 

     

6. Старае се да поддържа 
тялото си чисто като редовно се 
мие и сменя бельото си 

     

7. Поддържа добра хигиена на 
косите и редовно ги сресва 
 

     

8. Поддържа ушите си чисти, 

знае елементарни правила за 
хигиена на слуха и ги спазва 

     

9. Мие редовно зъбите си, 

познава елементарни правила за 
хигиена на устната кухина и ги 

спазва 

     

10. Спазва елементарни 

правила за хигиена на очите 
 

     

11. Желае леглото му да бъде 
винаги чисто и затова спазва 
определени правила на 
поведение 
 

     

12. Изпитва вътрешна 
неудовлетвореност, ако наруши 

хигиенните норми 

 

     

10. Отнася се положително към 

хигиенните процедури и с 
желание участва в тях 

     

11. Редовно и с готовност 
посещава кабинета на 
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зъболекаря (профилактика) и 

може да се обръща към него по 

общоприетия начин 

 

12. Редовно и с готовност 
посещава кабинета на личния 
си лекар (профилактика) и 

може да се обръща към него по 

общоприетия начин 

 

     

ОБЩ БРОЙ: 

 

   

 

 

Д-1-5. Отношение на детето към другите хора и тяхната заобикаляща среда.  

 

Протокол за отчитане на индивидуалните резултати  

Име на детето. . . . . . . . . . . . . Възраст. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Дата. . . . .  

 

Показател 

(наличие на) 

 

 

В детската градина  У дома 
 

Брой 

съвпаде
ния 

изброява брой изброява брой 

1. Притежава свои лични 

шкафове или чекмеджета и 

изисква от останалите да не 
поглеждат или посягат там без 
неговото гласно или мълчаливо 

съгласие 

     

2. Не допуска друг да сяда 
върху леглото му без неговото 

гласно или мълчаливо съгласие 
 

     

3. Не бърка в чантите, 
джобовете личните шкафове на 
близките си 

 

     

4. Зачита личната територия 
на хората, с които живее 
 

     

5. Не влиза в чужда  лична 
територия без гласно или 

мълчаливо съгласие от 
отсрещната страна 
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6. Не проявява желание на 
всяка цена да научи личните 
тайни на другите 
 

 

     

7. Разбира някои индивидуални 

потребности на децата, с които 

заедно посещава детската 
градина 
 

     

8. Разбира някои индивидуални 

потребности на хората, с които 

живее  
 

 

     

- на другите деца в 
семейството 

 

     

- на майка си 

 

     

- на баща си 

 

     

- на баба си 

-  

     

 

- на дядо си 

 

     

      

9. Съгласява се на такова 
разпределение на храната, 
което отговаря на 
потребностите на всички 

членове от семейството 

 

     

10.  Спазва правилата за 
употреба на общите вещи 

 

     

11. Спазва правилата за 
употреба на общите жилищни 

пространства (кухня, баня, 
тоалетна). 

     

13. Поема задължения, които 

отговарят на неговите 
възможности 

     

ОБЩ БРОЙ: 
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Д-1-6. Отношение на детето към жилищната среда (своята и тази на другите 

хора)  

Протокол за отчитане на индивидуалните резултати 

 

Име на детето. . . . . . . . . . . . . Възраст. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Дата. . . . .  

Показател 

(наличие на) 

 

 

 

В детската градина  У дома 
 

Бро
й 

съвп
аден
ия изброява брой  брой 

1. Знае наименованията на 
помещенията в жилището и 

използва жилищното 

пространство по 

предназначение 
 

 

 

 

 

   

- стълбище 
 

     

- коридор 
 

     

- кухня 
 

     

- дневна 
 

     

- спалня 
 

     

- детска стая 
 

     

- тоалетна, 
 

     

- баня 
 

     

- килер 
 

     

- мазе 
 

     

- таван 

 

     

2. Винаги, когато идва отвън, 

сменя обувките си 

     

3. Затваря крановете на 
чешмите, душа и тоалетната и 

не оставя водата да тече 
напразно 
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4. Изключва лампите, когато 

излиза от помещения, в които 

няма никой 

     

5. Може да използва телефона и 

знае телефонните номера на 
родителите си (по месторабота) 

