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Приложение № 4 

Възрастови характеристики на развитие 

Приложението е част от „МОЕТО ЛИЧНО ТЯЛО - УВАЖЕНИЕ И СЕБЕУВАЖЕНИЕ“, 

Практически наръчник за обучители, автор: Екатерина Велева и екип на фондация 

П.У.Л.С., 2018 

Коя методика да ползваме? Каква подготовка ни трябва? 

- Възрастови характеристики на развитие 

- Развитие от 3-6 

- Развитие от 8-12  

- Развитие след 12 

 

Коя методика да ползваме? Каква подготовка ни трябва? 

За да си отговорим на този въпрос ни трябват базови знания относно 

възрастовите различия при децата и характеристики за съответната целева 

група.  

Всяка възрастова група има своите соматични, психични и поведенчески 

особености, които от своята страна са водещи при начина на усвояване на 

определен материал и трябва да бъдат взети под внимание от водещите за 

подбора на най- подходящи методи за поднасяне на информацията.  

- Възрастови характеристики на развитие 

Теоретичните основи на когнитивното развитие произлизат главно от 

теорията на Жан Пиаже. Той смята, че децата са биологично подготвени за 

активното изграждане на знания в точна последователност, водеща до появата 

на логическото мислене. Въпреки несъмненото положително влияние на тази 

теория, някои справедливо отбелязват, че тя пренебрегва важната роля на 

социализацията. Лев Виготски твърди, че мисълта се развива първоначално в 

социалното взаимодействие и по-късно става достояние чрез езика и речта. 

Според него, познанието на детето се развива в социалния контекст чрез 

взаимоотношенията с родителите, братята и сестрите, приятелите и 

възпитатели на детето. Т.е., когнитивното развитие на децата е зависимо от 

и се развива благодарение на контактите им с другите. 

- Развитие от 3 до 6 
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Във възрастта до 3 години децата са успели да овладеят няколко основни 

знания: 

• Това, че са отделен човек, различна от мама /не са нейно продължение/,  

• Това, че в отношенията им има „трети”- татко, баба, дядо и ред други 

неща,  с който мама е ангажирана, но това не го прави, него детето по- 

маловажно,  

• Това, че могат да вървят и да експериментират в реалността и да имат 

достатъчно добър родител, който да гарантира безопасност и сигурност 

След тази базова възраст тялото, сетивата, ума и социализацията 

продължават своето развитие и децата са достатъчно големи и 

същевременно любознателни да научават все нови и нови неща. 

o Движение - Координираните движения и равновесието, които придобива 

детето с навършването на 4-годишна възраст, са основните 

характеристики на двигателното му развитие. Благодарение на 

физическата сила, която вече има, може умело да прави успешни скокове, 

да ходи със забележителна стабилност и бързина, може да се качва и 

слиза по стълбища, без да се държи за парапета, да се върти около себе си 

и много други. 

o Мисъл и логика - Детето на четири години има по-тесен контакт с 

понятия, които ще изучава в дълбочина и ще осмисли, едва когато 

навърши 5 години и тръгне на предучилищна. Също така, когато детето е 

на възраст между четири и пет години, не трябва да се изненадваме, ако 

започне да задава въпроси като: "Как е създаден светът?", "Защо небето е 

синьо?", "Какво е смъртта?" и др. С прости думи и разбиране, сериозно и с 

верни обяснения (не лъжи) отговаряме на въпросите на детето и му 

помагаме да си създаде картина за света.  

От 4 до 5-годишна възраст децата осъзнават, че реалността е по-

сложна, отколкото са очаквали, че има изненадващо много връзки между 

нещата и че има много въпроси, чиито отговори те все още не знаят. 

