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„Да се даде възможност на учениците 
да се включат  в творчески и критичен 

изследователски процес в една 
съвместна и подкрепяща общност.”
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Партньори
Проектът се осъществява от четири училища, доставчик 
на обучение, местна община, културна фондация 
и институция за обучение на възрастни, които се 
намират в шест държави. Тези страни играят ключова 
роля в Европа, особено по отношение на положението 
на мигрантите и бежанците, както за входящата, така 
и за изходящата миграция. Нашето сътрудничество 
ще гарантира също така, че резултатите от проекта 
могат да бъдат адаптирани и използвани от други 
организации в Европа.
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Резюме на проекта 
Този проект за стратегическо партньорство  е 
сътрудничество между осем партньора от шест 
държави, които работят заедно за разработване и 
споделяне на своите знания и умения, за да се „даде 
възможност на учениците да се включат  в творчески и 
критичен изследователски процес в една съвместна и 
подкрепяща общност.

Основен фокус
Основните цели на проекта са: 
• Да се повишат ключовите компетенции на децата, 

за да участват пълноценно в мултикултурното 
общество Да се разработи ефективна 
методология, която използва методи, които 
подпомагат развитието на изследователски 
философски умения и създаването на техники за 
критично мислене 

• Да се предостави на педагогическия и 
непедагогическия персонал  набор от умения, 
ключови принципи и  методологии

Проектът е насочен към аудитория от около 10 000 
служители и ученици. Ключови целеви групи са 
учители, обучители, съветници, политици, които ще 
гарантират, че резултатите са интегрирани в по-широк 
контекст и гарантират устойчивостта на неговите 
дейности и резултати.

Проектът „Децата като философи“ има за цел да 
популяризира и предложи новаторска методология в 
практиката на философията с деца, която се занимава 
конкретно със социалното включване. Интересът към 
тази тема се дължи на факта, че използването на 
философията е полезен инструмент, който подкрепя 
развитието на критични и социални умения у децата 
и тийнейджърите, благоприятствайки за прилагането 
на нова форма на колективно действие, вдъхновена 
от ценности като мирен живот, уважение, диалог и 
дебат. Философията и творческото мислене са важни 
инструменти за разработване на стратегии за мирно 
разрешаване на конфликти, особено в мултикултурен 
контекст.
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Изследване 
 
Преглед
Методологията на изследването е разработена от 
партньорите, за да подпомогне определянето на 10-те 
най-добри дейности, в които учениците са участвали 
по време на техните философски проучвания и 
дейности за творческо мислене. По време на първия 
етап от разработването на проекта партньорите 
приеха, че учениците ще допринесат за събирането на 
данни. В случаите, в които децата са твърде малки, за 
да провеждат сами проучванията, учителите събират 
данни след наблюдение и фокус групи, включващи  
извадка от ученици.

Инструменти 
Изследването е проведено с помощта на стандартен 
въпросник, който включва набор от ключови въпроси, 
насочени към изследване на емоциите и чувствата 
на децата. Десетте най-добри дейности, избрани 
чрез проучването са описани подробно с помощта 
на шаблон и е изготвен доклад от проучването, който 
обобщава основните факти и констатации.

?
Фиг.1 Ключови въпроси за ученици и 
персонал

Фиг.2 Доклад за изследването

Фиг.3 Шаблон за добра практика



Анализ на изследванията 

Проучени ключови въпроси
Брой на изследваните ученици:

Общо 358 ученици бяха анкетирани на възраст 
между 3 и 12 години.

Кой проведе проучването?

Следвайки разработената от партньорите методология 
на изследването, групи от ученици на възраст между 
9 и 12 години бяха пряко ангажирани с провеждането 
на изследването. Екипът, отговорен за проучването 
извърши анализа, след като беше обучен от учители 
в 4 от 6-те участващи училища. В останалите две 
училища, учителите или педагогическите координатори 
проведоха изследването, заради възрастта на децата.

Кои дейности бяха изследвани?

Проучването имаше за цел да идентифицира 
добри практики във философски проучвания и 
въздействието на способността на децата да 
задават въпроси.  Ето защо бяха изследвани 
разнообразни дейности и игри между различните 
субекти, включително 10-стъпковата методология и 
социалните разговори. Общите дейности, проведени 
в училищата бяха мисловните експерименти за  
остров „Утопия“ (изследвани както в Италия, така и в 
България) и размисли за приятелството (проведен и 
изследван в Германия и България), докато Румъния 
и Обединеното кралство се фокусират върху 
разнообразие от сесии, използващи методологията 
„Философия за децата“.
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по начин, по който те искат да се отнасят с тях. 
Децата говориха за чувство на „благодарност“ 
и за „зачитане“. Беше обсъдено и важността да   
прекарват повече време със семейството си и по-
малкото време в интернет.
Децата говориха за важността да се грижат за 
планетата и последиците от това, ако не го направят.
Накрая децата казаха как са се научили да 
управляват своите емоции и чувства; как могат се 
преодолеят ситуации; „Какво да направя, ако се 
чувствам разстроен“; „Житейски умения“; „Как да 
бъдеш напълно тих без никакви разсейващи неща 
за мозъка ти“.
Те описаха различни начини за успокояване и  
антистрес, за  контрол на чувствата и за това да не 
мислят негативно.
Накрая, децата казаха, че „правенето на малки неща 
може да промени мислите“.

 
Какви бяха основните средства за обучение, 
докладвани от децата?
 
Основните обучителни стимули и ресурси бяха:
• герой с проблем
• снимки / изображения
• цитати от философи
• писмо от някого, който има проблем
• избрани предмети
• използването на дилеми
• мистериозни обекти.
Освен това те споделиха, че ролевата игра на 
учители, филми и клипове, книги и интернет за също 
са подпомогнали ученето по време на сесиите.

Какви са основните емоции, за които децата 
съобщават?

Във всички изследвани деца в 6-те страни  децата 
показаха ентусиазъм, любопитство и радост 
в дейностите. Те повишиха самочувствието и 
общителността си. 
Въпреки това, когато се размишлява върху по-
дълбоки теми, някои деца изпитват негативни 
чувства като тъга, натиск и тъга.
В някои случаи имаше деца, които започнаха 
вътрешно размишление за живота и смъртта.
Други отчетени чувства са притеснения за бъдещето; 
за това, че всички световни лидери не са непременно 
добри и че някои неща не са непременно това, което 
мислите, че са.
Децата говориха, че осъзнават, че възрастните 
не знаят всичко и че всеки има различни идеи 
за бъдещето и важността да се правят добри и 
внимателни избори в  един „непредсказуем свят“..
 
Какви са основните аспекти на обучението, които 
са отчетени? 

Децата отчетоха много аспекти на обучението.
Преобладаващо на тях им харесва, когато работят 
в група, редуват се, разговарят помежду си, слушат, 
общуват и се учат от другите, изграждат идеите си.
Децата отразиха и факта, че е добре да бъдат 
различни и че хората трябва да са доволни от това, 
което са. Освен това те казаха, всички имат право 
да бъдат щастливи и да кажат това, което искат да 
кажат и освен това трябва да се отнасят към другите, 



Какви са основните аспекти, които децата биха 
променили в дейностите?

Децата казват, че като цяло не биха искали наистина 
да променят дейностите, но са  отбелязали някои 
аспекти:
• да се започва с с игра по-често;
• понякога учителите трябва да въведат по-

справедлива система на редуване

• по-малки групи.

Някои деца смятат, че трябва да им бъде даден избор 
дали да се включват в сесиите или не. Въпреки това, 
други казват, че повече деца трябва да се включват 
и трябва да има по-дълги сесии с повече време за 
дискусия.

По-малките деца казват, че философските сесии 
трябва да бъдат „по-малко страшни” и „да не се говори 
за страшни неща”. 

Други обсъждани промени бяха възможността за 
допълнително  проучване преди сесия и включване на 
театрални действия в сесиите.

Учителите казват, че дейностите са били  
предизвикващи и стимулиращи всички деца. 

Като цяло всички учители се съгласиха, че дейностите 
предизвикват и стимулират децата.

Експертните знания и обучението на фасилитатора са 
важни, особено когато определя темпото и дълбочината 
на сесията, както и уменията за задаване на въпроси. 

Те съобщиха, че времто на сесиите може да бъде 
увеличено, за да може едно пълно философско 
проучване да приключи.

Един помощник-учител работещ с по-малките деца, 
казва, че им е харесало работата върху философите, но 
понякога на децата е трудно да разберат използваните 
цитати. Това обаче не е проблем при по-големите деца.

В заключение, уменията и компетенциите на 
фасилитатора са ключови за успеха на всяка сесия. 
Поради това обучението на фасилитаторите е от 
жизненоважно значение, за да се гарантира, че всички 
деца са адекватно предизвикани и стимулирани.
.

8

CAPs
Children As Philosophers



9

Оценка от учителите и ефективност на 
използваните ресурси
Учителите съобщават, че децата се радват на 
разнообразието от използвани стимули.

Един помощник-учител казва, че децата особено се 
радват на всичко, което е свързано с видео, което 
изглежда силно мотивира децата.
Също така, друг казва, че мистериозните предмети са 
наистина добър стимул и че децата обичат и отговарят 
на „елемента на изненадата“ на сесиите.

По-големите деца много добре са обсъждали цитатите 
на философите, а помощник-учителите съобщават, че 
виждат истински напредък в способността на децата да 
интерпретират и обсъждат тези въпроси през годината.
Въпреки това, при по-малките деца се съобщава, 
че понякога децата намират цитатите за трудни за 
тълкуване и разбиране. 
Един помощник-учител каза: „Най-добрата част от 
философията за деца е да виждам децата, които често 
не се включват много,  да се  чувстват уверени, че имат 
думата, защото няма  „правилно или неправилно“.

Децата също така съобщават, че харесват въвеждащите 
игри, които ги отпускат и ги подготвят за философско 
проучване, така че е важно те да бъдат включени в 
началото на сесиите.



     Добри практики от Обединеното кралство 
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Обучение на открито в сравнение 
с обучение на закрито

Описание на 
дейността:
Дейността се използва, за да се развият уменията на 
децата да разрешават проблеми и за да се промени 
традиционният вид на класната стая с обучение на 
открито.
Дискусията включва разглеждане на предимствата 
на обучението на открито спрямо тези на закрито.  
Могат да бъдат разгледани и други случаи като 
отглеждане на животни и продажба на продукция. 
Това би довело до етични въпроси свързани с 
животновъдство и земеделие.

Реализация на дейността 
Учителят приканва децата да седнат в кръг и 
да започнат подгряваща игра с цел те да се 
концентрират в слушане, мислене и бързи отговори 
един на друг.

Учителят пита децата:

Кое е добро за нашето училище? Какво бихме 
могли да променим?

Редувайки се, децата изказват своите мисли по 
въпроса. След няколко минути учителят приканва 
децата да затворят очи и да отвърнат индивидуално 
на чутото. 

След една минута учителят кани децата да споделят 
със съученик своите начални мисли. 

Редувайки се, децата изказват своите първи мисли 
и с останалите от групата. 

В малки групи децата са помолени да напишат 
въпрос, свързан с тяхното мнение или идеи за това.

Децата са насърчени да мислят креативно и 
задълбочено по въпросите върху представения 
казус. 

Например, децата могат да попитат следните 
въпроси: 

Да се отървем ли от класната стая на открито? 

Използваме ли зеленото селище достатъчно? 

Нуждаем ли се от паркинг? 

  По-нататък всяка група представя техните въпроси 
пред останалата част от класа, след което ги 
поставят в средата на кръга, така че всеки да може 
да ги осмисли. 

На всеки ученик са дадени две карти за гласуване и 
е помолен да ги постави върху двата най-подходящи 
въпроса за философска дискусия. 

Учителят показва на дъската въпроса с най-много 
гласове. 

Децата биват насърчени да изложат своята гледна 
точка и да покажат желание за участие поставяйки 
ръка в кръга. 

Учителят не бива да се намесва на този етап, а само 
да бъде посредник в дискусията. 

Учителят може да напише на дъската опорни точки, 
които децата да вземат предвид. Това подсказва на 
децата да си припомнят дискусията. 

Накрая учителят води дискусията към естествен 
край и приканва децата ако искат да изложат своите 
окончателно мнение. 

Тематична област

Принципи на философията 
и креативно мислене, 
Метапознание, Социална 
филосифия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

9 – 10 годишни; 1час; 
приблизително до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси; 
креативно мислене; 
редуване; работа в екип; 
аргументиране.

Необходими ресурси
Хартия и моливи, карти за 
гласуване.



Крило  

Тематична област

Принципи на философията 
и креативно мислене, 
Метапознание, Социална 
филосифия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

9 – 10 годишни; 1 час; 
приблизително до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
слушане, редуване, 
критично мислене, 
емпатия, работа в екип, 
креативно мислене.

Необходими ресурси

Видео: Крило: Мислещият 
Хангар

https://www.literacyshed.
com/the-thinking-shed.html;

Хартия и моливи, карти за 
гласуване.

Описание на 
дейността:
Дейността се използва, за да се посочат въпроси 
като злословене, емпатия, грижовност, работа в 
екип и преодоляване на трудности. 

Реализация на дейността
Учителя приканва децата да седнат в кръг и започва 
подготвителна игра, която ще ги стимулира да си 
помагат и работят в екип.

След което учителят показва на децата видеоклип: 
Крило.

След изглеждане на видеото, учителят приканва 
децата да затворят очи и да отреагират индивидуално 
на видяното. 

След една минута учителят кани децата да споделят 
със свой съученик първоначалното си впечатление от 
видеото.

Редувайки се, те споделят своето мнение с останалите 
от групата.

В малки групи децата са приканени да напишат въпрос, 
породен от видеото или някакво мнение по темата. 

Децата са поощрени да мислят креативно и 
задълбочено върху въпроси по представеният им 
казус.

Например, децата може да попитат:

Винаги ли е по-добре да опитваме неща сами?

Кое прави добрия приятел добър?

По-добре ли е да летиш сам с едно крило или да 
споделяш две с някого?

Колко далеч би стигнал, за да помогнеш на непознат?

След това, всяка група представя своя въпрос на 
останалата част от класа и го поставят в средата на 
кръга, така че всички да го осмислят.

На всеки ученик са дадени две карти за гласуване и 
е помолен да ги постави върху двата най-подходящи 
въпроса за философска дискусия. 

Учителят показва на дъската въпроса с най-много 
гласове. 

Децата биват насърчени да изложат своята гледна 
точка и да покажат желание за участие поставяйки 
ръка в кръга.

Учителят не бива да се намесва на този етап, а само 
да бъде посредник в дискусията. 

Учителят може да напише на дъската опорни точки, 
които децата да вземат предвид. Това подсказва на 
децата да си припомнят дискусията. 

Накрая учителят води дискусията към естествен 
край и приканва децата ако искат да изложат своите 
окончателно мнение.
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Подарък  

Тематична област

Принципи на философията 
и креативно мислене, 
Метапознание, Социална 
филосифия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

7 – 8 годишни; 1час; 
приблизително до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
слушане, редуване, 
критично мислене, 
загрижено мислене,  
работа в екип, креативно 
мислене.

Необходими ресурси

Видео: Подаръкът: https://
www.literacyshed.com/the-
present.html

Хартия и моливи, карти за 
гласуване.

Описание на 
дейността:
Дейността се използва, за да бъде изведен 
въпросът за хора в неравностойно положение: 
как с всеки би трябвало да се отнасяме еднакво 
въпреки различията.

Видеоклипът показва момче, което иска да играе 
компютърни игри.

Той получава като подарък куче с три крака. 
В началото се отнася лошо с кучето, но 
продължението на видеото показва ясно защо 
може би той се държи по този начин. 

Видеото поражда дискусия за права и хуманно 
отношение към животните, съпричастност, 
жестокост, емпатия, ангажимент.

Реализация на дейността
Учителя приканва децата да седнат в кръг и 
да започнат подготвителна игра с цел те да се 
фокусират и изслушват.

След това учителят показва на децата видеоклип: 
Подаръкът. След края на видеото учителят 
приканва децата да затворят очи и да отреагират 
индивидуално на видяното. 