     

6. Изключва телевизора 
(радиото), когато престане да 
следи предаванията (да слуша) 
 

     

7. Знае, че когато гледа ТВ или 

играе на компютър звукът не 
бива да е силен и се старае да 
спазва правилото, за да не 
притеснява другите 
 

     

8. Интересува се дали 

препаратите, с които се 
почиства дома (занималнята) се 
използват в препоръчаните 
количества 
 

     

9. Изхвърля боклука на 
определеното за това място 

 

 

     

10. Включва се с желание при 

почистването на жилището 

 

 

     

11. Знае, че поддържането на 
дома означава да не допуснем в 
него да има мухи, хлебарки, 

домашни мишки 

 

     

12. Знае как се отоплява 
жилището и как този ресурс 
може да бъде използван 

икономично 
 

     

13. Показва развитие на 
трудови умения, необходими за 
поддържането на хигиената и 

порядъка в жилищните 
помещения 

     

14. Забелязва домашния 
порядък и се стреми да го 

поддържа 
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15. Не отваря вратата на хора, 
които не са членове на 
семейството му 
 

     

16. Проявява инициатива за 
поддържането на благоприятна 
среда в жилището (да се 
почисти, да се проветрят 
помещенията, да се даде достъп 

на слънчевата светлина) 
 

     

17. Има грижливо отношение 
към общите жилищни 

пространства (когато живее в 
блок) 
 

     

18. Знае, че чуждият дом е 
територия, която не бива да 
бъде посещава без гласното или 

мълчаливото съгласие на 
собствениците 
 

     

19. Знае, че не бива да 
посещава чужд дом без 
разрешение на родителите си 

     

20. Знае, че поддържането на 
жилищното пространство 

изисква финансови средства (за 
какво плащаме?) 

     

ОБЩ БРОЙ: 

 

   

 

 

 

 

Д-1-7. Отношение на детето към природата като среда на обитание на всички 

живи същества.  

 

Показател 

(наличие на) 

 

 

В детската 
градина  

У дома 
 

Брой 

съвпа
дения 

изброява брой изброява брой 

1. Проявява устойчив интерес 
към 

     

- обекти, явления и 

процеси от неживата природа 
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- към растения 
 

     

- към животни 

 

     

- към екосистеми 

 

     

2. Желае да опознава 
природните обекти не по 

картинки, а на „живо” и по 

възможност в тяхната 
естествена среда 
 

     

3. Обича разходките и 

екскурзиите сред природата 
 

     

4. Има своя собствена 
екологическа пътека 
(„стационарни точки”) към 

които винаги проявява повишен 

интерес 
 

     

5. Интересува се от развитието 

на конкретни растения 
 

     

6. С желание наблюдава 
поведението на различни 

животни 

 

 

 

 

   

7. Проявява интерес към 

местообитанията на различни 

животни 

 

     

8. Има любими видове дейност 
сред природата и знае, че от 
неговата /нейната намеса има 
последствия 
 

     

9. Има колекция от природни 

материали (оскъдна, средна, 

богата) и знае „адресите”, от 
които са събрани отделните 
екземпляри 

 

     

10. Има колекция от картинки 

(календари, снимки) посветени 

на природата 

     

11. Притежава (или мечтае да 
притежава) детски 

енциклопедии, посветени на 
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заобикалящата среда 
12. Обича да превключва 
телевизора на програми и 

предавания, които отразяват 
природата или отношенията на 
човека с нея 

     

 13. Взема от природата 
толкова, колкото му е 
необходимо, за да обезпечи 

собствената си дейност (не се 
презапасява с природни 

материали) 

 

     

14. Познава защитени видове  
(растения и животни) в своя 
роден край и 

 

     

- опазва отделните растения 
(смята, че трябва да им се даде 
възможност да цъфтят, да имат 
плодове и семена) 
 

     

- опазва техните местообитания 
(смята, че това е техния дом, в 
който те трябва да се чувстват 
добре) 
 

 

     

15. Извършва добри постъпки: 

 

     

- открива проблемите и 

предполага причините за 
страданието на животни или 

растения 
 

     

- оказва помощ на 
животни или растения според 

разбиранията си за основните 
им потребности 

 

