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Кубът
материали: Няма (по желание, ножици).
труДноСт: Лесна.
Цели: 	Подобряване на пространственото мислене.
 	Развиване на логиката и способността за вземане на 

правилни решения.
 	Подпомагане на децата да усвоят по-добре простран-

ствените фигури.
ХоД на играта: Когато детето разгледа развивката на куба, трябва да 

отгатне как ще изглежда фигурата и да избере правил-
ното решение. Може да поискаме от детето да обясни 
защо е отхвърлило грешните решения и как е избрало 
вярното. Ако това е първото такова упражнение за де-
тето, може да му дадем да изреже фигурата, да я сгъне 
и така да потърси решението.

На фигурата пред теб е дадена развивка на куб. Трябва да 
си представиш как изглежда кубът и да избереш кое от чети-
рите изображения ще видиш, ако той наистина е пред теб 
(има само едно вярно). Опитай се да избереш кое е вярното, 
като разгледаш внимателно как е нарисувана всяка стена на 
куба. Обясни накратко избора си и защо останалите изобра-
жения не са възможни.

1 2 3 4



22

Галерата
материали: Няма (по желание, речник).
труДноСт: Лесна.
Цели: 	Развиване на умението за асоцииране на идеи.
 	Опознаване на езика.
ХоД на играта: Дава се непълно изречение, което трябва да се довърши 

с логически свързани думи. Ако децата не знаят значе-
нието на някоя дума, може да използват речник. Децата 
трябва да обяснят отговора си. Важно е да слушат вни-
мателно обясненията на другите в групата и винаги да 
отбелязват добрите размишления.

Довършете следното изречение, като изберете една от 
по-долу дадените двойки думи. Потърсете логическа връзка 
между тях и останалите думи в изречението.

Каква е връзката между двойките думи?

Галерата е дом на……………..,  
както дървото е дом на………………

1. Пиле – птица
2. Чайка – патица
3. Моряк – птица
4. Капитан – царица
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Семката
материали: Няма.
труДноСт: Трудна.
Цели: 	Подобряване на вербалното мислене.
 	Опознаване на езика.
 	Придобиване на навици за самооценка.
ХоД на играта:  Необходимо е детето да свърже двойки думи, които 

имат връзка помежду си, и да обоснове отговора си.

В следващото изречение постави липсващите думи и обо-
снови отговора си:

Семката е ………………,  
както ембрионът е.……………..

1. Мир – войник
2. Цвете – битка
3. Растение – бебе
4. Земя – оръжие
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Пресмятайки
материали: Няма (по желание лист и химикалка).
труДноСт: Лесна.
Цели: 	Развиване на бързина при смятане.
 	Развиване на логическо мислене, което не е непремен-

но свързано с числата.
ХоД на играта:  Необходимо е да се извършат наум няколко прости 

аритметични действия. С лист и химикалка е много 
лесно, но без тях – вече не толкова. Ако за първи път 
поставяме на децата подобна задача, трябва да им обяс-
ним добре как да работят. Показаната тук задача може 
да послужи за пример.

Реши следната задача, като заместиш буквите със съот-
ветните числа:

v + 2х – у = z,

ако v = 2; х = 3; у = 4.

На колко е равно z?

а) 4

б) 3

в) 6

г) никой от отговорите  
не е верен.