След една минута учителят кани децата да споделят 
със свой съученик първоначалното си впечатление 
от видеото. Редувайки се, те споделят своето мнение 
с останалите от групата.

В малки групи децата са приканени да напишат 
въпрос, породен от видеото или някакво мнение по 
темата. 

Децата са поощрени да мислят креативно и 
задълбочено върху въпроси по представеният им 
казус.

Например, децата може да попитат:

Би ли казвал благодаря за неща, които не 
харесваш?

Добре ли е да се отнасяш лошо с другите?

Трябва ли да се отнасяш с хората, така както би 
искал те да се отнасят с теб? 

Всеки има ли правото да бъде щастлив?

Добре ли е да се отнасяш лошо с животните?

Трябва ли да бъдеш добър към някого, дори и да не 
го харесваш?

Трябва ли да бъдеш благодарен за нещо, което не 
си желал?

След това, всяка група представя своя въпрос на 
останалата част от класа и го поставят в средата на 
кръга, така че всички да го осмислят.

На всеки ученик са дадени две карти за гласуване и 
е помолен да ги постави върху двата най-подходящи 
въпроса за философска дискусия. 

Учителят показва на дъската въпроса с най-много 
гласове. 

Децата биват насърчени да изложат своята гледна 
точка и да покажат желание за участие поставяйки 
ръка в кръга.

Учителят не бива да се намесва на този етап, а само 
да бъде посредник в дискусията. 

Учителят може да напише на дъската опорни точки, 
които децата да вземат предвид. Това подсказва на 
децата да си припомнят дискусията. 

Накрая учителят води дискусията към естествен 
край и приканва децата ако искат да изложат своите 
окончателно мнение. 



Зависими ли сме от 
технологиите?
Тематична област

Принципи на философията 
и креативно мислене, 
Метапознание, Социална 
филосифия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

7 – 8 годишни; 1час; 
приблизително до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
дискусия, обсъждане, 
убеждаване, слушане, 
редуване, критично 
мислене, работа в екип, 
креативно мислене.

Необходими ресурси

Картина илюстрираща 
човек зависим от мобилен 
телефон.

Хартия и моливи, карти за 
гласуване.

Описание на 
дейността:
Дейността се използва, за да започне разговор 
за прекомерното използване на технологиите 
и как сме станали зависими от тях. Какви са 
предимствата и недостатъците?

Дискусията ще подтикне децата да изразят 
мнението си. Разговорът може да накара някои 
деца да променят първоначалното си мнение, 
слушайки доводите на другите. 

Реализация на дейността
Учителя приканва децата да седнат в кръг и да 
започнат подготвителна игра, която да ги мотивира да 
проявят уменията си за слушане и говорене.

След това учителят показва на децата картината. 

След изучаване на картината учителят приканва 
децата да затворят очи и да отреагират индивидуално 
на видяното. 

След една минута учителят кани децата да споделят 
със свой съученик първоначалното си впечатление от 
видеото.

Редувайки се, те споделят своето мнение с останалите 
от групата.

В малки групи децата са приканени да напишат въпрос, 
породен от картината или някакво мнение по темата. 

Децата са поощрени да мислят креативно и 
задълбочено върху въпроси по представеният им 
казус.

Например, децата може да попитат:

Колко се счита за “твърде дълго” време прекарано 
онлайн?

Би ли трябвало да говорим един с друг повече?

Можеш ли да станеш зависим от телефона си?

“Телефонният живот” реален ли е?

Прекарваме ли достатъчно време със семейството 
си?

След това, всяка група представя своя въпрос на 
останалата част от класа и го поставят в средата на 
кръга, така че всички да го осмислят.

На всеки ученик са дадени две карти за гласуване и 
е помолен да ги постави върху двата най-подходящи 
въпроса за философска дискусия. 

Учителят показва на дъската въпроса с най-много 
гласове. 

Децата биват насърчени да изложат своята гледна 
точка и да покажат желание за участие поставяйки 
ръка в кръга.

Учителят не бива да се намесва на този етап, а само 
да бъде посредник в дискусията. 

Учителят може да напише на дъската опорни точки, 
които децата да вземат предвид. Това подсказва на 
децата да си припомнят дискусията. 

Накрая учителят води дискусията към естествен 
край и приканва децата ако искат да изложат своите 
окончателно мнение. 
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Червената шапчица  

Тематична област

Принципи на философията 
и креативно мислене, 
Метапознание, Социална 
филосифия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

4 – 7 годишни; 45 минути ; 
приблизително до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Критично, загрижено, 
креативно мислене, 
работа в екип, задаване на 
въпроси, редуване.

Необходими ресурси

Приказката за Червената 
шапчица.

Кратка анимация за 
Червената шапчица.

Червено одеалце, плетена 
кошница, кърпа за съдове, 
стикери и химикали. 

Описание на 
дейността:
Дейността се използва, за да помогне на децата 
да се научат да се пазят чрез разиграване на 
традиционна приказка.

Историята е за малко момиче, което отива да 
посети баба си в гората. То обаче не знае, че е 
изядена от вълк, който е предрешен като нейната 
баба. 

Червената шапчица осъзнава това в последния 
момент и избягва спасена от дърваря.

След изглеждане на кратък филм и прочитне на 
книгата, децата могат да направят извод по теми 
като безопасност, съпричастие, добра постъпка, 
закрила, отговорност и последствия.

Реализация на дейността
Първо учителят пита децата дали познават 
приказката за Червената шапчица. 

В този случай, учителят им разрешава да я 
преразкажат или пресъздадат накратк, използвайки 
картина от книгата или кратко видео. 

След това учителят обяснява на децата, че ще се 
върнат назад с машина на времето онзи съдбоносен 
ден, за да се опитат да спасят Бабата.

Учителят разиграва машината на времетос децата и 
се озовават в къщата на Червената шапчица, докато 
тя отваря входната врата, за да излезе ( децата могат 
да решат да останат тук, за да са в безопасност, ако 
се чувстват некомфортно).

Индивидуално или в групи децата са приканени да 
нарисуват или напишат нещо, което да дадат на 
червената шапчица да сложи в кошницата ѝ, което 
би и помогнало при срещата с вълка. 

Децата споделят своите неща с класа и ги групират 
заедно, като например – предмети, с които могат 
да наранят или убият вълка, разсейващи предмети 
като храна и др.

Редувайки се, децата обсъждат групираните 
предмети и обмислят отговорностите и последиците 
от използването им.

След кратка дискусия децата гласуват за отделни 
предмети наредени на пода, заставайки около тях.

Гласуването продължава докато останат двата 
предмета с най-много гласове. 

Накрая учителя кани децата да измислят възможно 
най-много “за” и “против” за своя предмет и да се 
опитат да убедят другия отбор да промени мнението 
си. 



Хората в 
зоологическата 
градина

Тематична област

Принципи на философията 
и креативно мислене, 
Метапознание, Социална 
филосифия .

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

4 – 7 годишни; 45 минути ; 
приблизително до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Критично, загрижено, 
креативно мислене, 
работа в екип, задаване на 
въпроси, редуване.

Необходими ресурси

Картини или плюшени 
играчки на животни от 
зоопарк, миниатюри на 
хора, дървени блокчета/
лего, карти,  стикери и 
химикали.

Описание на 
дейността:
Децата са изправени пред необичайната ситуация 
хора да са затворени в клетки в зоопарк вместо 
животни. Действието помага на малки деца да 
обмислят човешките права, правата на животните, 
власт, оцеляване, любов, алчност, страх, смяна 
на ролите на хора и животни и съпричастие. 

Реализация на дейността
Без да запознава децата с дейността учителят започва 
да нарежда дървените блокчета и химикалите, за да 
пресъздаде зоопарк. Учителят изслушва как децата 
говорят и задават въпроси върху случващото се без да 
коментира и да се намесва.

След това учителят подрежда животните извън 
зоологическата градина. Децата могат да попитат дали 
това е зоопарк. След това той може да сложи табела 
на входа. 

Един след друг учителят нарежда хора върху писалките, 
позволявайки на децата да задават и отговарят на 
въпроси, подсигурявайки се, че се изслушват взаимно. 

Децата могат да зададат въпроси като:

Защо животните се редят на опашка?

Как могат да избягат хората?

Кой ще ги наглежда?

В зависимост от възрастта на детето учителят може да 
постави мисловни карти на пода, за да ги стимулира 
по-задълбочено разсъждаване и разбиране.

Мисловните карти могат да съдържат:

Човешки права, права на животните, власт, оцеляване, 
любов, алчност, страх, размяна на роли между права 
на хора и животни, съпричастност.

Децата биха могли да добавят собствени идеи към 
мисловните карти.

Това би се използвало за стимул към философска 
дискусия.
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‘Щастието зависи от 
самите нас” (Аристотел) 
Тематична област

Принципи на философията 
и креативно мислене, 
Метапознание, Социална 
филосифия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

7 годишни; 45 мин ; 
приблизително до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
слушане, редуване, 
критично мислене, 
аргументиране.

Необходими ресурси
Стикери, моливи, карти за 
гласуване.

Описание на 
дейността:
Дейността помага на малките деца да реагират 
на това какво и защо ги прави щастливи или 
нещастни?

Това може да бъде свързано с предпазливо 
държание и осъзнаване на чувство за безопасност.

Засегнати теми: щастие, нещастие, избори, 
контрол, чувства, уважение, безопасност.

Реализация на дейността
Учителя приканва децата да седнат в кръг и им 
предоставя следното становище върху флипчарт 
или дъска: “Щастието зависи от самите нас” 
(Аристотел)

След края на видеото учителят приканва децата 
да затворят очи и да отреагират индивидуално 
на становището. След една минута учителят 
кани децата да споделят със свой съученик 
първоначалното си впечатление от видеото.

Редувайки се, те споделят своето мнение с 
останалите от групата.

В малки групи децата са приканени да напишат 
въпрос, породен от фразата или някакво мнение по 
темата. 

Децата са поощрени да мислят креативно и 
задълбочено върху въпроси по представеният им 
казус.

След това, всяка група представя своя въпрос на 
останалата част от класа и го поставят в средата на 
кръга, така че всички да го осмислят.

Въпроси, които учителят може да зададе: Тези идеи 
направени ли са за нас? Ние ли ги създаваме? 
Можем ли да променим развоя на нещата и чий 
избор е това?

Цитати на децата могат да бъдат: 

“Когато започна да мисля за нещо, то не излиза от 
ума ми”

“Ти искаш ли да бъдеш щастлив? От теб зависи.”

“Ти можеш да контролираш чувствата си.”

“Това зависи от теб.”

“Аз отговарям за себе си.”

След кратко обсъждане на всеки ученик са дадени 
две карти за гласуване и е помолен да ги постави 
върху двата най-подходящи въпроса за философска 
дискусия. 

Учителят показва на дъската въпроса с най-много 
гласове. 

Децата биват насърчени да изложат своята гледна 
точка и да покажат желание за участие поставяйки 
ръка в кръга.

Учителят не бива да се намесва на този етап, а само 
да бъде посредник в дискусията. 

Учителят може да напише на дъската опорни точки, 
които децата да вземат предвид. Това подсказва на 
децата да си припомнят дискусията. 

Накрая учителят води дискусията към естествен 
край и приканва децата ако искат да изложат своите 
окончателно мнение. 



Ние сме мислители 

Тематична област

Принципи на философията 
и креативно мислене, 
Метапознание, Социална 
филосифия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

6 – 7 годишни; 45 мин; 
приблизително до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
слушане, редуване, 
критично мислене, работа 
в екип, креативно мислене.

Необходими ресурси

Стикери, моливи, 
флипчарт дъска

Клип: Ужасяващи истории: 
“Ние сме мислители” 
https://www.youtube.com/
watch?v=u1g7sLcudss.

Описание на 
дейността:
Дейността се използва, за да се мотивират децата 
да мислят за мисленето. Кои са мислителите? 
Какво ги прави философи? Ние философи ли 
сме?

Сесията се обръща към теми като истина, промяна, 
разбиране, външни влияния, образование, 
поведение.

Реализация на дейността
Учителя приканва децата да седнат в кръг и да изгледат 
видеото.

След това учителят пита децата дали разпознават 
някои от философите във клипа.

След това учителят ги запознава с гръцкия философ 
Талес като изобразява негов цитат върху дъската 
или флипчарта: ”Най-трудното нещо в живота е да 
опознаеш себе си”.

След края на видеото учителят приканва децата 
да затворят очи и да отреагират индивидуално на 
видяното и неговото значение. 

Върху стикерите децата изписват по едно нещо, което 
знаят за себе си. Децата споделят това в група.

Децата се групират по теми като: държание, 
индивидуалност, способност, външност.

Децата сядат в голям кръг и обсъждат темите свързани 
с цитата.

Те са приканени да изразят своите мнения чрез 
поставяне на ръка в кръга. 

Учителят участва само като помощник и не се намесва, 
освен за да обобщи идеи водещи към естествен край 
на дискусията.

Редувайки се, накрая децата споделят крайните си 
мисли.
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Защо разрушаваме 
нашия свят? 
Тематична област

Принципи на философията 
и креативно мислене, 
Метапознание, Социална 
филосифия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

6 – 7 годишни; 50 мин; 
приблизително до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
уважение, обосновяване, 
слушане, наблюдаване.

Необходими ресурси
Снимка на Земята, 
мисловни карти, химикали, 
хартия, карти за гласуване.

Описание на 
дейността:
Дейността се използва, за да помогне на малките 
деца да разберат влиянието на хората върху света, 
глобални въпроси, последици и задължения.

Теми, които също могат да бъдат засегнати: 
истина, работа, смелост, дълг, благосъстояние, 
оцеляване.

Реализация на дейността
TУчителя приканва децата да седнат в кръг и им 
показва картина на света: на половина обилна, 
наполовина опустошена.

След изучаване на снимката учителят приканва 
децата да затворят очи и да отреагират индивидуално 
на видяното. 

След една минута учителят кани децата да споделят 
със свой съученик първоначалното си впечатление 
от видеото.

Редувайки се, те споделят своето мнение с 
останалите от групата.

В малки групи децата са приканени да напишат 
въпрос, породен от снимката или някакво мнение по 
темата. 

Децата са поощрени да мислят креативно и 
задълбочено върху въпроси по представеният им 
казус.

Например, децата може да попитат:

Защо е разрушен светът?

Защо има добър свят и лош свят?

Как можем да запазим света безопасно място?

Как би изглеждал света, ако не се грижим за него?

Може ли света да се промени?

След това, всяка група представя своя въпрос на 
останалата част от класа и го поставят в средата на 
кръга, така че всички да го осмислят.

На всеки ученик са дадени две карти за гласуване и 
е помолен да ги постави върху двата най-подходящи 
въпроса за философска дискусия. 

Учителят показва на дъската въпроса с най-много 
гласове. 

Децата биват насърчени да изложат своята гледна 
точка и да покажат желание за участие поставяйки 
ръка в кръга.

Учителят не бива да се намесва на този етап, а само 
да бъде посредник в дискусията. 

Учителят може да напише на дъската опорни точки, 
които децата да вземат предвид. Това подсказва на 
децата да си припомнят дискусията. 

Накрая учителят води дискусията към естествен 
край и приканва децата ако искат да изложат своите 
окончателно мнение. 



Кутията на Пандора 
 
Тематична област

Принципи на философията 
и креативно мислене, 
Метапознание, Социална 
филосифия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

9 – 10 годишни; 1 час; 
приблизително до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
креативно мислене, 
редуване, работа в екип, 
обосноваване.

Необходими ресурси
Заключена с ключ кутия, 
хартия и моливи, бяла 
дъска, карти за гласуване.

Описание на 
дейността:
Дейността се използва, за да се развие умението 
на децата да решават задачи и се основава на 
използване на героинята Пандора от гръцката 
митология.

Гръцките митове разказват историята, че кутията 
съдържа проблеми и нещастие за човечеството. 
Зевс знаел, че Пандора не може да се възпре 
да не отвори кутията, особено като ѝ е било 
забранено.

Дейността включва представяне на героинята 
Пандора, която е поставена срещу заключена 
кутия с надпис: ”Не отваряй”. 