Отговорите на "големите въпроси" предизвикват емоции на изненада, 

любопитство и безпокойство. Те искат да знаят как и защо вали, защо от 

небето, защо водата е синя и какво точно има в нея, за да бъде синя. 

o Реч и общуване - Едно от най-големите постижения на детето на четири 

години е езикът. Възможно е все още да не може да произнесе някои 

съгласни (ф, в, с, з, т, р), но ще може да говори правилно на 90%. Сред тези 

думи ще има, разбира се, и обидни. В действителност детето не разбира 

значението на думите, които използва, а възприема емоционалния заряд, 

който носят. Най-доброто отношение в случая е да игнорираме детето, 
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когато използва обидни думи, и естествено да се опитаме да даваме 

добър пример. Хуморът е най-добрият ни съюзник в етап от развитието 

на детето.  

o Емоции - Фантазията доминира при детето на четири години, но сега то 

може да направи разлика между фантазията и реалността. Игрите с 

подражание и роли ще му станат любими! Детето се чувства 

достатъчно самоуверено, за да покаже чувствата си на възрастните 

около себе си, без да се страхува, без да се притеснява и без колебание. 

Също така, интересът към сексуалността ще се появи и, когато детето 

стане на четири години, вече ще познава някои от основните разлики 

между себе си и децата от противоположния пол и ще задава въпроси 

като: "Как се раждат бебетата?". Нашето спокойствие, простите, 

разбираеми отговори без много подробности, ще задоволят 

любопитството на детето. 

o Общуване - Когато детето ни навърши четири години, вече можем да 

говорим за социален живот! Вече може и да е решило кой е "най-добрият" 

му приятел. На този етап това е много важно за развитието на 

социализацията на детето. Сега то ще разговаря с приятелите си, ще 

обменя мисли, мнения, идеи, ще копира поведения, ще иска да прилича в 

действията или навиците си на другите.  

o Просоциално поведение - Въпреки, че малките реагират просоциално 

понякога, те са най-често и основно загрижени за собствените си 

интереси и потребности. Просоциалното поведение се увеличава във 

възрастта между 3 и 6 години. Децата научават стойността на 

просоциалното поведение (споделяне, помагане, контролиране на 

агресията) чрез взаимоотношенията си с връстниците и родителите.  

 ОСНОВНИ 

ЗНАНИЯ 

 

РАЗСЪЖДЕНИЯ  ПАМЕТ КОМУНИКАЦИЯ ЕЗИК 
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Разпознав

ат пола си 

и 

имитира

т 

действия

та и 

говора на 

околните, 

Мислят напред 

в бъдещето, 

какво би могло 

да се случи, 

проявяват 

завидно 

постоянство и 

решителност в 

действията си/ 

Паметта се 

развива 

значително, 

формират 

очаквания, 

основани на 

минал опит, 

набелязват 

цели, които 

Използват все 

повече езикът , 

като средство за 

комуникация, 

което позволява 

повече и по- добър 

контакт с 

околните, но често 

срещат трудности 

Речникът на 2 

годишните се 

състои средно от 

300 думи, те 

образуват 

кратки 

изречения, те 

учат бързо и 

стигат до 
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преструва

т се и 

играят 

различни 

роли, 

имитирай

ки 

действия

та на 

други 

 

 

от които 

трудно се 

отказват , 

което се дължи 

на развитото 

им вече умение 

да набелязват 

и запомнят 

конкретна цел 

успяват да 

запомнят, 

помнят 

събития от 

миналото, но 

не могат да 

преценят, 

кога точно са 

се случили 

и раздразнения 

поради 

невъзможността 

им да изговарят 

думите правилно- 

играта средство за 

комуникация   

правилна 

употреба на 

времената и 

глаголите, и 

формират по- 

дълги изречения; 

до третата 

година речникът 

достига до около 

1000 думи 
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Собствен

ите 

действия 

и тези на 

другите 

се дължат 

и 

обясняват 

главно 

чрез 

емоциите 

и 

желаният

а 

 

 

 

 

 

 

Мисълта е 

често 

нелогична, 

подчинена на 

зрителното 

възприятие/ 

външния вид, 

смятат, че 

опитът им 

съвпада с този 

на другите- не 

разбират 

чужда гледна 

точка, 

понятията за 

време, място, 

количество и 

качество са им 

неясни 

Обяснението 

на минали и 

настоящи 

събития 

подобрява и 

развива 

паметта 

С бързото 

развитие на езика 

се развива и 

желанието за 

знания и 

комуникация, най- 

често в този 

период се задава 

въпросът: Защо? , 

езикът заема все 

по- голям дял от 

начина на 

комуникация. 