 

     

- отнася се нежно към 

животни и растения (даже, 
когато усещането от контакта с 
тях не е приятно) 

 

     

- знае как да се предпазва 
от нежелани контакти без да 
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губи положителното си 

отношение 
 

16. Извършва лоши постъпки 

 

     

- агресивен е към животни 

или растения 
 

     

- проявява жестокост 
(плаши и дразни животните, 
прогонва ги преднамерено от 
домовете им, изтръгва растения 
с корените) 

     

17. Отзивчив е към красивото в 
заобикалящата среда 

     

18. Настоява пред 

възрастните да не оставят 
отпадъци и боклуци 

     

19. Проявява негодувание, 
когато забележи, че някой е 
оставил отпадъци и боклуци 

след себе си 

     

20. Не разрушава и не поврежда 
места, които според него са 
местообитание на някое 
животно 

     

21. С желание се включва в 
дейност, която е насочена към 

опазване на природната среда 

     

22. Инициатор е на разговори за 
защита и опазване на 
природната среда 
 

     

23. Участва с удоволствие в 
празници и развлечения, 
посветени на опазването на 
околната среда 
 

     

24. Вълнува се и съпреживява, 
когато научава новини за 
екологически злополуки или 

катастрофи и съпреживява 
както на хората, така и на 
растенията и животните 

     

    ОБЩ БРОЙ: 
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Начин на отчитане и интерпретация на резултатите: 

 

Получените данни се представят в протоколите. Те могат да бъдат използвани както 

за отчитане на индивидуалните характеристики на изследваните деца, така и за 

отчитане на обобщените резултати на детската група като цяло или на изследваната 

извадка. 

За всеки положителен отговор изследваното дете получава по 1 т. Получените 

резултати могат да се анализират количествено и качествено, както според средата, за 

която се отнасят данните (детска градина или семейство), така и като съотношение 

между детската градина и семейството. 

Те могат да бъдат анализирани както диференцирано (според съдържанието на 

отделните протоколи), така и обобщено – като цялостна оценка на реалното поведение 

на детето в ежедневието. Поради вероятното голямо разнообразие на сумарните 

точкови резултати (на отделно дете) и тяхната висока числена стойност (регистрират се 

резултати по седем комплексни показатели) е целесъобразно тяхното представяне във 

формата на интервални редове. Те се получават като разликата между най-ниския и 

най-високия единичен резултат се приеме за число приравнено към 100%, а величината 

на всеки интервал се приема за 10% от това число. По този начин се формират общо 10 

интервала. За изясняване различието в състоянието на изучаваното свойство (субектно 

екологосъобразно отношение) се използва критерият на Колмогоров-Смирнов при 

предварително прието ниво на значимост α  (виж Методика. № А – 2: Какво да 

избера?- четвърта задача) Анализът на съответствието между резултатите постигнати у 

дома и в детската градина се извършва чрез изчисляване коефициента на корелация при 

количествено измерени величини r  по формулата на Пирсон-Браве (виж Методика. № 

А – 2: Какво да избера? - първа задача). Величината на получения резултат 

характеризира устойчивостта на детското отношение и поведение, което именно е 

резултат от единството или различията и противоречията на педагогическите 

изисквания към детето в детската градина и семейството. 
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Методика № Д - 2: Кажи защо? 

 

Научноизследователска цел: да се диагностицира наличието на екологосъобразни 

мотиви за поведение в избирателното отношение на 5-7 годишните деца към себе си и 

заобикалящия ги свят. 

 

Материали: Методът е съставен от описанието на 16 ситуации, изискващи от детето 

самостоятелен избор на стратегия на поведение. Те са групирани в четири модула (в 

съответствие със съдържанието на четирите основни диагностични комплекса). 

Методиката е изработена  в две модификации – за момчета и за момичета. В първата 

модификация главните персонажи са момчета, във втората – момичета (Фиг.8 ). 