Пандора е изправена пред дилемата дали да я 
отвори или не и какви последствия ще настъпят.

Дейността държи да посочи теми като: уважение, 
алчност, защита и да накара децата да погледнат 
на нещата от друга гледна точка, докато обсъждат 
дали Пандора трябва да отвори кутията или не. 

Реализация на дейността
Учителя приканва децата да седнат в кръг около 
заключена кутия с надпис: “Не отваряй”.

Учителят играе ролята на Пандора.

Учителят приканва децата да затворят очи и да 
мислят за това какво тя трябва да направи. 

След няколко минути учителят кани децата да 
разговарят по двойки и да дискутират казуса.

Редувайки се, те споделят своето първоначално 
мнение.

В малки групи децата са приканени да напишат 
философски въпрос породен от заключената кутия.

Например, децата може да попитат:

Какви лоши неща биха се случили ако отворим 
кутията?

Хората трябва ли да действат от любопитство?

Колко разрушителни могат да бъдат хората, 
незнаейки? 

След това, всяка група представя своя въпрос на 
останалата част от класа и го поставят в средата на 
кръга.

На всеки ученик са дадени две карти за гласуване 
и е помолен да ги постави върху най-подходящите 
въпроси за дискусия. 

Въпросът с най-много гласове е избран за 
обсъждане.

Учителят показва на дъската въпроса и дискусията 
започва.

Децата биват насърчени да изложат своята гледна 
точка и да покажат желание за участие поставяйки 
ръка в кръга.

Учителят записва техните мисли на дъската за 
използване след урока.

Накрая всяко дете има възможността да изкаже 
последни думи по темата, след което учителят 
обобщава дебата и го води към край.
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Добри практики от Италия 
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Нищо в повече 

Описание на 
дейността:
Дейността има за цел да помогне на децата да 
обсъдят конкретни философски цитати и мисли 
на философи. В тази дейност се използва цитат 
от Солон „нищо в повече“
Започвайки от реални обекти, като кула от дървени 
блокове, децата са помолени да наблюдават 
какво ще се случви, ако се доближи границата 
или се премине.
Децата преживяват това, като наблюдават какво 
се случва, ако продължат да строят кула от 
дървени блокове и поемат риск като продължават 
да строят, докато не падне.
Дейността насърчава децата да мислят за 
понятието „твърде много”, което след това се 
обсъжда от учителите, за да се стимулират 
по-задълбочени размисли върху идеята за 
границата и да се насърчат децата да мислят за 
последствията от преминаване на границите.

Реализация на дейността
Учителят моли децата да седнат в кръг и започва 
урока, като им разказва следната история:

“Намерих лист хартия с изречение, написано от 
стар мъдър човек. Имам нужда от вашата помощ, 
за да го разбера правилно. 

В изречението се казва: „нищо в повече“

Какво означава това според теб?”

Децата свободно изразяват и споделят мнението си 
с групата.

За да въведе понятието „твърде много”, учителят 
моли децата да построят колкото може по-висока 
кула, като използват дървените блокове, поставени 
в средата на кръга.

Децата започват да строят кулата и веднага след 
падането на една кула учителят пита децата:

Какво стана с кулата?

Защо падна?

Забелязахте  ли, че е на път да падне?

Как забелязахме, че кулата ще падне?

Учителят моли децата да построят нова кула и да 
наблюдават и описват какво се случва точно преди 
да падне.

След кратка дискусия, учителят казва на  децата в 
следващите дни да обърнат специално внимание 
всеки път когато чуят думата „твърде много”, в 
училище, у дома и др.

На следващата сутрин учителят моли децата да 
посочат кога и как са чули думата „твърде много“ и 
да ги свържат в разговори. Обсъждат се следните 
въпроси:

Къде бяхте, когато чухте думата „твърде много”?

За какво се отнася?

Кой го каза и защо?

Мислите ли, че наистина е „твърде много”? Ако е 
така, защо?

Учителят обръща внимание и на случаите, в които 
децата казват думата „твърде много”, например 
когато казват „има твърде много шум в класната 
стая” и моли децата да ги обсъдят, като използват 
горните въпроси.

Процесът се повтаря в продължение на една 
седмица и дейността завършва с обобщаване на 
основните точки от дискусиите от учителя, които са 
се провели през седмицата.

Тематична област
Принципи на философията, 
метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

4-5 годишни, 1 час, на 
групи от 6 до 12 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане и обсъждане, 
съвместна работа, 
размишляване и 
предвиждане на 
положителни резултати от 
някакво действие.

Анализиране на това, 
какво се случва, когато 
нещо излезе извън 
контрол.

Необходими ресурси

Дървени блокчета, 
конструктор, музикални 
инструменти, записващо 
устройство [да се запишат 
разговорите, след което да 
се препишат].
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В търсене на 
независимост
Тематична област

Принципи на философията, 
метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

4-5 годишни, 1 час, групи от 
6 до 12 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане и обсъждане, 
развиване на 
самосъзнание и 
осъзнаване, създаване на 
взаимновръзки.

Необходими ресурси

Снимки от ежедневието/
предмети като прохождащо 
бебе, дете каращо колело 
Устройство, което да 
записва разговорите и 
след това същите да бъдат 
описани.

Описание на 
дейността:
Дейността,  базирана на идеята на Имануел Кант, 
че децата се учат да ходят сами, се занимава с 
темата за независимостта, като насърчава децата 
да споделят опит, обсъждат в групи и си помагат да 
учат стратегии, за да станат по-независими.

Целта на дейността е да се преодолеят мисли като 
„Не мога да го направя (сега) = никога няма да мога 
да го направя” и да помислят за това как нещата, 
които са твърде трудни, стават лесни за изпълнение 
с времето и помощта на другите.

Реализация на дейността
Учителят моли децата да седнат в кръг и да помислят 
за  за неща, които са изглеждали твърде трудни, когато 
са били по-малки, като говорене, ходене, рисуване 
и т.н. Учителят може да използва някои снимки като 
стимул за тази уводна дейност.

Учителят рисува или пише на дъската някои от 
примерите, дадени от децата, като ги разделя в 3 
категории:

1. Нещата, които научаваме бързо, още от първия 
път, когато опитахме

2. Нещата, които учим бавно, стъпка по стъпка

3. Неща, които никой никога няма да може да ни 
научи как да правим

След кратка дискусия учителят моли децата да 
помислят за стратегии, които са използвали, за да 
научат как да направят нещо ново и дали са им 
помогнали, кой им е помогнал и как.

След това учителят моли децата да образуват групи, 
наречени “лаборатории”, където те могат да споделят 
своите собствени стратегии, използвани за да научат 
нещо ново и да се учат взаимно как да направят нещо 
ново.

През следващите дни учителят моли децата да обсъдят 
границите между рискови / нерискови дейности и 
разделя примерите, направени от деца в групи като:

• Дейности, които не са опасни 

• съмнения

• опасни дейности

Процесът се повтаря в продължение на една седмица и 
дейността приключва като учителят прави обобщение 
на основните моменти от дискусиите през седмицата.
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Утопия и други 
щастливи места
Тематична област Принципи на философията.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

4-5 годишни, 1 час, на 
групи от 6 до 12 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане и обсъждане, 
съвместна работа, 
размишляване, вземане 
на общо решение, 
изправяне пред конфликти 
и обсъждане на различни 
противоположни идеи.

Необходими ресурси

Карта на безлюден 
остров, модел на земното 
кълбо, малък модел на 
платноходка, планове / 
карти на открито, градина, 
лист и моливи за рисуване

Устройство за запис на 
разговори, които след това 
се описват.

Описание на 
дейността:
Дейността се основава на един от най-
предизвикателните и древни философски 
експерименти “Утопия”.

Тази дейност има за цел да развие способността 
на децата да споделят идеи, да се изслушват 
един друг и да намерят начин да посредничат 
между различни гледни точки.

Освен това, децата се насърчават да обмислят 
етични теми като какво е важно и необходимо и 
кое не е; как да се държат в определени ситуации; 
чувство за справедливост и форми на управление.

С помощта на изображения и предмети, като 
карти, модел на платноходка и др., дейността 
насърчава децата да обсъждат в групи остров 
„Утопия” - гостоприемно, удобно и щастливо 
въображаемо място.

Реализация на дейността
TУчителят моли децата да седнат в кръг и им показва 
карта, казвайки им да си представят, че току-що са 
пристигнали на пустинен остров.

След това учителят задава на децата въпроси за 
това как те могат да създадат удобно и добро място 
за живеене:

Кои са първите нужди, които трябва да бъдат 
удовлетворени?

Какви са особеностите на острова?

Какви неща, които са общи за нас, не трябва да 
бъдат донесени на острова?

Как ще живеем на острова, всички заедно в селата 
или разпръснати по целия остров?

Трябва ли всички да живеят там, където 
предпочитат?

Има ли някакви правила?

Могат ли възрастните да живеят на острова?

Какво трябва да се направи, ако на острова 
внезапно пристигне лодка с непознати, мъже, 
жени и деца?

Учителят задава въпросите един по един, като 
се уверява, че всички деца имат възможността 
да споделят своите мисли, като правят връзки 
между отговорите и стимулират размисъл за 
противоположни идеи.

По време на разговора учителят не дава никаква 
преценка за идеите на децата, но подчертава 
различните гледни точки, като приканва децата да 
ги обсъждат в дълбочина в зависимост от реакциите 
на децата.

В края на дейността учителят моли децата да 
нарисуват своя остров. По време на тази стъпка 
децата могат да променят мнението си и да го 
нарисуват по различен начин от първоначалната им 
идея, което може да доведе до нови дискусии.

Дейността може да се адаптира и към по-малко 
място. Например: 

Каква ще бъде идеалната градина, библиотека, 
детска площадка? 

Възможно ли е да си представим място, където 
има само щастливи хора? 

Какви характеристики трябва да има?

Децата сравняват отговорите и идеите си и оценяват 
дейността.

24



Грижа и „чувство за 
пропорция“ 
Тематична област Принципи на философията.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

5-годишни, 1 час, на групи 
от 6 до 12 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане и обсъждане, 
съвместна работа, анализ 
на характеристиките на 
природните феномени и 
човешките отношения, 
създаване на връзки 
между примери и ситуации 
и промяна на собствената 
гледна точка.

Необходими ресурси
Саксии, почва, семена.

Устройство за записване 
на разговорите.

Описание на 
дейността:
Дейността насърчава децата да отразяват и 
споделят мисли за концепцията за „грижа“.

Дейността използва разговори и практически 
дейности, за да помогне на децата да развият 
чувство за грижа.

 

Реализация на дейността
Учителят кани децата да седнат в кръг и ги помоли 
да му помогнат да разбере значението на следното 
изречение от Аристотел:

“Растението може да страда и да умре както от 
излишъка на някои хранителни вещества, като 
топлина и вода, но и от липсата им.“

След това учителят моли децата да обсъдят следните 
въпроси:

Съгласни ли сте с това твърдение?

Защо?

Ако сте съгласни, защо смятате, че това явление 
се случва?

Дискусията продължава около 30 минути. Учителят 
изготвя таблица от 3 колони със следните заглавия:

Липса Необходими 
действия 
за грижа за 
семената

Излишък

След това учителят моли децата да посадят няколко 
семена в предоставените им саксии и да помислят за 
това, от какво имат нужда за да порастнат семената.

Учителят рисува или пише всички идеи на деца в 
средната колона. След това учителят пита децата 
„Какво ще се случи, ако някои от действията ни не се 
изпълняват изобщо или не се изпълняват правилно?“ 
и се записват отговорите им в лявата колона; и „Какво 
ще се случи, ако тези дейности надхвърлят нуждите?“ 
и записва техните отговори в дясната колона.

Пример за дейността:

Липса Необходими 
действия 
за грижа за 
семената

Излишък

Липса на вода
Няма 
достатъчно 
топлина 

Растение Много горещо 
Твърде много 
вода 
Много студено

След това учителят моли децата да назоват други 
неща, които се нуждаят от грижи и които могат да 
страдат от липса или излишък. Примерите направени 
от децата, могат да бъдат изброени в таблица, подобна 
на предишната, както следва:

Липса Неща, 
нуждаещи се 
от грижа

Излишък

Класна стая
Паркове
Ние
Приятели
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Мистерията на 
времето

Тематична област
Принципи на философията, 
метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

5-годишни, 1 час, на групи 
от 6 до 12 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане и обсъждане, 
съвместна работа, анализ 
на характеристиките на 
природните феномени и 
човешките отношения, 
създаване на връзки 
между примери и различни 
ситуации, смяна на гледни 
точки.

Необходими ресурси

Часовници, пясъчен 
часовник,

записващо раговора 
устройство.

Описание на 
дейността:
Дейността помага на децата да помислят 
за разликата между измеримото време и 
възприемането на времето. За да се справят с 
темата, децата трябва да отговорят на въпроси 
относно ежедневните действия и минал опит.

Реализация на дейността
Учителят кани децата да седнат в кръг и им задава 
следните въпроси:

Как минава времето, когато ни е скучно?

Как минава времето, когато ни е весело?

След кратка дискусия, учителят показва на децата 
5-минутен пясъчен часовник, като им обяснява, че 
това е инструмент за измерване на времето.

След това учителят моли децата да останат 
неподвижни и мълчаливи за 5 минути, които ще  
измерят с помощта на 5-минутния пясъчен часовник.

След като изтече времето, учителят пита:

Как се почувствахте?

Как минаваше времето, бързо или бавно?

Учителят насърчава децата да изразят своето 
мнение.

След това учителят ангажира децата в игра /
приятна дейност за същото време и използва същия 
5-минутен пясъчен часовник, за да отмери времето.

След като изтече времето, учителят пита:

Как се почувствахте?

Как минаваше времето, бързо или бавно?

Учителят насърчава децата да изразят своето 
мнение.

След дейностите, учителят обобщава и изброява с 
децата ситуациите, в които времето минава много 
бавно и много бързо.

Дейността може да се проведе и с родителите и 
отговорите, които дават, могат да се сравнят с тези 
на децата.

Освен това на възрастните могат да се задават 
различни въпроси, за да се стимулира тяхното 
мислене:

Ситуации, когато времето ми минаваше твърде 
бавно за мен когато бях дете.

Ситуации, когато времето ми минаваше твърде 
бързо за мен когато бях дете.

Ситуации, когато сега времето ми минава твърде 
бавно.

Ситуации, когато сега времето ми минава твърде 
бързо.

Отговорите могат да бъдат обсъждани и анализирани 
с децата, което им позволява да обмислят всякакви 
различия и прилики и причините за тях.
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Врата към идеи 

Тематична област
Принципи на философията, 
метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

5-годишни, 1 час, на групи 
от 6 до 12-13 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане и обсъждане, 
съвместна работа, 
повишаване на 
самосъзнанието, 
осъзнаване на нашите 
граници и възможности, 
създаване на връзка 
между примери и различни 
ситуации.

Необходими ресурси Устройство за записване 
на разговори.

Описание на 
дейността:
Тази дейност приканва децата да се зачудят за 
начина, по който мислим, и по-специално за това 
как имаме идеи:

Как измисляме идеи? 

Как се променят те? 

Реализация на дейността
Учителят моли децата да седнат в кръг и ги моли да 
помислят над следните въпроси:

Откъде идват идеите според Вас?

Как получавте идеи?

Идват ли идеите когато сте сами или в група?

Как мислим за идеи?

Има ли някакви „врати“, чрез които да измисляме 
нови идеи?

Могат ли книгите да бъдат „врата за идеи“?

Какво друго може да бъде врата към идеи?

Учителят моли децата да обсъдят тези въпроси и да 
споделят своите мнения.

След първоначалната дискусия учителят въвежда нов 
въпрос:

Може ли животните да имат идеи? Ако да, всички ли 
животни имат идеи?

Учителят рисува таблица на дъската  с две колони:

Животни, които НЕ 
могат да имат идеи

Животни, които 
Могат да имат идеи

Учителят насърчава децата да споделят своите мнения 
и ги насочва да помислят върху следните въпроси:

Каква е разликата между идеите, които измисляме 
сами  и идеите, които създаваме като група?