Речта е ясна и 

разбираема: 

използват 

свързващите 

частици като: 

ако, когато, но …. 

и       речта става 

по- богата, 

словоредът и 

синтаксисът на 

изреченията са 

често правилни, 

могат да 

разказват 

истории 
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Могат да 

прогнозир

ат и 

обясняват 

действия

та си и 

тези на 

другите 

Бъркат 

причина със 

следствие 

/нямам 

яке…..защото 

ми е студено/, 

не разбират 

понятия за 

време и 

количество, 

могат да 

правят 

аналогии,/при 

познати 

обекти/, 

разбират 

чужда гледна 

точка  

Запомнят 

значително 

количество 

информация, 

но бързо я 

забравят / 

въпреки това 

изследваният

а показват, че 

ученето в 

тази възраст 

спомага за по- 

лесното и 

бързо 

запомняне в 

бъдеще/ 

Нивото на езика е 

пряко свързано с 

комуникацията, 

колкото по- добър 

език, токова по-

добра увереност и 

компетентност в 

комуникацията, 

по- рядко 

включват/търсят 

възрастните в 

игрите, 

ориентират се 

повече към 

връстниците си 

Могат да 

разказват цели 

истории без 

чужда помощ, 

граматиката, 

синтаксиса и 

гъвкавостта на 

речта са на 

високо ниво 

 

- Развитие от 8 до 12  

Компетентност: Трудолюбие срещу малоценност (училищна възраст) 

(според етапите на Ериксън за психологическо развитие) 

Това е етапа от живота, когато младия човек преминава през поредната 

психологическа криза, описана като- трудолюбие срещу малоценност. 

Основният  въпрос, който си задава е : “Аз успешен ли съм или безполезен?”.  

Социалният контекст, в който се разрешават тези кризи, е до голяма степен 

домът и непосредственото семейство. Овладяването на задачите и уменията 

обаче, които се ценят от авторитетите и широкото общество, сега е фокусът 

на цялото внимание. Казва се, че се развива качеството компетентност. 

 

Целта да се доведе продуктивната ситуация до успешен завършек постепенно, 

замества капризите и желанията за игра.  

“Децата на тази възраст стават по-осъзнали се индивиди.” Те се трудят 

упорито “да бъдат отговорни, добри в нещо и да правят нещата правилно.” 

Децата разбират концепциите за пространство и време по много по-логичен и 

практичен начин, започват да схващат и имат по-добро разбиране за причина и 
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следствие, за календарното време. На тази възраст децата са жадни да учат и 

добиват по-сложни умения: четене, писане.  

Това е възрастта и на формиране на морални ценности, да разпознават 

културни и индивидуални различия, в състояние са да управляват повечето от 

своите лични нужди с минимална помощ. В тази възраст децата могат да 

изразяват своята независимост чрез непокорство, отговаряне обратно и 

бунтарство. 

Дванадесетте години от развитието бележат и началото на пубертета. 

Абстрактното мислене вече е развито. В социално развитие вече имат 

различни интереси от тези на противоположния пол.  

Изказът е като на възрастен човек. 

Ериксън разглежда годините на началното училище като критични за развитие 

на самоувереността. Ако децата се насърчават да правят нещо и след това се 

награждават за техните постижения, те започват да демонстрират 

трудолюбие бивайки усърдни, упорити със задачите до тяхното разрешаване, и 

поставяйки работата на първо място преди удоволствието.  

Ако вместо това децата се осмиват, или наказват за своите усилия, или ако се 

смятат за неспособни да посрещнат очакванията на учителите и родителите си, 

те развиват чувство на малоценност относно своите способности. 

Внимание! Принципите на технологията се развиват.  

Загубата на доверието в такава "трудолюбива" връзка в семейството и сред 

авторитети, може да запрати детето обратно във времето на по-голяма 

изолация, по-малко съзнателното съревнование на едиповата фаза. 
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