 

 

Предявяването на разказчетата се съпровожда от използването на следващия 

нагледен материал: 
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Начин на провеждане: Изследването протича като се работи самостоятелно с всяко 

дете поотделно. Експериментаторът поставя детето в ситуация на избор чрез следната 

въвеждаща инструкция: „Харесва ли ти да разглеждаш картинки? Сега ще ти покажа 

картинки, в които има две деца – Иван и Кольо (Цвета и Мими). Ще ти показвам по две 

картинки, на които се вижда, как всеки от тях нещо прави. Виж първите две картинки – 

това е Иван (Цвета), а това е Кольо (Мими).С кого от двамата (двете) искаш да правите 

нещо заедно? Защо?” След като детето отговори на въпросите, експериментаторът 

прибира двете картинки и след това показва следващите две. 

Отговорите на детето (изборът и мотивите) се записват в протокол дословно. 

 

Начин на отчитане и интерпретация на резултатите 

 

Ключ за оценка на получените отговори. 

Интерпретацията на получената информация се основава на съдържателния анализ 

на отговорите, който дава възможност да се откроят типичните възрастови и 

индивидуални особености на мотивите. Ключът се извежда от отговорите на последния 

въпрос, с който приключва всяко една от шестнадесетте ситуации - въпроса „Защо?”. 

Отговорите на този въпрос всъщност дават информация за съдържанието на 

потребностите и преживяванията, които детерминират мотивите за избор на една или 

друга стратегия на поведение. Но измежду всички посочени мотиви в базата данни 

влизат само тези, които са детско отражение на дадените в ключа варианти на 

отговори.  Всички мотиви могат да се отчетат тогава, когато се промени научно 

изследователската цел, т.е., когато се изисква установяването на съотношението и 

относителния дял (конфигурацията) на екологосъобразните мотиви за поведение 

спрямо всички (или някои) от останалите. Тогава обаче вероятно ще има необходимост 

от прилагане и на други методи за диагностика на съдържанието, динамиката и 

развитието на други мотиви на поведението. 

Отбелязването на невербалните прояви и тяхната адекватна интерпретация  също е 

значим източник за определяне наличието на мотиви за избор на екологосъобразна 

стретегия на поведение и степента на тяхното влияние при избора на поведенческа 

стратегия. Невербалните прояви ни дават възможност да съдим за дълбочината на 

детските преживявания, за интензивността на проявата на потребностите, а оттам – и за 

значимостта на мотивите. Формалният анализ на детската реч (обема на изказванията, 

наличието на експресивни изрази, лексиката и граматиката) също могат да потвърдят 
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или поставят под съмнение наличието на едни или други мотиви за избор на 

поведенческа стратегия.  

При интерпретацията на резултатите се има също така предвид, че идентификацията 

на детето с единия или другия персонаж от случките се задава от самото съдържание на 

инструкциите и заданията. Следователно изследваното дете прави осъзнат избор, 

следствие на което отговорите могат да бъдат продиктувани и от желанието за избор на 

социално одобрявана стратегия на поведението, поради което отговорите могат и да не 

съответстват на равнището на развитие на реалните мотиви. Поради това резултатите 

могат да се проверяват и чрез прилагането на други методи на изследване. 

Формулираните от децата мотиви са екологосъобразни, ако те се вписват целево, 

съдържателно и логически в даденото от нас в ключа тълкуване на ситуацията. Ключът 

е подреден в съответствие с последователността на четирите групи от задания 

(за отношенията със себе си, със своята заобикаляща среда, с другите хора и тяхната 

заобикаляща среда и с природата като заобикаляща среда на всички живи същества): 

 

А. своето тяло и неговото вътрешно пространство (телесно и духовно): 

Изследваното дете мотивира правилния избор с това, че 

Ситуация 1. Необходимо е да взема отговорни решения за разнообразяване на 

своята храна (по продукти, съчетание на продуктите и технология на приготвяне) 

защото от това зависи здравословното състояние на неговия организъм (неговото 

вътрешно равновесие); 

Ситуация 2. Неподходящите за него телевизионни програми могат да навредят на 

неговото психично здраве и предпочита подходящи за себе си занимания (не желае да 

нарушава своето вътрешно психическо равновесие и разбира, че не бива да го прави); 

 Ситуация 3. Алкохолът и цигарите не са храна, те увреждат здравето, и детето има 

трайно установена нагласа да не ги допуска в своя хранителен стереотип, затова 

отказва предложението на Иван и избира да отиде с Кольо като формулира приемлив 

претекст. 