Какво означава да промените мнението си за нещо? 
Защо е възможно?

В края на дискусията учителят обобщава отговорите 
на децата и приключва дейността.
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Три деца и флейта
 
Тематична област Принципи на философията

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

5-годишни, 1 час, на групи 
от  6 до 12 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане и обсъждане, 
съвместна работа, взимане 
на решения, изправяне 
пред конфликти с различни 
и несъвместими гледни 
точки.

Необходими ресурси

Флейта, снимка на две 
малки момичета и едно 
момче, устройство за 
записване на разговора.

Описание на 
дейността:
Дейността се основава на принципите на 
правосъдието, предложени от Амартя Сен – 
носител на Нобелова награда за икономика 
и помага на децата да обмислят идеята за 
справедливост  чрез споделяне на мнения, 
обсъждане на противоположни гледни точки и 

конфликти.

Реализация на дейността
Учителят приканва децата да седнат в кръг и ги 
помоли да разрешат дилемата, предложена от 
Амартя Сен:

Имаме три деца и една флейта. Ан казва, че 
флейтата трябва да е за нея, защото тя е 
единствената, която знае как да свири. Боб казва, 
че флейтата трябва да бъде дадена на него, тъй 
като той е толкова беден, че няма никакви играчки, 
с които да играе. Карла казва, че флейтата 
трябва да е за нея, защото тя я е направила. 

Учителят показва флейта и снимки на двете 
момичета и момчето, за да стимулира дискусията.

Учителят, насърчава децата да предложат и 
споделят своите идеи и подчертава различните 
гледни точки, които децата могат да имат.

След това учителят пита децата дали има други 
възможни решения за разрешаване на спора.

Дейността завършва с обобщаване на обсъждана 
от децата тема.
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Да знам и да не знам
 
Тематична област Принципи на философията.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

5-годишни, 1 час, на групи 
от 6 до 12 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане и обсъждане, 
съвместна работа, 
размишление, създаване 
на връзки между 
примери и различни 
ситуации, развиване на 
самосъзнание, осъзнаване 
на нашите граници и 
възможности.

Необходими ресурси

Необичайни предмети, 
непознати за децата, 
записващо устройство на 
разговорите.

Описание на 
дейността:
Дейността помага на децата да разсъждават 
върху знанието, как е възможно да разширим 
знанията си, какво трябва да правим, когато 
искаме да открием нещо, което още не знаем.

Дейността ангажира децата във философски 
разговор, стимулирани от използването на 
въпроси около непознатите предмети.

Реализация на дейността
Учителят кани децата да седнат в кръг и им показва 
предмети, които никога не са виждали преди. След 
това им задава следните въпроси:

Какво е това? 

Как е направено? 

За какво се използва? 

Как работи?

Децата работят заедно и обсъждат как могат да 
намерят отговорите на въпросите.

Ролята на учителя е да приеме въпросите им като 
полезен източник, но също и да оспорва валидността. 
Например, децата могат да споменат интернет. 
Учителят го приема като полезен източник, но след 
това предлага: „Ами ако нямаше интернет? Какво да 
правим?”

Учителят използва подобен подход и с други източници 
като книги: „А ако нямаше книги, как и къде трябва да 
гледаме?”

След кратка дискусия, учителят моли децата да 
помислят за тези неща, които смятат, че познават най-
добре сега, например техните родители, училището и 
т.н. и пита: 

Какви са те?

Как и къде ги открихте?

Това позволява на децата да обсъждат стратегии, 
които използваме, за да придобием знания.

В края на дискусията учителят обобщава отговорите и 
идеите на децата на дъската и приключва дейността.
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Рисунки и мисли
 
Тематична област Принципи на философията.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

5-годишни,  1 час, на групи 
от  6 до 12 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане и обсъждане, 
съвместна работа, 
създаване на връзки 
между примери и различни 
ситуации.

Необходими ресурси

Рисунка на човешко тяло, 
по една за всяко дете, 
рисунки на различни 
видове столове, записващо 
разговора устройство.

Описание на 
дейността:
Целта на дейността е да се ангажират децата в 
упражнения за мислене, развивайки способността 
им да споделят мнения и мисли.

Дейността се състои от две различни части, 
първата се занимава с темата за пропорциите 
на тялото и рисунките, а втората се занимава с 
проблема за категоризиране на обектите.

 

Реализация на дейността
Учителят кани децата да седнат в кръг и им раздава 
рисунки на човешко тяло с реалистични пропорции. 

Учителят моли децата да променят част от 
рисунката.

Учителят взима няколко рисунки и пита:

Какво би се случило, ако хората наистина 
изглеждаха по този начин?

Учителят ангажира децата в дискусия по тази тема, 
като дава възможност на всички деца да изразят 
идеите си.

След първоначалната дискусия учителят моли 
децата да помислят за стол.

След това учителят показва на децата рисунките 
на различни видове столове и ги приканва да 
идентифицират всички характеристики, които ги 
правят различни, като подчертава факта, че думата 
„стол“ може да се отнася до голямо разнообразие от 
предмети.

След това децата са помолени да нарисуват стол, 
следвайки два критерия:

1. Да е възможно най-уникален

2. Да може да бъде определен като стол. 

Учителят събира рисунките и ги разпределя в 
различни категории

Оригиналност

Възможност за идентификация

Учителят пита децата: 

Има ли столове, които са повече или по-малко 
разпознаваеми?

Кои са основните части на един стол?

Могат ли някои думи да бъдат значителни? И как 
да ги използваме?

Учителят обобщава най-важните гледни точки и 
закрива дискусията.
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(Какво) Ако 
съществуват 
извънземни? 
Тематична област Философски принципи

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

5-годишни, 1 час, на групи 
от 6 до 12 деца.

Умения и 
компетентности

Разбиране и обсъждане, 
съвместна работа, 
размишление. Повишаване 
на самосъзнанието, 
осъзнаване на нашите 
граници и възможности, 
създаване на връзка 
между примери и различни 
ситуации, промяна на 
гледната точка.

Необходими ресурси

Карта на космоса или 
слънчевата система, 
устройство за записване на 
разговора.

Описание на 
дейността:
Целта на тази дейност е да приеме необичайна 
гледна точка и да насърчи децата да споделят 
своите идеи в група.

Дейността помага на децата да се поставят на 
мястото на други хора и да обмислят тяхната 
гледната точка.

Реализация на дейността
Учителят кани децата да седнат в кръг и им разказва 
следната кратка история:

Преди много време френският философ Волтер 
пише за срещата между извънземните и група хора. 

След това учителят моли децата да си представят 
подобна ситуация и да я опишат, започвайки със  
следните въпроси: 

Различен ли е техният начин на живот от нашият? 

Намират ли ни нас за странни? 

Какво ще говорят с нас? 

Има ли нещо в човечеството, в нашият свят и 
обичай, което би ги уплашило?

И какво би ги накарало да се учудят и да бъдат 
любопитни?

След първоначалното обсъждане учителят предлага 
нов сценарий:

Какво пихме ги попитали, ако имахме на 
разположение един час? 

Какво бихме искали да знаем, ако можехме да им 
зададем само 5 въпроса?

В края на дейността учителят моли децата да 
нарисуват извънземи и събира рисунките.

Дейността приключва със споделяне на идеи, 
рисунки и мисли, които се излагат в класната стая.
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“Не е пръчка“ 

Описание на 
дейността:
В тази дейности, Not a stick,  е използвана като 
стимул за обсъждане реалността на нещата и 
предметите чрез следните въпроси: 
Как да кажем, че пръчката е пръчка, а не нещо 
друго?
Важни ли са свойствата?
Дали даването на име на нещо го прави 
истинско?

Реализация на дейността
Учителят започва урока с въвеждаща игра, и разделя  
класа на 4 групи. На всяка група е дадена пръчка.  

Учителят казва на децата да помислят как и по 
колко начина може да бъде използвана пръчката. 
Предложенията на децата се записват на дъската. 

След това учителят кара децата да седнат в кръг и 
чете разказа „Не е пръчка“

Децата имат няколко минути да помислят върху 
историята. 

Учителят разделя децата отново на групи по 4 и им 
казва да обсъдят в групата относно философските 
аспекти на историята и да измислят философски 
въпрос, свързан с темата. 

Всяка група записва техния въпрос на хартия. След 
това въпросите се поставят на пода в кръг и се четат 
на глас. 

Използвайки малки камъчета, децата са помоглени 
да гласуват за въпроса, който мислят, че е най-
интересен за обсъждане. 

Въпросът с най-много гласове е избран за 
обсъждане и децата са окуражавани да предстаявт 
своята гледна точка.

Учителят може да запише на бялата дъска някои 
идеи на децата. 

Най-накрая всяко дете има възможност да изрази 
своите мисли във връзка с обсъждането. 

Тематична област
метапознание, принципи на 
философията.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

10 г., 50 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
слушане, редуване, 
критично мислене, 
сътрудничество, приемане 
мнението на другите, 
обяснение на причините.

Необходими ресурси

Разказ  Not a stick („Не 
е пръчка“) , от Антоанет 
Партис, пръчки, бяла 
дъска, химикали, малки 
камъчета за гласуване.



“Избягай с пръстена“

Тематична област
Социална философия, 
метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

10 г., 60 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
слушане, редуване, 
критично мислене, 
сътрудничество, обяснение 
на причини .

Необходими ресурси
Пръстен, химикали, бяла 
дъска .

Описание на 
дейността:
Дейността се използва за насърчаване на децата 
да мислят за решенията, които вземат и как те 
могат да повлияят върху другите.

Дейността използва идеята за специален пръстен, 
който при носене позволява на всеки да стане 
невидим и те се измъкват от всичко, което правят.

На децата е представена следната дилема:

Представете си, че сте намерили пръстена и 
че можете да го носите само за един ден.

Какво трябва да направите? И защо?

Реализация на дейността
Учителят започва урока с въвеждаща дейност – 
показва на децата пръстен. 

Учителят им казва, че това е специален пръстен и 
всеки, койото го носи може да прави всичко, защото 
никой няма да разбере. 

Учителят може да зададе въпроси като: 

Бихте ли правили добри неща?

Бихте ли направили нещо лошо?

Бихте ли помогнали на някого / нараните някого?

Децата имат време за мислене, след което обсъждат 
с другите. 

Децата се насърчават да дадат своето мнение за това, 
което мислят.

Учителят пише на два големи листа хартия следното:

• Прави добро / помогни на някого

• Прави лошо / нарани някого

Децата избират едно твърдение, като застават до 
листа хартия.

Създават се две групи.

След това всяка група се насърчава да посочи 
причините за своя избор.

Накрая, членовете на всяка група се опитват да убедят 
другата група да промени мнението си.

Дейността приключва, като децата имат възможност да 
преместят в друга група, ако са променили мнението 
си.
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Какво е подарък?

Тематична област
Принципи на критичното 
мислене, метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

9 г., 45 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
слушане, редуване, 
критично мислене, 
изразяване на загриженост, 
сътрудничество.

Необходими ресурси
увит подарък, химикали, 
хартия.

Описание на 
дейността:
Използване на пакет, увит като подарък за  стимул 
и въпроси, като например: 

Какво подарък би искало всяко дете да получи в 
такава кутия? и Какъв подарък би искало всяко 
дете да даде на този, когото обича в такава 
кутия? 

Дейността насърчава децата да мислят за 
материалните неща и стойността на подаръка. 
Тя също така насърчава децата да развиват 
съпричастност.

Реализация на дейността
Учителят започва урока с въвеждаща дейност, като 
моли децата да помислят и назоват най-добрия 
подарък, който са получавали някога.

Децата се насърчават да дават своите отговори.

Тогава учителят представя загадъчния подарък на 
децата и всяко дете се насърчава да си представи 
какъв подарък би искал да получи в тази кутия и 
защо?

След това подаръка се подава в кръг между децата 
и всяко от тях изразява мнението си.

Веднъж щом всяко дете обясни своя избор, подаръка 
обикаля още веднъж, този път децата трябва да 
помислят какъв подарък биха искали да дадат на 
някого, когото обичат и защо.

След това децата обсъждат аспектите на получаване 
и даване, като използват следните въпроси като 
подсказки:

Какво е подарък?

Какво не е?

Кой решава дали нещо е подарък или не?

Как оценяваме стойността на подаръка? (цена? 
време? усилие?)

Какви подаръци могат / трябва да дават / 
получават децата?

Децата се насърчават да дават своите отговори.

Накрая, всяко дете има възможност да изрази 
финални мисли по дискусията. След това учителят 
обобщава дискусията и я приключва. 
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Балансът на живота  

Тематична област Социална философия

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

10 г.,  50 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Сътрудничество, 
изразяване на грижа, 
критично и креативно 
мислене.

Необходими ресурси

Лепящи листчета, моливи 

Видео „Баланс“ (https://
www.youtube.com/
watch?v=1CTesYaduBA).

Описание на 
дейността:
Тази дейност може да подкрепи разбирането на 
децата за значението на взаимоотношенията 
в нашия свят и как всичко може да бъде 
взаимосвързано. Дейността помага на децата да 
осъзнаят крехкото равновесие на живота.

Реализация на дейността
TУчителят започва урока с въвеждаща дейност, като 
казва на децата, че ще гледат кратък филм. 

Децата гледат видеоклипа, който изобразява група 
от пет мъже, разположени на квадратна платформа, 
плаваща в пространството. За да се избегне накланяне 
на  платформата, мъжете трябва да работят заедно, за 
да противодействатна теглото на всеки друг.

След гледане на клипа, учителят моли децата да седят 
в кръг и да споделят своите първоначални мисли.

След това децата се разделят на групи по четири и 
всяка група се приканва да предложи един философски 
въпрос.

Учителят се мести от една група в друга и помага на 
децата, ако е необходимо, да формулират въпрос.

Примерни въпроси, които могат да възникнат от децата:

Какви са съставките на един щастлив живот?

Нуждаем ли се от други хора, за да живеем? Защо?

След това всяка група представя въпроса си на 
останалата част от класа, поставят  го в средата на 
кръга, така че всеки да го разгледа.

Използвайки жетони, децата гласуват за въпроса, 
който искат да разискват.

Въпросът с най-много гласове е избран за обсъждане.

Децата се насърчават да представят своята гледна 
точка и да покажат желанието си да обсъждат,  като 
поставят ръка в кръга.

Учителят може да напише дискусионни въпроси на 
бяла дъска, за да ги обмислят децата. Това спомага за 
напомнянето на децата за тяхната дискусия.

И накрая, учителят насочва дискусията към естествена 
близост и приканва децата да предложат на свой ред 
последните си мисли, ако желаят да направят това.
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Тестът 

Тематична област
Принципи на философията, 
метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

11 г., 50 мин., до 30 деца

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
редуване, критично 
мислене, слушане, 
наблюдение.

Необходими ресурси
Файл „Тестови отговори“

Столове в кръг

Описание на 
дейността:
Тази дейност се използва за развиване на 
уменията на децата за решаване на проблеми. 

Дейността конкретно има за цел да разгледа 
темата за уважение, справедливост, честност, 
почтеност.

Реализация на дейността
Учениците седят в кръг. Учителят споделя следния 
сценарий с класа: 

Вие ще държите тест за стипендия, която ще ви 
позволи да отидете в училището на мечтите си.

Вие сте подготвени, но тестовете ви изнервят. 

Ако объркате, няма да получите отново шанс.

Забелязвате, че проверителят е оставил листа с 
отговори на масата.

В стаята сте само вие и вашият приятел. Какво 
трябва да направите? 

Учителят моли учениците да помислят върху това за 
една минута. 

След това учителят ги кани да обсъдят темата по 
двойки. 

После децата са помолени да споделят техните 
мисли, като се редуват. 

Примерни въпроси, които могат да се появят:

Ще погледнеш ли, ако приятеля ти погледне?

Ще кажеш ли на учителя?

Нищо ли няма да направиш? 

След това учителят моли децата да направят групи 
от ¾ и да помислят за един философски въпрос. 