Ситуация 4. Забелязва се развитие на тенденцията за носене на отговорност за 

биологическото благополучие на своето тяло - детето избира съответна стратегия на 

поведение (желае да вземе препарата срещу ухапване от комари и кърлежи и после да 

отиде на реката). 

 

Б. към своята непосредствено заобикаляща среда (социална, създадена от 

човека материална среда, природа): 
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Изследваното дете мотивира правилния избор с това, че: 

Ситуация 5. Детето е убедено, че хората, които извеждат животните от тяхната 

естествена природна среда ги измъчват, за да ги научат на неща, от които могат да се 

изкарат пари. Затова то правилно избира (като Кольо) да не даде пари на мечкаря. 

Ситуация 6. Кучето има потребности, които са различни от тези на хората; хората и 

кучетата имат отделни вещи и аксесоари, които използват само те, за да не си предават 

зарази; домашните животни (и любимци) са част от нашата заобикаляща среда и затова 

когато се грижим за тях ние се грижим за себе си. 

Ситуация 7. За да бъде здрав и спокоен, човекът трябва да поддържа ред в своята 

жилищна среда, затова правилният отговор на детето се изразява чрез желанието му 

неговата заобикаляща среда да прилича на тази, която е на Иван. 

Ситуация 8. Къщата трябва да е такава, че да може да удовлетворява потребностите 

на човешкия организъм от обмяна на веществата. Тоалетната на двора не е удобна, 

защото има много случаи в живота, когато не е добре хората да излизат на двора (късно 

през нощта, при болест и преумора, през зимата). 

 

В. към другите хора и тяхната заобикаляща среда:  

Изследваното дете мотивира правилния избор с това, че: 

Ситуация 9. Външният вид на сградата и на входа трябва да се харесват на всички, 

затова не е хубаво да рисуваме върху тях без съгласието на останалите. 

Ситуация 10. Силният шум пречи на хората да си почиват след трудовия ден, пречи 

и на болните хора и малките деца т.е. нарушава физическия и психическия им комфорт. 

Затова е по-добре, когато искаме да слушаме силна музика у дома да използваме 

слушалки. 

Ситуация 11. Боклуците и отпадъците около жилищата ни замърсяват  нашата 

околна среда и създават условия за развитието на застрашаващи нашето здраве 

организми. Поради това тези пространства не бива да се замърсяват, и при 

необходимост човек трябва да се погрижи за почистването им. 

Ситуация 12. Кучетата не бива да играят (и да пикаят) около катерушките, където 

играят децата. Затова правилно постъпва Иван като прогонва кучето от там. 

 

Г. към природата като към среда на обитание на всички живи същества. 

Изследваното дете мотивира правилния избор с това, че 

Ситуация 13. Растенията идват от различна среда на обитание и условията, които 

им създаваме трябва да отговарят на условията, които те са имали в тяхната прародина 
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– тези, които идват от пустините и полупустините трябва да се поливат много малко и 

рядко (кактус), а тези, които идват от по-влажни зони ги поливаме редовно. 

Ситуация 14. Когато внимателно събираме и употребяваме горските ягоди 

растенията се запазват и могат да дадат храна на различни животни. Освен това 

растенията получават възможност по-успешно да се разпространяват (те могат да 

цъфтят, да имат плодове и семена). 

Ситуация 15. Ако децата вземат в ръце малките лястовички (или яйцата на 

лястовичката) те могат да изстинат и да се разболеят, могат да се изплашат и „да им се 

пръсне сърчицето”, майка им после може и да не ги „познае” и да изостави гнездото. 

Така малките лястовички няма да могат да оцелеят и да участват в хранителните вериги 

(да изяждат насекомите, които вредят на домашните растения и охлювите; мухите, 

които през лятото досаждат на хората и на животните, хищниците също ще имат по-

малко храна – смок, дива котка). 

Ситуация 16. Реката е дом на много животни (жаби, риби, раци, водни охлюви). 

Измиването на колата с препарати, изтичането на масла и бензин в реката, замърсяват 

дома на животните, те започват да боледуват и стават лесна плячка на враговете си. 

Хищниците, които се хранят с тези животни, също започват да боледуват, защото 

храната им не е добра. 

Получените при индивидуалното изследване резултати се нанасят в следния 

протокол:  
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Протокол за отчитане на индивидуалните резултати от диагностичната 

методика 

Име на детето. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Възраст. . . . . . .Дата. . . . . . . 
 И з б о р   на 

партньор (Иван 

- Кольо, Цвета - 
Мими) 

М о т и в 

(Защо ?) 

отговарят на 
ключа  
 

(брой) 

не 
отговарят 
на ключа 
(брой) 

А. Към своето 

тяло и неговото 

вътрешно 

пространство 

(телесно и духовно) 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

 

  

4  

 

 

 

 

 

  

Б. Към своята 

непосредствено 

заобикаляща среда 

1 

 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

 

  

3 

 

 

 

 

 

  

4  

 

 

 

  

В. Към другите 

хора и тяхната 

заобикаляща среда 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

4  

 

 

 

  

Г. Към природата 

като към среда на 

обитание на 

всички живи 

същества 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

4  

 

 

 

  

 

Отговорите на детето се нанасят дословно в протокола, за да се даде възможност 

след това те да бъдат качествено и количествено интерпретирани. Резултативен се 

счита този отговор, чието съдържание съвпада (или частично съвпада) с ключа. При 
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правилен избор, адекватно обяснение с наличие на повече от един правилен мотив се 

поставят 3 т., при правилен избор и обяснение с един посочен мотив – 2 т., при 

правилен избор и отсъствие на обяснение – 1 т., при неправилен избор – 0 т. 

Максималният брой точки е 48.  Този резултат определя четири интервала от по 12 

т. (25% от общия брой) в рамките на които са разпределени четири нива на разбиране 

(осъзнатост) и развитие на проявата на мотиви за екологосъобразно поведение. 

При резултат от 37 до 48 т. имаме висока степен на наличие на мотиви за 

екологосъобразно поведение по отношение на себе си и на заобикалящата среда. Тези 

мотиви притежават висока степен на адекватност и осъзнатост. При резултат от 25 до 

36 т. говорим за средна степен на наличие на мотиви за екологосъобразно поведение. 

Тези мотиви са не винаги осъзнати и имат по-ограничен диапазон на действие т.е. 

представени са неравномерно в съдържанието на четирите комплекса (А,Б,В,Г).  От 13 

до 24 т. – наличието на мотиви за екологосъобразно поведение е с ограничен характер и 

незадълбочено. Под 12 т. наличието на мотиви за екологосъобразно поведение е много 

слабо развито и случайно. 

За статистическа обработка на резултатите може да се приложи критерият на 

Уилкоксън (виж Методика № Б - 1: Моят дом) за проверка значимостта в различието 

на резултатите на експерименталната група преди и след провеждане на 

педагогическия експеримент (констатиращ и контролен етап). Разпределението на 

резултатите в нива улеснява и определя използването на непараметричен хи-квадрат 

(виж Методика. № А – 2: Какво да избера? - втора задача)  
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6. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТТА НА ЗАОБИКАЛЯЩИТЕ 

ДЕТЕТО ПРОСТРАНСТВА: ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА. 

 

Диагностиката на развитието на субекта на екологосъобразното отношение е 

неразделно свързана с изследването на тази среда, в контекста, на която протича 

развитието (физическо и социално) на детето. Тази постановка произтича 

непосредствено от екологическия подход към човешкото развитие, който изисква наред 

с изследването на екологосъобразността на вътрешната позиция на детето спрямо себе 

си и всичко онова, което го заобикаля, така и връзката и взаимодействието с еко-

пространствата (микро-, мини- , мезо-, екзо-, макро-екосистемите). Тези диагностични 

процедури следва да бъдат адекватни и на концептуалната матрица на целите на 

екологическото.
8
  Изискването към тях е те да са сензитивни и към тези аспекти на 

структурите на средата, които дават възможност на детето да 

самоактуализира опита си (да се развива като съзнателно и инициативно 

същество) и да се саморазвива като субект на екологосъбразни отношения 

(самостоятелно да взема решения и да ги реализира в практиката си). 