Всяка група пише въпроса си на хартия. След това 
въпросите се поставят на пода в кръг и се четат на 
глас. 

Учителят казва на децата да гласуват, като застанат 
до въпроса, който искат да обсъдят. 

Учителят записва въпроса на дъската и започва 
философска дискусия. 

Той ги окуражава да изследват идеи като: 

Честност, постижения, измама, последствия

След като всички деца имат възможността да 
изразят думите си, учителят завършва дебата, като 
обобщава основните обсъждани въпроси.



Случайно изкуство  

Тематична област
Принципи на философията 
и креативното мислене, 
метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

10 г., 50 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
сътрудничество, креативно 
мислене.

Необходими ресурси

Снимка на картината 
„Оранжево и жълто“ на 
Марк Ротко

Флш-карти с прозиведения 
на изкуството.

Описание на 
дейността:
Дейността насърчава децата да помислят за 
значението на изкуството и да обмислят какво 
е изкуството, кой решава дали нещо е изкуство 
или не и всеки ли може да  бъде художник?

Реализация на дейността
Учителят започва урока с въвеждане на стимула. 
Снимка на картината се показва на голям лист хартия. 

Учителят записва на дъската:  

Това изкуство ли е?

Децата имат няколко минути да помислят  на тишина, 
гледайки картината. 

Децата са окуражавани да намерят неща, които им 
харесват или неща, които ги притесняват в картината. 

Примерни въпроси, които могат да се появят: 

Какво е изкуство?

Можете ли да дадете ясен пример за изкуство?

Можете ли да помислите за пример, който очевидно 
не е изкуство?

Кой решава какво е изкуство?

Какво е художник?

Ако една картина е направена от художник, това  
изкуството ли е?

Всички творби ли са направени от художници?

Ако картината е в галерия, тя  изкуство ли е?

Ако картината се продава за пари, това изкуство ли 
е? 

Ако някой нарича нещо изкуство,  това изкуство ли 
е?

Ако някой харесва картина,  това изкуство ли е?

След това учителят моли децата да се разделят на две 
групи, една за, една срещу твърдението, че показаната 
картина е изкуство.

След това всяка група има няколко минути да обмисли 
и да обсъди преди да изрази своето мнение.

Учителят помага да се запази диалогът, който се 
развива, като проверява дали настоящата дискусия се 
свързва с изявлението.

И накрая, учителят дава възможност на децата да 
обмислят диалога. Ако се появят нови идеи, те могат 
да се споделят в края. 
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Чудовище в училище 
 
Тематична област

Социална философия, 
метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

7 г., 45 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Креативно, критично и 
съвместно мислене, грижа 
за другите, слушане, 
редуване.

Необходими ресурси

Голяма рисунка на 
чудовище, гледащо 
нито дружелюбно, нито 
страховито; лепящи 
листчета и химикали.

Описание на 
дейността:
Тази дейност се използва за развиване на 
уменията на децата за решаване на проблеми 
и цели да ги насърчи да гледат на нещата и 

ситуациите от друга гледна точка.

Реализация на дейността
Учителят кара децата да направят кръг и започва 
урока с представяне на дилемата, с която се е 
сблъскал: 

Учителят е срещнал чудовище на път за вкъщи 
и чудовището е попитало дали може да дойде на 
училище на следващия ден. Учителят е объркан и 
не знае какво да прави.

Учителят кара децата да гласуват, използвайки 
техниката „“стани-седни“ и да направят две групи – 
ДА-група и НЕ-група. 

След това учителят насърчава децата да споделят 
причините за техния избор в групата. 

Учителят моли децата да се върнат в кръга и пита 
децата с мнозинство на гласовете да споделят 
своите причини. 

Учителят споделя още факти за чудовището, за да 
види дали ще се промени мисленето на децата.

Какво ако чудовището мирише лошо?

Какво  ако наистина е малък?

Какво ако знае отговорите на всички въпроси?

Учителят преразглежда първоначалния въпрос и 
пита децата дали са променили мнението си и имат 
различно мнение.

Децата са помолени да гласуват отново.

Учителят пита онези, които са променили 
гласуването си да обяснят защо са променили гласа 
си.

Учителят обобщава дебата и го приключва. 



Истински ли съм? 

Тематична област
Метапознание, принципи на 
философията.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

6 г.,  45 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
сътрудничество, креативно 
мислене.

Необходими ресурси Голям лист хартия и 
химикали .

Описание на 
дейността:
Тази дейност има за цел да развие мисленето на 
децата чрез изследване на въпроса: 

Как знаем, че нещо е истинско?

Реализация на дейността
Учителят моли учениците да седнат в кръг. 

Учителят започва урока с въвеждаща дейност.

Учителят разгъва голям лист хартия в средата на кръга 
и моли един доброволец да легне на хартията и друг 
доброволец да очертае този човек. Веднъж след като е 
очертано детето, всички се връщат в кръга.

Учителят задава следния въпрос:

Това истински човек ли е? 

Учителят моли учениците са помислят за минута дали 
смятат, че това е истински човек. 

Децата са помолени да споделят техните мисли и да 
се осигури коректност на техните идеи. 

След това учителят моли децата да обяснят разликата 
между очертание и истински човек, на когото 
принадлежи очертанието. 

След това децата се разделят на групи от по четири и 
се приканват да обсъдят други примери за неща, които 
не са реални.

Всяка група пише въпрос, който желае да обсъди по 
темата и го поставя в средата на кръга.

Примерни въпроси, които могат да се появят са: 

Как  знаем какво е реално?

Можем ли да направим нещата реални?

Може ли магията да направи нещата истински?

Използвайки малки камъчета, децата трябва да 
гласуват за въпроса, който според тях е най-интересен 
за обсъждане.

Въпросът с най-много гласове се избира за обсъждане 
и децата се насърчават да предложат своята гледна 
точка.

И накрая, всяко дете има възможност да изрази 
последната си дума и учителят завършва дискусията.
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Какво може да бъде? 
 
Тематична област

Принципи на философията, 
софиална философия, 
метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

9-10 г., 50 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
креативно мислене, 
редуване, сътрудничество, 
обяснение.

Необходими ресурси
Необичаен предмет, 
хартия, моливи.

Описание на 
дейността:
Тази дейност насърчава детската креативност, 
тъй като използва необичаен обект, който децата 
никога преди не са виждали като стимул за 
философска дискусия.

В тази дейност децата трябва да познаят за какъв 
е обекта и да обосноват предположенията си от 
характеристиките на обекта. 

За какво не е възможно  да бъде обекта? Защо?

 

Реализация на дейността
Учителят моли децата да седнат в кръг, след което 
показва на децата мистериозен обект.

След това обектът се придвижва около тях, така че 
децата да могат да го видят по-отблизо.

Децата назовават няколко характеристики, които 
забелязват като форма, възраст, цвят, функция, вид 
и т.н., които след това се изписват на дъската.

Според списъка  с характеристиките, децата се 
насърчават да помислят за употребата на обекта.

Учителят пита децата как знаят какво знаят.

Примерни въпроси, които могат да се появят: 

Знаете ли нещо, защото сте го виждали преди? 
Някой казал ли Ви е това? Вие ли предположихте? 
Чели ли сте за него? Изглежда като нещо, за 
което вече знаете. 

Други възможни въпроси, които могат да възникнат 
според възрастта на децата:

Какво е знанието?

Кой решава и как какво е правилното познание? 
(Средновековните теории за плоската земя могат да 
влязат в дискусията).

Каква е разликата между знание и вяра?

Всяко дете пише въпроса си на лист хартия. След 
това въпросите се поставят на пода в кръга и се 
четат на глас.

Използвайки малки камъчета, децата са помолени 
да гласуват за въпроса, който според тях е най-
интересен за обсъждане.

Въпросът с най-много гласове се избира за 
обсъждане и децата се насърчават да предложат 
гледна точка.

И накрая, всяко дете има възможност да изложи 
окончателните си мисли за дискусията.



Клетки 
 
Тематична област

Метапознание, социална 
философия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

6/7 г., 45 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Креативно, критично и 
съвместно мислене, грижа 
за другите.

Необходими ресурси

Животни от зоопарк

Снимка, показваща 
животно в заграждението 
му в зоологическата 
градина

Картина, показваща 
Хензел и Гретел в клетката 
на вещицата.

Лепящи листчета и 
химикали.

Описание на 
дейността:
Тази дейност насърчава децата да разбират 
човешките права и правата на животните и да 
развият съпричастност. 

Реализация на дейността
Учителят започва урока с въвеждаща дейност, която 
включва децата, играещи с играчки-животни. 

Докато играят, децата са окуражавани да разкажат 
за техния опит при посещение на зоопарка. 

След това учителят показва на децата две 
илюстрации, животно в неговото заграждение в 
зоопарка и Хензел и Гретел в клетката на вещицата. 
Учителят не казва откдъде са историите. 

Учителят разделя децата на групи по четири и моли 
децата да говорят в групата си за сходствата и 
разликите в двете картини.

След това децата са помолени да мислят за въпроси, 
които да зададат за двете илюстрации.

Всяка група записва въпроса си на лист хартия. 
След това въпросите се поставят на пода и се четат 
на глас.

Използвайки малки камъчета, децата са помолени 
да гласуват за въпроса, който според тях е най-
интересен за обсъждане.

Въпросът с най-много гласове се избира за 
обсъждане и децата се насърчават да предложат 
гледна точка.

По време на дискусията могат да се появят теми 
като правата на човека и животните.

И накрая, всяко дете има възможност да заяви 
последната си дума за дискусията. След това 
учителят обобщава дебата и го приключва.
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Добри практики от Швеция



В гората

Описание на 
дейността:
Тази дейност помага на децата да се научат 
да използват своите сетива и да се изразяват, 
използвайки различни начини.

Реализация на дейността
Най-напред ни трябва достъп до място като гора 
или някакво дърво. 

Децата са помолени да застанат в кръг. 

След това учителят обяснява на децата, че трябва 
да стоят без да мърдат и без да издават никакви 
звуци за няколко  минути. 

За 5 минути те трябва да отговорят на следните 
въпроси:

Какво виждате, чувате, помирисвате, чувствате 
и усещате?

Какви емоции усещат и да се помислят върху тях. 

След 5 минути учителят моли децата да си намерят 
тихо местенце и да запишат на лист хартия техните 
емоции. 

След това учителят разделя децата на групи по 4 и 
ги моли да споделят своите размисли с връстниците 
си. 

Групите обсъждат и споделят техните мисли и 
емоции и след  това записват тези от тях, които 
намират за най-важни.

След това групите отново правят кръг и представят 
своите мисли на останалите в класа, обсъждайки 
приликите и разликите.

Тематична област Метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

7-10 годишни, 
приблизително 1 час,10- 15 
деца.

Умения и 
компетентности

Използване на сетивата, 
слушане, размишление, 
редуване.

Необходими ресурси
Хартия, моливи, достъп до 
гората.
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Какво е време?

Тематична област
Принципи на философията 
и творческо мислене.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

7-12 годишни, 45 – 60 
минути, 10-12 деца.

Умения и 
компетентности

Общуване, говорене, 
слушане, уважение, 
съпричастност.

Необходими ресурси

Телевизия или друга 
медия (https://urskola.se/
Produkter/166828-Elias-och-
de-stora-fragorna-Tid).

Описание на 
дейността:
Тази дейност помага на децата да развият умения 
за задаване на въпроси и да видят нещата от 

друга перспектива. 

Реализация на дейността
Най-напред, учителят трябва така да подреди масите 
и столовете, че децата да мога да се виждат един друг.

Учителят споделя с децата правилата, които трябва да 
спазват:

• Всички мисли са важни

• Няма „правилно” и „грешно”

• Позволено е да се сменя гледната точка

Учителят моли децата да изгледат следното видео: 
„Елиас и големите въпроси”:https://urskola.se/
Produkter/166828-Elias-och-de-stora-fragorna-Tid

След като изгледагт филмчето, учителят моли децата 
да обсъдят следните въпроси:

Какво е време? 

Къде отива времето?

Ако можехте да пътувате във времето, бихте ли го 
направили и защо? 

След това учителят моли децата да образуват кръг, 
да споделят мислите си и да поставят под въпрос 
гледната точка на другите.

На този етап на децата се напомня, че могат да 
променят гледната си точка въз основа на това, което 
чуват от връстниците си. 

След това, учителят обобщава мислите на децата в 
диаграма.
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Летящите книги

Тематична област Метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

8-12 годишни, 60 минути, 
до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане, задаване на 
въпроси, размишление, 

Сътрудничество, 
изразяване на чувства.

Необходими ресурси

Хартия, моливи, 
хронометър

https://www.youtube.com/
watch?v=Ad3CMri3hOs

Описание на 
дейността:
Дейността се използва за да помогне на децата 
да развият по-дълбоки мисловни умения. 

Въпросът: „Какво ще се случи, ако думите 
изчезнат?” се използва за да се даде на децата 
възможност да обсъдят  тяхната гледна точка. 

Реализация на дейността
TУчителят  започва, като показва на децата следния 
клип за някои летящи книги:

https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs

Учителят  моли децата да запишат на лист чувствата 
и емоциите, които чувстват, докато гледат филма.

След това ги моли да запишат отговора на следния 
въпрос:

Какво ще стане, ако думите изчезнат?

След това учителят кани децата да седнат в кръг 
и ги моли още веднъж да отговорят на въпроса, 
зададен по-рано.

След няколко минути, децата се разделят на малки 
групи  по четирима и са помолени да споделят 
своите мисли помежду си. 

Учениците са помолени да се спрат на една мисъл, 
която след това се записва на хартия и се поставя на 
пода в средата на кръга, за да се види от останалите 
групи.

Учителят казва на  децата да обмислят споделените 
мисли в средата на кръга и да изкажат своето 
мнение.

След това учителят дава на децата по два жетона и 
ги моли да гласуват за мисълта, която искат да бъде 
обсъдена.

Мисълта с най-много гласове се обсъжда.

Дейността завършва с обобщаване на основните 
моменти от дискусията.
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Разходка до луната
 
Тематична област

Философски принципи и 
творческо мислене.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

3-6 годишни, 1 час, 5-10 
деца.

Умения и 
компетентности

Творчество, въображение, 
слушане, говорене.

Необходими ресурси
Лист A3, моливи, пастели, 
снимка на небе с облаци и 
стълба.

Описание на 
дейността:
Тази дейност е добър начин за насърчаване на 
децата да мислят за непознатото и да използват 
въображението си.

Реализация на дейността
TУчителят казва на децата да седнат в кръг около 
масата.

Показва им се снимката с небето, облаците и стълбата. 
След което им се задава въпросът:

Какво мислите, че има в края на стълбата? 

Дава се време на децата за да помислят и след това 
да споделят своите мисли. 

След това учителят дава на децата лист  и пастели и 
ги моли да нарисуват, това което мисля, че има на края 
на стълбата.

След като всички са приключили учителят кани децата 
да обсъдят рисунките, като дава думата на всяко едно 
дете. 



Къде води ключът?

Тематична област
Принципи на философията 
и творческо мислене.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

3-6 годишни, 30 минути, 
5-10 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане, творчество, 
задаване на въпроси.

Необходими ресурси ключ.

Описание на 
дейността:
Тази дейност е пример за това как да се 
помогне на младите деца да развият своето 
разбиране за различни гледни точки.  Дейността 
използва произволен стимул за насърчаване на 
творчеството.

Реализация на дейността
Учителят започва с молба към децата да седнат в 
кръг на пода. 

Показва им се ключ, който преминава из кръга. 

Учителят задава следните въпроси: 

Къде води ключът? 

Дава се минута на децата да помислят и след това 
да споделят своите мисли.

След първоначалното обсъждане децата се 
обединяват около това кои са трите най-добри 
предложения.

Учителят записва предложенията и моли децата да 
ги обсъдят отново.

Дейността завършва като се дава възможност на 
децата да размишляват върху темата и споделят 
как са се чувствали.
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Стратегии 

Тематична област Метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

10-12 годишни , 60 минути, 
5-15 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане, мислене, 
съпричастност, редуване.

Необходими ресурси Предмети, носени от 
децата.

Описание на 
дейността:
Дейността е пример за това как да се насърчат 
децата да използват различни начини да изразят 
себе си.

Реализация на дейността
Децата са помолени да донесат нещо от вкъщи, което 
е от голямо значение за тях.

Учителят им казва да седнат в кръг. 

Един по един, децата показват какво са донесли и 
обясняват защо са избрали този предмет, докато други 
деца слушат внимателно и след това задават въпроси, 
когато това е уместно.

След като всички са показали своите предмети, се 
води дискусия за техните мисли с цялата група.

Учителят моли децата да обсъдят стратегиите, които 
те са използвали по време на дискусията.

Дейността приключва с това, че децата обмислят 
своите умения за задаване на въпроси.



Пустинен остров 

Тематична област
Принципи на философията 
и творческо мислене

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

8-12 годишни, 60 минути, 
5-10 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане, говорене, 
мислене, съпричастност.

Необходими ресурси Лист, моливи.

Описание на 
дейността:
Дейността се използва, за да се даде възможност 
на децата да обмислят как можем да реагираме в 
критични моменти.

Реализация на дейността
Учителят казва на децата да седнат в кръг и им 
задава следната дилема:

Пет гладни човека са на пустинен остров и имат пет 
килограма храна. 

Как бихте разпределили храната?

• Сред петимата души има:

• Една бременна жена

• Един силен спортист

• Едно 11-годишно дете

• Майката на 11-годишното дете

• Болен възрастен човек

Учителят дава на децата няколко минути да 
помислят, след което ги моли да запишат мислите 
си.

На свой ред всяко дете заявява как ще разпределя 
храната и защо. Другите деца могат да задават 
въпроси, ако желаят.

Учителят дава време за обсъждане на различните 
мнения и децата обсъждат и приемат решенията, 
които намират за най-подходящи.
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Мечти 

Тематична област
Принципи на философията 
и творческо мислене 
Социална философия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

3-6 годишни, 60 минути, 4-8 
деца.

Умения и 
компетентности

Питане, слушане, разговор, 
творческо мислене.

Необходими ресурси
Книгата: „Планетата на 
децата”

Лист и моливи.

Описание на 
дейността:
Използвайки книгата „Планетата на децата“, 
написана от Конвенцията на ООН за правата на 
детето като стимул, тази дейност има за цел да 
помогне на децата да развият уменията си за 
мислене, започвайки от философски въпрос, като 
например:

Какво е мечта?

Как изглеждат мечтите

Какви са твоите мечти?

 

Реализация на дейността
Учителят започва като моли децата да седнат в кръг.

Той/тя показва корицата на книгата и казва на  децата 
да споделят  своите мисли за това, за какво мислят, че 
се разказва в книгата.

След това учителят чете книгата на децата, в която 
се разказва  за мечтите на всички деца, които се 
смесват в чаша мляко, от която възрастните пият и се 
въплащават в детските мечти.

След това учителят моли децата да споделят с другите 
деца какви са техните мечти и как би изглеждала  
идеалната планета според тях.

След това учителят дава на децата лист и моливи и 
им поставя задача всеки да представи своята планета 
мечта, използвайки снимки / рисунки.

Когато всички свършат, децата показват планетата си 
на другите и говорят за нея.

Тази дейност учи децата да изслушват и да уважават 
мнението на другите. 



Идентичност  

Тематична област Социална философия

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

10-12 годишни, 60 минути,  
6 – 8 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
слушане, редуване.

Необходими ресурси Столове, хартия и моливи.

Описание на 
дейността:
Дейността се използва, за да помогне на децата 
да развият уменията си за обсъждане на различни 
теми. В тази дейност се използва темата за 
идентичността и се обсъждат следните въпроси:

Защо си този, който си?

Какво ти влияе?

 

Реализация на дейността
Учителят моли децата да започнат дебата, като ги 
питат:

Защо си този, който си?

На всяко дете се дава възможност да изложи своите 
отговори, които след това се обсъждат като група.

След това учителят обобщава на флипчарта 
основните моменти от дебата, в пита децата дали 
са съгласни с тях.

След това учителят задава следващия въпрос, 
който след това се обсъжда по същия начин, както 
предният:

Какво ти влияе?

Дава се времена децата да се изкажат за последно 
и да споделят дали са променили гледната си точка, 
след като са се запознали с причините, дадени от 
другите деца.
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Крадец ли е Робин 
Худ? 
Тематична област Социална философия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

7-10 годишни, 45 минути, 
5-15 деца.

Умения и 
компетентности

Слушане, обсъждане, 
редуване, критично 
мислене.

Необходими ресурси Лепящи листчета.

Описание на 
дейността:

Дейността се използва, за да помогне на децата 
да развият своите способности за дебат и да видят 
нещата от различна гледна точка. Историята на 
Робин Худ се използва като стимул за дебата.

Реализация на дейността
Учителят моли децата да седят в кръг.

Той /тя предоставя накратко историята за Робин 
Худ.

Учителят дава на децата лист, моливи и лепящи 
листчета.

Следният въпрос е поставен в средата на кръга:

Крадец ли е Робин Худ?

След това децата се разделят на две групи. 

На едната група се казва, че те вярват в това, че 
Робин Худ е крадец, а на другата група се казва, че 
те вярват в това, че Робин Худ не е крадец. 

Всяка група има задачата да измисли възможно 
най-много причини и аргументи, за да оправдае 
своята гледна точка. След това причините за това се 
записват на бележките, които след това се поставят 
в средата на кръга.

След това учителят насърчава децата да дискутират 
причините, за да помогнат на децата да разберат 
различните гледни точки.

Урокът приключва, след като децата са  обсъдили 
плюсовете и минусите на различните гледни точки.



Добри практики от Германия
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Гняв

Описание на 
дейността:
Този набор от уроци се използва за развиване 
на способността на децата да се справят с 
разочарованието и гнева. Те са предназначени да 
помогнат на децата да разработят стратегии за 
намаляване на чувството за неудовлетвореност и 
за контрол на гнева.

Реализация на дейността
Учителят слагa голям лист хартия на пода в класната 
стая и дава на всяко дете химикал, като ги моли 
да запишат неща и/или ситуаци, които ги карат да 
изпитват гняв. 

Учителят показва плаката на дъската и децата са 
поканени да изследват отговорите.

Учителят подпомага дискусията като използва 
следните въпроси: 

Може ли да се сетите за някоя ситуаци/нещо, 
което също може да ядоса други деца?Дайте 
примери?

Всички деца споделят отговорите си. 

След това, учителят пита децата за стратегии, които 
са използвали, за да се справят с гнева. Техните 
отговори се записват на нов плакат така, че да се 
виждат от всички деца.

Учителят кани децата да прочетат стратегиите и да 
обсъдят дали те наистина могат да им помогнат да 
се справят с гнева.

След това, учителят моли всяко дете да си направи 
своя собствена кофа за боклук, в която да поставя 
камъче всеки път когато изпита гняв, но се е справил 
с него, благодарение на стратегиите изписани на 
дъската.

Тематична област
Принципи на философията, 
социална философия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

7 до 10 годишни, 
приблизително 1 да 2 часа, 
групи от 10 до 15 ученика. 

Умения и 
компетентности

Емоционална 
компетентност, 
занимаваща се с чувство 
на неудовлетвореност 
и намаляване на 
разочарованието, 
контролиране на 
гнева, насърчаване на 
емоционалната реакция, 
насърчаване на емпатията.

Необходими ресурси

Магнитна дъска или 
коркова дъска /щифт/  

За плаката: Хартия, фомат 
А2, цветни моливи или 
флумастри, магнитна или 
коркова дъска, магнити или 
пинчета.  
За кофата за гняв: за всяко 
дете по едина пластмасова 
ковичка (5 – 10 литрова); 
универсално лепило, 
различни материали за 
украса (шарени пера, 
глинена хартия, остатъци 
от плат, цветни фибички и 
др.)  
Камъчета.



Училище в природата

Тематична област
Принципи на философията, 
креативно мислене, 
социална философия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

8 -12 годишни, 
приблизително 3 часа, 
групи от 10 -15  деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
креативно мислене. 
Редуване, сътрудничество, 
обяснение.

Необходими ресурси
Достъп до природен парк, 
жетони, хартия и химикали.

Описание на 
дейността:
Tази дейност трябва да се планира да се 
проведе в естествена обстановка на открито, като 
например природен парк или район, воден парк, 
селска или селскостопанска площ, крайбрежно 
местоположение и т.н. Ключът е да се намери 
някъде, което представлява непозната среда с 
непознати обитатели.

Дейността се използва за предоставяне на 
възможност за въвеждане на речник, който 
обикновено не е обхванат от конвенционалните 
учебници и насърчава децата да работят 
съвместно и да слушат и да разбират различни 
гледни точки.

. 

Реализация на дейността
Преди да вземе децата на открито, учителят трябва 
да улесни дискусията по някои екологични и природни 
въпроси, които предизвикват загриженост през 
последните години. Примери за проблеми могат да 
бъдат:

• Замърсяване - въздух, светлина, шум, почва, вода, 
други

• Нарастващото население

• Хранителни източници и / или видове храни

• Екстремно време

• Човешката намеса

• Изчерпване на ресурсите

• Деградация на околната среда

• Здравето на околната среда

• Енергия

След това, учителят извежда учениците в парка и ги 
моли да извършат малки задачи/въпроси, които им 
помагат да изследват конкретната среда.

Примерни въпроси:

Какви обитатели може да има в  тази среда -  от 
много малки до много големи?

Какви са домовете на различните видове диви 
животни?

Какви диви животни срещнахте по време на 
посещението си?

Можете ли да опишете някои от елементите в 
околната среда (видове дървета и растения, водни 
източници, различни видове терен, изкуствени 
елементи и др.)

Какви неща се развиват по естествен път в тази 
среда?

Какви неща (добри и лоши) са били направени в тази 
среда от хората?

Кой или какво друго (освен дивата природа) посещава 
или живее в тази среда?

Какво влияние оказват посетителите, които не са 
местни, върху тази среда?

Можете ли да опишете нещо друго, което ви е 
интересно за тази среда?

Учителят казва на  децата да застанат в кръг и да 
споделят своите чувства.

След това учителят поставя задача към децата да 
назоват един проблем, който съществува в тази 
конкретна среда и който може да има отрицателно
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въздействие върху естествената среда и дивата 
природа и нейните обитатели и/или има отрицателно 
въздействие върху посетителите на парка, 
пешеходците, природолюбителите и т.н.

Децата се разделят на групи и всяка група предлага 
3 решения на проблема. За всяко предложение те 
трябва да измислят въпрос, който да бъде предложен 
за обсъждане.

Децата от всяка група представят своите въпроси.

След това на децата се дават по два жетона и се иска 
от тях да ги поставят на въпроса, който най-много биха 
искали да обсъдят.

Въпросът с най много жетони се прочита и дискусията 
започва с дете, предложило своите първи виждания. 

Най-накрая всяко дете има възможността да се изкаже 
за последно в дискусията. Учителят обобщава дебата 
и го приключва.
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Зар с въпроси
 
Тематична област

Принципи на философията, 
метапознание, социална 
философия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

Различни възрастови 
групи, до 60 минути, групи 
от 8 до 10 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
творческо мислене, 
слушане един на друг.

Необходими ресурси

Хартия за строителство, 
ножици, лепило, цветни 
моливи

Печат на шаблона за 
заровете:

https://www.
toolsforeducators.com/dice/

Описание на 
дейността:
В тази дейност куб с въпроси се използва като 
стимул за обсъждане на философска тема като 
приятелство,  истина, справедливост или природа.

Темите могат да бъдат адаптирани към 
възрастовата група на децата.

Реализация на дейността
Учителят моли децата да седят в кръг и да се запознаят 
с децата.

Децата след това именуват всяка страна на заровете с 
някои въпросителни думи: Защо? Какво? Където? От 
къде? и т.н.

Учителят изброява три различни теми и децата 
гласуват на коя тема да обсъждат на първо място.

Избрано дете хвърля първо заровете и след това е 
помолено да зададе въпрос по темата с въпросителната 
дума, която е била избрана след хвърлянето.  Например, 
ако темата, избрана за дискусия, е „Приятелство“ и 
думата е „Защо?“,  може да бъде зададен въпрос като  
„Защо е важно приятелството?“

Първо, детето, което се намира отдясно на онзи, който 
е хвърлил заровете, трябва да отговори на въпроса, 
тогава въпроса е отворен за всички деца.

Учителят може да реши да определи конкретен срок за 
обсъждане на всеки въпрос.

И накрая, всяко дете има възможност да изложи 
финалните си мисли за дискусията и след това 
учителят обобщава дебата и го завършва.
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Родината
 
Тематична област

Социална философия, 
творческо мислене.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

От 6 години нагоре, 
приблизително 1 
час,целият клас.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
сътрудничество, оценяване 
на различни видове 
аргументи, „мислене извън 
общоприетото”.

Необходими ресурси

Дъска, хартия, химикали, 
15-20 снимки, който 
представят дома 
(различни пейзажи, 
градове, села, къщи, 
градини, семейство, 
приятели, училище, 
спортни клубове, домашни 
любимци, музика и др.)

4 карти, показващи 
следните твърдения:

(1 твърдение на карта)

Не знам къде е моят дом.

Домът е там, където са 
корените на семейството 
ми.

Домът е там, къде 
са семейството и 
приятелите ми.

Домът е в главата ми.

Описание на 
дейността:
В тази дейност, се разглежда и обсъжда 
двусмисленият израз „дом”. В класическият смисъл 
думата „дом” означава близка връзка между човек и 
място. „Дом” също така има и подзначение:

Дом е там, където живеят близките ни хора/
приятели.

Дом е там, къдете се чувстваме добре.

Дом е там където се чувстваме защитени.

В тази дейност,  децата разглеждат други аспекти 
на концепцията за дома, като загубата му чрез 
изгнание, унищожаване, война, бягство и т.н. и 
преценяват дали може да има няколко вида домове. 
Например: когато се преместим в друга държава 
или как би се почувствал бездомен човек отново у 
дома си. several homes.  For example, when moving 
to a new 

Реализация на дейността
Учителят поставя едно от следните твърдения в 
четирите краища на стаята:

• Не знам къде е моят дом  

• Домът е там, където са корените на семейството 
ми.

• Домът е там, къде са семейството и приятелите 
ми.

• Домът е в главата ми.

Учителят поставя снимките, представляващи дома 
на пода в средата на стаята.

Учителят моли децата да изберат една или две 
снимки, които най-много им напомнят за дома и да 
застанат в ъгъла с твърдението, което най-много 
определя тяхната същност.

Децата са насърчавани да споделят защо са избрали 
точно тези снимки

Обясненията на децата се записват на дъската.

Учителят подпомага дискусията като обяснява как 
различни фактори могат да повлияят на идеята за 
дом, включително събития като войни.

Дейността приключва като децата, които са 
раделени в малки групи, съчиняват стихотворение 
със заглавие “Дом”, използвайки техниката на 
“Елфската поема”. “Елфска поема” е стихотворение, 
което следва единадесет думи:

1-ви ред: една дума

2-ри ред: две думи

3-тии ред: три думи

4-ти ред: четири думи

5-ти ред: една дума

Пример за “ Елфска поема :

1ви ред: 1 дума Дом

2ри ред: 2 думи Моята градина

3ти ред: 3 думи Семейство и аз

4ти ред: 4 думи Нашите цветята са разцъфнали 

5ти ред: 1 дума Радост

Най-накрая, стихотворението се прочита наглас и се 
поставя в класната стая.



Създаваме 
философски 
космически кораб
Тематична област

Философски принципи, 
Творческо мислене.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

От 5 до10 годишни, над 2 
седмици, на групи от 6 до 
10 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
творческо мислене, финна 
моторика, въображение.