Следователно необходимо е да бъдат създадени такива диагностични процедури, 

които да изследват екологическото състояние на тези еко-пространствата и влиянието, 

което те оказват върху развитието на детето (биологично, психично и социално). 

Диагностичните процедури могат да покажат както наличието на едни или други 

свойства на средата, степента на тяхната изразеност, равнището на развитието им. Чрез 

съотнасянето им с индивидуалното развитие на децата тези диагностични процедури 

могат да се проявят като отделни начини за проверка на  екологичността на 

възпитанието, а също така да определят и периметъра на педагогическата отговорност 

на хората, които непосредствено се грижат за благополучието на детето. 

За педагогиката най-важно значение имат изследванията, които касаят 

непосредствената среда на детето. Те имат за свой обект мини-екосистемата 

(семейството, неговото жилище и природната среда в него – стайни растения и 

домашни любимци, семейното домакинство, всички видове семейна собственост – 

движимо и недвижимо имущество), детската ясла и детската градина, учителя и 

                                                 
8Янакиева Е. Концептуална матрица на целите на екологическото възпитание. – 

Годишник на ПК “Св.Иван Рилски” – Дупница: Технически университет – София, ПК “Св.Иван 

Рилски” – Дупница, 2002. – бр.2. - стр.142-144. 
 



Елка Янакиева  
Дете – Заобикаляща среда 

Тестове за диагностика на екологосъобразността на  отношенията 

        

                                      

 

100 

връстниците, улицата, родното място и родния край (мезо-екосистемата), 

местоработата на родителите, техния приятелски кръг, по-далечните роднини, 

учителите на другите деца в семейството, личния лекар, местната религиозна общност 

(екзо-екосистема). Структурата на тези еко-пространства осигурява непосредствената 

грижа за детето, за неговите безопасност, здраве, физическо и интелектуално развитие. 

Във всяка една от тези специфични структури се съдържа информация, която отразява 

екологическото благополучие на детето. В същото време тази информация, заедно със 

специфичните функции на съответните компоненти на средата, съдържа своеобразен 

възпитателен потенциал, който не може да бъде реализиран от други компоненти. 

Следователно, изследванията трябва да бъдат насочени и към това, как отделните 

еко-пространства (и компонентите, които ги създават) си взаимодействат помежду 

си както за осигуряване на екологическото благополучие на детето, така и за 

неговото екологическо възпитание. Тук се отнасят например диагностичните 

процедури, чрез които установяваме как личният лекар оказва влияние върху 

развитието на екологосъобразността на семейното домакинство или как местната 

религиозна общност утвърждава положителния социален статус на детето и влияе 

върху семейните взаимоотношения. 

Тук става въпрос и за това, каква е екологическата компетентност на 

възпитателните програми, които се утвърждават на равнище макро-екосистема, но 

съдържанието, на които отразява всички еко-системни пространства, какво е 

съдържанието на учебните планове за подготовка на специалистите, работещи 

непосредствено в детската градина (учители, помощник-възпитатели, медицински 

лица) или упражняващи контролни функции (директори, специалисти от сферата на 

различни институции). На екологическа експретиза подлежат и формулираните в 

трудовите им характеристики професионални задължения.  Заедно с това е необходимо 

да се разкрият връзките и взаимодействието между детската градина и семейството, 

както и собствените им взаимодействия с тяхната заобикаляща среда (когато 

семейството и детската градина се разглеждат по-отделно като самостоятелни 

централни обекти със своя собствена заобикаляща среда).  

Макро-екосистемните решения и механизмите на тяхната реализация са най-

отдалечени от детето, но те оказват най-решаващо влияние върху неговото 

екологическо благополучие и личностното му развитие, защото определят всички 

решения надолу по йерархията, които в крайната си точка конституират 

екологосъобразността на средата, в контекста, на която се развива детето. Важно място 

притежава изследването на етнокултурното наследство от гледна точка на етногенезата 
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като процес на развитие на дадена група от хора (етноса) със заобикалящата ги природа 

(вместващия ги ландшафт) и използването на възпитателния потенциал на получените 

резултати. Политиката, жизнените ценности и законовите традиции в българското 

общество също оказват влияние върху конституирането на процесите на екологическо 

възпитание. 
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