Необходими ресурси

Класната стая; за всяко 
дете празна кухненска 
ролка, празна ролка 
от тоалетна хартия, 
конструктивна хартия, 
изрезки от картон, 
пастели, пислаки, ножици, 
преносима дъска/ бяла 
дъска

Примерни модели на 
космически кораби:

https://www.pinterest.de/
pin/241435230008239887/
visual-
h/?x=7&y=4&w=229&h=153

Описание на 
дейността:
В тази дейност децата трябва да се справят с 
темата „свят(светове)” 

Те трябва да погледат на нашия свят от 
въображаемо пространство и да пътуват до 
съвсем нов, различен свят

В тази дейност, децата търсят отговори на 
следните въпроси:

Как би изглеждал новият свят?

Какво го прави различен от нашия?

Ккаво ни очаква?

От какво имаме нужда?

Реализация на дейността
Учителят поставя 4 маси една до друга, да изпълняват 
ролята на остров със столове около него. След това 
поставя върху острова всички материали, от който има 
нужда.

Учителят кани децата да седнат около острова.

За да започнат, учителят пита децата, какво знаят те за 
нашия свят и записва отговорите на дъската. 

След това, се задават следните въпроси:

Мислите ли, че има и други светове?

Как би изглеждал другият свят?

Какво го различава от нашия свят?

Какво ни очаква?

От какво имаме нужда?

Можем ли да пътуваме в тези светове? Как? С 
космически кораб? Как би изглеждал този космически 
кораб?

Предложенията на децата се записват на дъската.

След известно време, децата са помолени да погледнат 
материалите на масата и им се задава задача да 
построят техен собствен космически кораб, с който да 
изследват другите светове.

Преди да започнат, обаче трябва да обсъдят как ще 
изглежда и от какво ще се има нужда.

Не се използват готови шаблони, за да се стимулира 
въображението на децата. Ако имат нужда от помощ, 
учителят може да им покаже примерни разработки.

След това оборудването може да бъде събрано, а 
ключовите елементи могат да бъдат залепени или 
написани върху космическия кораб.

Учителят насърчава децата да разгледат някои 
елементи като цвят и името на космическия кораб. 
Може ли coloradapt да се приспособи към своята среда 
и ако е така, защо е важна? Какво име трябва да има 
космическият кораб?

След тази първоначална дискусия учителят моли 
децата да обсъдят кой може да участва в тяхната 
мисия и защо използвaйки следните въпроси:

Само деца/възрастни ли могат да вземат участие?

Може ли да дойдат и учени?

А, политици, доктори, учители, и т.н?

Можели да дойдат и животни?

Какво е необходимо за мисията?

Какво ще се случи повреме на мисията? 
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След като космическият кораб е готов, учителят може 
да зададе на учениците някои от въпросите:

Как ще се чувства човек, ако е прекарал 6 месеца в 
космически кораб?

Как са свързани австронавтите помежду си?

Как се решават конфликтите, ако не можете да се 
оттеглите от ситуацията?

Какво да правите, ако храната е оскъдна?

Ами какво ще стане, ако астронавтите не могат да 
се върнат на земята поради технически проблеми?

И накрая, учителят обобщава основните моменти и 
идеи, породени от дискусията и дейността завършва 
с децата, които показват своя собствен космически 
кораб.



Нека да 
пофилософстваме! 
Тематична област

Творческо мислене, 
Метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

10 - 12 годишни, 
приблизително 1,5 часа, 
групи от 10  до 15 деца.

Умения и 
компетентности

“Нов начин на мислене“,  
постави под въпрос 
очевидното.

Необходими ресурси

Картинки с въпроси (набор 
от карти), например:

Кристина Калвърт: 
48 Bildkarten zum 
Philosophieren mit Kindern 
– Zur Förderung individueller 
Begabungen, ISBN 
978-3-407-629333 

камера/ прожектор

Описание на 
дейността:
TТази дейност насърчава децата да развиват 
способността си да задават въпроси, използвайки 
философски образи като стимул.

Комплектът карти от Кристина Калвърт: 48 
Bildkarten zum Philosophieren mit Kindern – Zur 
Förderung individueller Begabungen  кара децата 
да обсъждат няколко философски въпроса като:

• Добро ли е удивлението?

• Как заекът знае, че е заек, а не кенгуру?

• Какво ви е необходимо, за да мислите?

• Каква е разликата между вярата и знанието?

• Къде принадлежи всичко?

• Числата хубави ли са?

• Какво е чудо?

• Как знаете какво е добро за вас?

• Въздухът жив ли е?

Реализация на дейността
Учителят организира четири маси, за да формира 
остров, където снимките се поставят с лице надолу.

Учителят кани децата да се съберат около масата.

Всяко дете взима карта и намира тих кът, за да разгледа 
снимката.

След това, на децата се дава малко време, за да  
помислят по картината. 

Учителят събира картите от децата и използва четец 
на документи, за да ги проектира на дъската.

Всяка картина се описва и се задава философски 
въпрос, свързан с всяка картина.

Учителят насърчава учениците да споделят техните 
мисли, като води дискусията. 

Идеите на децата се събират и записват на дъската. Те 
не се оценяват с „добри“ или „лоши“ от учителя, а се 
оставят без никаква оценка. 

Ролята на учителя е да бъде модератор, наблюдател и 
организатор. Ако дискусията стигне до застой, учителят 
може да я насърчи също с провокативни въпроси.

Важно е да се прегледа обсъжданото и да види  дали 
мислите на някои деца са се променили, кои са 
останали същите или дори, какви въпроси могат да 
бъдат зададени по-нататък.

И накрая, всяко дете има възможност да изложи 
финалните си мисли за дискусията и след това 
учителят обобщава дебата и го завършва.
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Философска разходка
 
Тематична област Творческо мислене.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

4- 11 годишни, 
приблизително 2 часа, 
целият клас или на групи.

Умения и 
компетентности

Въпроси, умения за 
мислене,  сътрудничество, 
аргументиране.

Необходими ресурси

Достъп до парк, училищна 
градина, близката гора, 
кутия за събиране на 
предмети, дигитална 
камера .

Описание на 
дейността:
Дейността насърчава децата да задават въпроса 
дали те могат да се считат за повече или по-малко 
значими.

Дейността също така насърчава децата да 
разберат, че възрастните не винаги имат 
отговорите на един или повече въпроси и че 
редица стратегии могат да бъдат използвани за 
намиране на такива отговори.

 

Реализация на дейността
Дейността започва с разходка/екскурзия до гора, 
парк или градина.

Учителят моли децата да съберат някои интересни 
неща, които се намират около тях, като например 
интересни оформени камъни, цветни листа, 
специални формации, пера, малки пръчки, тревички 
и т.н. Всяко дете трябва да събере поне един 
предмет.

След известно време учителят моли децата да 
седнат в кръг и да поставят намерените  предметите 
в средата на кръга.

След това учителят моли децата да изберат един от 
елементите, който не е оригиналният и да обмислят 
с какво този предмет е заинтересувало толкова 
детето, което го е намерило. Децата се насърчават 
да изкажат техните първи мисли

След това учителят улеснява дискусията, като 
използва подобни въпроси към следното:

Перо, лежащо на земята: 

Може ли перото да лети само?

От колко пера се нуждае птицата за да може да 
лети?

Перата винаги ли са леки?

Дали птица тежи ли колкото перата си?

Стълба на тревата:

Можете ли да чуете тревата да расте?  

Колко стъбла растат на ливада?

Цвете:

Можете ли да направите огърлица от маргаритки?

Ценна ли е?

Дали цветята се страдат, когато се качват?

На кого е позволено да откъсне цветето? Дете, 
което иска да го вземе? Пчела, която иска 
нектара? Или овца, която иска да я яде?

Шишарка:

Замръзват ли шишарките през зимата?

Камък с “лице”:

Може ли камъкът да вижда?

И накрая, всяко дете има възможност да изкаже 
последната си дума за дискусията, след това 
учителят я обобщава и завършва.

Дейността може да се извърши и с елементи, 
донесени от други места или от дома.



Философски за 
приятелството  
Тематична област

Принципи на философията, 
социална философия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

10-12 годишни, 
приблизително 60 минути, 
групи от 7 до 10 деца.

Умения и 
компетентности

Размисъл, саморефлексия, 
задаване на въпроси.

Необходими ресурси

Две плюшени мечета, 
набор от 10-15 картинки 
за мислене и дискусия;

Книгата “Малкият 
принц” на Антоан дьо 
сен Екзюпери (Немска 
онлайн версия:https://www.
derkleineprinz-online.de/).

Описание на 
дейността:
Тази дейност насърчава децата да използват 
собствения си опит и да обмислят приятелство.

Дейността се осъществява най-добре в малки 
групи и в спокойна атмосфера.

 

Реализация на дейността
Учителят моли децата да седнат в кръг и да поставят 
по средата на кръга двете мечета и 10-15 снимки.

Учителят пита децата дали тези мечета са приятели 
и ги кани да споделят мислите си с групата.

След това учителят пише думата „Приятелство“ 
на дъската и започва „мозъчна атака“, която пита 
децата какво мислят за приятелството. Отговорите 
на децата се записват на дъската.

След мозъчната атака учителят моли всяко дете да 
създаде картина, свързана с приятелството, която 
след това се споделя с групата и обсъжда. 

След това учителят моли децата да формулират 
собствено определение за приятелството.

Учителят представя книгата „Малкият принц“ на 
Антоан дьо Сент – Екзюпери и прочита глава 21: 
Приятелството с лисица. (Немска онлайн версия: 
https://www.derkleineprinz-online.de/text/21-kapitel/ )

След това учителят пише следния цитат на дъската:

“Истински се вижда само със сърцето.“

Децата са помолени да помислят върху изречението 
и мислите им се записват на дъската.

След това учителите представя отново двете мечета 
и децата питат:

Плюшените мечета приятели ли са?

Могат ли да бъдат приятели?

Как биха се държали помежду си, ако бяха приятели?

След това децата са помолени да съставят списък с 
правила за добро приятелство  в класа. 

След това сесията приключва, като  учителят 
обобщава основните моменти.
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Произведение на 
изкуството

Тематична област
Творческо мислене, 
социална философия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

6 до 12 годишни, 
приблизително 1,5часа, 
групи от 6 до 10 деца.

Умения и 
компетентности

Учениците да формулират 
очакванията си, изразяват 
въпроси, разочарования и 
инсинуации, контролират 
емоциите.

Необходими ресурси

Board; large A2 paper; 
markers; a stopwatch or any 
tools for keeping the time; 2 
dice.

Описание на 
дейността:
Тази дейност насърчава разбирането за това как 
да се справим с очакванията, особено когато не 
можем да повлияем на различни ситуации.

Тя насърчава децата да разработват стратегии 
за преодоляване на негативните емоции и  да 
разберат, че други могат да имат различни гледни 
точки.

Реализация на дейността
Учителят моли децата да седнат в кръг и обяснява, 
че те ще напправят една непрекъсната рисунка, в 
която те ще използват една непрекъсната линия, за 
да развият образа, който желаят да илюстрират.

За да започне дадена дейност, може едно дете да 
се  избере с помощта на някаква техника, например 
хвърляне на зарове или дете, което има най-дълго 
име и т.н.

Избраното дете отива на дъската и започва да рисува 
непрекъсната линия, докато следващото дете не 
поеме, като се увери, че линията не е прекъсната.

След 30 секунди учителят казва „Спри“ и ново дете 
отива на дъската, за да продължи рисуването. 
Първото дете не може да напусне писалката от 
дъската, докато новото дете не поеме.

Детето, което продължава рисунката, може да 
реши да последва линията на своя предшественик 
или да промени посоката или да продължи до 
завършването на линията с присъединяването към 
началото на рисунката.

Може да се случи така, че едно дете да започва 
рисунката със силует на къща, но следващото да 
избере нова тема, която да следва.

След като рисунката е завършена, учителят улеснява 
обсъждането, като използва следните въпроси:

Какво представлява картината?

Можем ли да разпознаем нещо “смислено”?

Защо последното дете реши да завърши 
рисуването? Дали за да не рисува никой след него?

Какви са чувствата, които изпитва последното 
дете, което е рисувало? Дали, за да не може друг 
да рисува след него? 

Защо следващият човек не искаше да продължи с 
„картината“?

И накрая, учителят насочва дискусията към 
естествена близост и кани децата да изкажат 
на свой ред последни мисли за очакването, 
разочарованията, мотивацията и кани децата да 
обмислят други ситуации, в които може да са имали 
опит с подобни чувства и да помислят за стратегии 
за справяне с такива чувства.



Умна лисица 

Тематична област
Творческо мислене, 
метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

10 -12 годишни, 
приблизително 30 minutes, 
групи от 10 до 15 деца.

Умения и 
компетентности

Мислене, писане, речник.

Необходими ресурси Пост, перо, дъска, пясъчен 
часовник.

Описание на 
дейността:
Тази дейност насърчава концентрацията.

Това е относително лесно да се направи без 
много подготовка.

Задачата е да изберете от шест, пет, четири 
или три букви в даден период от време, за да 
формирате колкото се може повече думи в 
рамките на времето

.

Реализация на дейността
Учителят предоставя на всяко дете с писалка и хартия.

Учителят пише шест, пет, четири или три букви на 
дъската и дава на децата ограничение във времето, 
например една минута. Децата са помолени да 
запишат възможно най-много думи, използвайки 
дадените букви.

След първия кръг думите се четат на глас и детето с 
най-много думи печели точка.

Задачата се повтаря няколко пъти, като Учителят 
променя буквите на дъската.

Детето с най-много точки в края на няколко кръга е 
победител.

Срокът увеличава концентрацията, но също така 
увеличава напрежението. Следователно учителите 
трябва да обмислят дали да увеличат срока, за да 
намалят натиска на задачата или да гарантират, че 
избраните букви ще изчезнат с минимален брой думи.

След задачата учителят ангажира децата в дискусия, 
като използва следните въпроси:

Как са се чувствали след края на задачата?

Защо се чувстват по този начин?

Какво могат да предложат за да се справят с 
напрежението и ограниченията във времето при 
изпълнение на задачите?

Имали ли са и други случай, в които са се чувствали 
по този начин? 

Каква стратегия са използвали за да се справят? 

Задачатаприключва, като  децата изработват плакат 
за съвети как да се справят с напрежението при 
изпълнение на задачите.
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Добри практики от България



Приятелство

Описание на 
дейността:
Тази дейност се използва, за да се развие 
разбирането на децата за съпричастност и 
изразяване на загриженост за другите.
Дейността е също добър начин за стимулиране 
на мисловните процеси.

Реализация на дейността
Първо учителят рисува два големи кръга (един 
в друг) на дъската и записва въпроса “Какво е 
приятел?” във вътрешния кръг.

Учителят казва на децата да помислят какво 
означава приятел и да го опишат с една дума, която 
всяко дете записва на листче. 

След това всички листчета се залепят във вътрешния 
кръг, като децата назовават думата си.

Възможни отговори биха могли да бъдат: игра, 
любов, благодарност, комуникация, забавление и 
т.н. 

След това учителят задава въпроси за приятелството. 
Например: ‘Бихте ли направили каквото и да е за 
приятелите си?. Учителят обобщава резултатите.

След това учителят записва нов въпрос във външния 
кръг:

“ Какво бихте направили за най-добрия си приятел?“

Децата записват отговорите си на листчета и ги 
залепят във външния кръг.

След това учителят взема две кукли  и представя 
кратка ролева игра за едно момче и момиче, които 
са винаги заедно.

В историята момчето забелязва, че приятелката му 
е тъжна и пита защо.

В този момент момичето се ядосва и започва да 
крещи.

Учителят насърчава децата да мислят какво биха 
направили, ако приятелят им е тъжен, мислят върху 
това и го обсъждат. 

Възможните теми, които децата биха могли да 
обсъдят са: любов, уважение, разбиране, комфорт, 
позитивни мисли и думи, помощ и съпричастност.

Учителят обобщава резултатите/мислите след 
дискусията.

Тематична област Социална философия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

8 г., 30 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
изразяване на загриженост, 
мозъчна атака, 
изслушване,  редуване.

Необходими ресурси
Лепящи листчета, кукли 
или кукли на конци, 
маркери,  химикали.
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Думи и изречения

Тематична област Метапознание. 

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

10 г., 30 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
мозъчна атака, 
изслушване, редуване.

Необходими ресурси
Инструмент за говорене, 
книга.

Описание на 
дейността:
Тази дейност се използва, за да се развие 
асоциативното мислене на учениците. 

Реализация на дейността
Учениците и учителя са в подредени в кръг. 

Учителят пита учениците за първото нещо, за което се 
сещат, когато той/тя им каже опpеделена дума. 

Учителят обобщава мислите на учениците. 

Тогава учителят отваря книгата и посочва със затворени 
очи случайна дума  на едно дете от книгата. 

След това учениците трябва да включват тази дума 
в различни изречения, изразявайки радост, тъга, 
изненада и т.н.

Целта е учениците да разберат, че думата сама за себе 
си е дума и че значението на цялото изречение зависи 
също и от другите думи. 

Тази дейност може да води до положителни или 
отрицателни асоциации. 

Учителят обобщава резултатите или кара учениците да 
направят това първо в техните групи и след това той/тя 
прави индивидуално обобщение през целия клас. 



Да се съмняваш в 
истината  
Тематична област Критично мислене

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

8 г., 60 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
изслушване, редуване, 
обяснение, критично 
мислене.

Необходими ресурси
Хартия, лепящи листчета, 
четири картона, цветни 
моливи, химикали.

Описание на 
дейността:
Тази дейност се използва, за да се развие 
критичното мислене на децата чрез поставяне на 
съмнение на истината. 

Тази дейност е също добър начин за децата да 
разберат, че не трябва да приемат всичко, което 
им е казвано, включително и научни факти. 

. 

Реализация на дейността
Първо учителят раздава на учениците лепящи 
листчета. 

Учителят залепя четирите картона на дъската и ги 
номерира от 1 до 4, без да казва за какво са те. 

После учителя задава на учениците следните въпроси: 

Какво е Луната?

Какво е Земята и какво е небето?

Как свети Луната? 

На учениците се казва да напишат кратък текст върху 
техните лепящи листчета, описвайки някакви научни 
факти, които те знаят за Земята и за Луната. 

Учениците имат 5 минути да направят това. 

Учителят също записва кратък текст върху неговите/
нейните лепящи листчета. 

Възможни отговори могат да бъдат: 

Луната е спътник на Земята. Луната има кръгла 
форма, Земята е кръгла, а небето е атмосферен 
слой около нея.

Тогава учителя записва на картони 1 и 2 следните 
твърдения: 

Картон 1: отговори, които съдържат действителни 
факти 

Картон  2: мнения, които съдържат недействителна 
информация. 

След това учениците залепят техните лисччета на 
картон 1 или 2, в зависимост от техните твърдения. 

Може да се допусне, че повечето листчета ще бъдат 
на картон 1. 

Учителят не залепя неговотонейното лисчета на 
картон. 

След това учителят казва на учениците да напишат 
кратък текст на лепящото листче и да обяснят как те 
са получили това специфично знание. 

После учителят записва на картон 3 и 4 следното: 

Картон 3: Учените казват това. Ние го учим в училище. 
Показват го по телевизията. 

Картон 4 4: Това е мое мнение, но аз не мога да го 
докажа. 

След  това учителят казва на учениците да залепят 
своите листчета на картон 3 или 4. 

Очаква се всички лисчета да бъдат залепени на картон 
3.  Тогава учителя казва на учениците да си представят, 
че годината е 1817. 
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Той/тя живее в обикновена къща на село, върши 
домакински задължения, помага за жътвата и работи 
във фермата. 

Учител прочита текста, който е написан на  неговия/
нейния  лепящо листче. 

Знам, че има човек на Луната, който държи огледало, 
което отразява светлина към Земята. Когато той 
е точно срещу нас, Луната е кръгла. Когато той се 
обърне, Луната не може да бъде видяна. Луната не 
е далече от Земята. Земята е плоска като тава, а 
небето е кошница, която покрива Земята. Никой не 
може да иде там, където тавата и кошницата се 
докосват. Това е краят на Земята.

Тогава учителят залепя своето листче на картон 2. 
После учителят прочита на ученицитеи втория текст, 
който той/тя е написал въху лисче. 

Аз съм абсолютно сигурен/сигурна в това, което 
казвам, защото всичко хора казват това. Истината 
не може да е по-различна от това, което всеки казва 
и мисли. 

Аз имам доказателства като вашите – аз го вярвам, 
защото съм го чул/чула от някой, видял/видяла съм го 
в книгите. Аз съм абсолютно сигурен/сигурна в това, 
което ми е казано и дори не мога да си представя, че 
има друга истина. 

Учителят поставя листчето си върху картон 3. 

Накрая учителят поставя за децата някои мисли върху 
темата. Например:

„Великите открития са направени от хора, които са 
се съмнявали в общоприети  истини“

Дори научни факти, за които се предполага, че са 
абсолютна истина могат да бъдат поставени под 
съмнение. 

Може би след 100 години хората ще знаят различни 
факти за Луната, Слънцето и Земята. 

Ако спреш да задаваш сам на себе си въпроси за света 
около теб, ако ти имаш само знанията, на които си 
научен и ако спреш да се съмняваш в научни факти, 
вероятно всички ние завинаги ще знаем, че Земята 
е кръгла и този факт ще бъде абсолютна истина“.

После учениците споделят техните мисли за важността 
да задаваш въпроси, за да придобиваш нови знания.
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Ако бях на твое място 

Тематична област Социална философия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

111 г.,  60 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Дискусия, критично 
мислене, моделиране, 
обяснение, мозъчна атака, 
слушане, редуване.

Необходими ресурси Инструмент за говорене.

Описание на 
дейността:
Тази дейност се използва за развие разбирането 
на децата, че някои умения за живота могат да 
бъдат научени ако ние се поставим на мястото на 

другите.

Реализация на дейността
Учителят казва на учениците да помислят върху 
следното: 

Ако те могат да живеят един ден като някой друг, 
кого искат да бъдат?

Дискусията започва с това учителят да провокира 
отговорите на децата. Използва се инструмент за 
говорене, който помага на децата да се редуват (само 
детето, в което е този инструмент може да говори в 
момента). Инструмент за говорене може да бъде всеки 
предмет, който децата и учителя решат да използват. 
Може да бъде лъжица, мека играчка и т.н. 

Ученикът, който държи инструмента за говорене 
назовава човека, който е решил да бъде за един ден и 
обяснява защо би било интересно да бъде този човек. 

Тази част от дискусията продължава от 10 до 15 мин. 
и основно се отнася за качествата на хората, които 
учениците са избрали да бъдат за един ден.  

След това учителят задава друг въпрос: 

Кои от уменията на човека, който сте избрали да 
бъдете бихте желали да притежавате?

Възможни отговори могат да бъдат положителни, 
лични прилагателни имена, които описват добри 
качества. 

След това учителят пита: 

Как бихте могли да придобиете тези умения? 

Учителят обобщава отговорите и набляга на това, че 
желаните качества в другите мога да бъдат научени. 

Финална дейност би могла да бъде следната: 
доброволец-дете изиграва човека, когото е избрал, 
а останалите деца могат да го интервюират. Това ще 
даде възможност и на детето в роля да мисли по-
задълбочено за новите качества чрез поставянето 
им в избрания човек. 

Тази дейност също поставя внимание и на 
останалите деца по отношение на това какви 
качества има човека. 
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Пирамидата на 
приоритетите  

Описание на 
дейността:
Тази дейност се използва, за да помогне на 
децата да подредят по приоритет своите идеи 
според това какво мислят, че е най-важно в техния 

жизнен опит.

Реализация на дейността
Учителят дава на учениците диаграма, изобразяваща 
питамида, разделена на нива. 

Първо, учителят казва на децата да запишат извън 
пирамидата своите идеи за това, какво те считат за 
най-важно в техния живот. 

Учителят може да подпомогне дейността с някои 
въпроси: 

Какво е най-важно за теб – приятели, семейство, 
училище и др.? Без какво можеш да живееш?

Децата за помолени да поставят най-важното нещо 
за тях на върха на пирамидата и най-малко важното 
– в основата на пирамидата. 

Децата подреждат идеите, използвайки пирамидата, 
отразявайки техния собствен избор и опитвайки се 
да определят критерия, според който са подредили 
пирамидата. Учениците мога да споделят това в 
групи.  

Учителят може да улесни дискусията, като насочва 
за причините, според които децата да  подредят 
пирамидата. 

Тематична област Критично мислене.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

10 г., 30 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
анализиране, вземане 
на решения, слушане, 
самоопознаване, 
обяснение, редуване.

Необходими ресурси
Принтирана пирамида 
за всяко дете, химикали, 
плакат.



Остров „Утопия“ 
 
Тематична област Критично мислене.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

11 г., 60 мин. до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Задаване на въпроси, 
дискусия, слушане, 
редуване, обяснение, 
критично мислене.

Необходими ресурси Картина на остров без 
имена/думи, столове.

Описание на 
дейността:
Тази дейност се използва, за да развие 
способността на децата да изразяват тяхното 
мнение.

Реализация на дейността
Учителят и ученици са в кръг. Картината на острова е в 
средата на кръга, на пода.

Учителят казва на учениците да си представят непознат 
и необитаван остров, който току що е открит и техния 
клас е поканен да се премести там и да го направи 
добро място за живеене.

Учителят може да започне дискусията с някои въпроси 
като: 

Кои са най-важните нужди?

Кои стоки, с които сме свикнали и които сега 
приемаме за даденост, биха били ненужни?

Къде ще се установим - близо или далеч един от 
друг?

Какви закони трябва да определим? Защо и имаме  ли 
нужда от тях?

Какво ще се случи с тези, които нарушават законите?

Трябва ли да има някаква форма на управление?

Трябва ли да има някаква валута? Ако да / не, защо?

Дали възрастните ще бъдат приети на острова? 

Учителят улеснява дейността, създавайки сценарий, 
ролева игра или симулация, в която всеки изразява 
мнението си и евентуално го променя, ако е 
необходимо, следвайки дискусията. 

По-разширена задача може да бъде да нарисуват, 
направят план или плакати на техни собствени острови.
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Дървото на 
приятелството  
Тематична област Социална философия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

11 г., 60 мин., до 20 деца.

Умения и 
компетентности

Дискусия, даване на 
мнение, емпатия, избор.

Необходими ресурси
Маркери, бяла дъска, 
цветни моливи.

Описание на 
дейността:
Тази дейност се използва, за да окуражи децата 
да обсъждат и вникнат по-дълбоко в темата за 
приятелството.

 

Реализация на дейността
Учителят и децата работят заедно и рисуват дървото 
на приятелството. 

Учителят рисува първо стъблото на дървото на 
дъската или диаграма и пише „Приятелство“ върху 
него. 

Учителят казва на децата да помислят за думата 
„приятелство“ и да обяснят какво означава за тях. 

Мненията на децата се записват на дъската, 
подредени като клонове на дървото. 

След това, учителят пита децата да предложат 
име за всеки клон на дървото  - подходяща дума, 
изразяваща емоции. Възможни думи са щастие, 
общество и др. 

Учителят ги записва върху дървото като 
допълнителни клончета. 

След това учителят пита децата да обяснявт какво 
е важно, за да се поддържа приятелството живо.  
Думите и изреченията на децата се записват към 
дървото като неговите корени. 

Накрая децата предлагат към клоновете на дървото 
да бъдат добавени сърца, птички, цветя, слънце, 
за да илюстрират техните чувства. Те сами рисуват 
тези части от дървото. 

Дървото на приятелството е организирано като 
мисловна карта, показваща корените, стъблото, 
клони, клонки и листа. 

За да обобщят, децата могат да изиграват чувства 
пред класа, а останалите трябва да познаят кое е 
чувството. 

Имитирането може да бъде показано само чрез 
лицево изражение. 



Историята на 
нещастните старци  
Тематична област Социална философия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

11 г., 60 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Дискусия, даване на 
мнение, емпатия, избор.

Необходими ресурси Маркери.

Описание на 
дейността:
Тази дейност се използва за по-задълбочено 
замисляне върху нещата, които правят хората от 
различни възрасти щастливи. 

Тази дейност също насърчава замислянето върху 
някои социално проблеми. 

Реализация на дейността
Учителят разказва история за двама старци, мъж и 
жена: 

„Имало едно време един старец и една старица. Те 
живели в красива долина. Те спорели от сутрин до 
вечер. Живели беден живот в занемарена къща. Не 
се радвали на нещата, които имали и никога не се 
усмихвали.“ 

Учителят спира и кара децата да предположат някои 
причини защо двамата старци били нещастни. 

Децата генерират идеи и учителят ги записва на 
дъската. 

След това учителят продължава историята и 
разказва на децата: 

Един ден, добрата фея дошла при тях и им казала 
до следващия ден да си намислят три желания, 
които да им помогнат да бъдат щастливи.  

Учителя каза учениците да помислят за три желания 
и ги записва на дъската. 

Учителя взима ролята на стареца/старицата и говори 
за причини защо той/тя не е щастлив/а: парите 
са свършили, страхували се да не бъдат обрани, 
къщата се рушала, тяхната младост изчезвала, 
били самотни и т.н. 

Учителят пита децата да помислят какво би могла 
двойката да направи, за да се промени техния живот 
към по-добро.  

Накрая, задълбочена дискусия на децата, 
обобщаваща, че щастието се дължи на неща като 
любов, доброта, позитивност и алтруизъм, уважение 
към останалите и др, отколкото на притежания и 
материални неща. 
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Ловецът и патиците   

Тематична област Социална философия.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

11 г., 60 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Дискусия, емпатия, избор.

Необходими ресурси Маркери.

Описание на 
дейността:
Тази дейност се използва, за да се развие 
разбирането на децата към трудните избори, 
които хората срещат. Тя също има за цел да 
развие емпатията на децата към животните. 

Реализация на дейността
Урокът започва като учителя разказва история за един 
ловец: 

„Имало едно време един мъж, който бил най-известния 
ловец в държавата.  Той ходел на лов всеки ден и 
винаги се връщал с улов. Славата му била известна 
навсякъде и всички негови познати били горди с него. 

Един ден обаче, той не можал да улови нищо. 
Връщал се угрижен какво другите ще си помислят за 
известния ловец без улов. 

Потънал в дълбоки мисли, той минал покрай едно 
езеро близо до селото на път за вкъщи и видял две 
патици да плуват. 

Спрял и започнал да мисли. Имал два избора:

1. Да убие една от патиците и да се върне в селото, 
преструвайки се, че била улова му. 

2. Да се върне без нищо и да се 

Каква дилема? Какво трябвало да направи? Било 
важно за него да не провали репутацията си, но в 
същото време не било лесно да убие една от патиците. 

Учителят казва на децата да помислят за етиката в 
тази ситуация и за трудния избор, прд който е изправен 
ловеца.  

Учителят приканва учениците да бъдат разделени на 
групи по трима, където едно дете играят ролята на 
ловеца, а другите две – неговото съзнание.  

Ролявата игра може да бъде изиграна като всяка група 
сравни своята гледна точка. 

Накрая учителят обобщава всички възможни отговори 
и кара децата да обосноват своя избор. 



Промени историята 
 
Тематична област Метапознание.

Възраст, 
продължителност, 
брой деца в групата 

11 г.,  60 мин., до 30 деца.

Умения и 
компетентности

Дискусия, креативно 
мислене, креативни 
умения, избор.

Необходими ресурси Инструмент за говорене.

Описание на 
дейността:
Тази дейност се използва, за да развие мисленето 
на децата, че те могат да променят всяка ситуация 
в живота си ако те искат да го направят.  

Реализация на дейността
Учителят кара децата да се разделят в групи по 4. 

Първо, учителя припомня приказката „Пепеляшка“. 

Учителят казва на децата да променят каквото те 
искат в приказката и да преценят защо искат да го 
променят и да кажат какво ще се случи след тяхната 
промяна. 

За дискусията се използва инструмент за говорене, 
който помага на децата да се редуват (само детето, 
в което е инструмента може да говори). Може да 
бъде всякакъв предмет, който децата или учителя 
реши да използва. Може да бъде лъжица, мека 
играчка и др. 

Децата могат да направят табла с новата приказка 
или ТВ предаване или радиоинтервю за Пепеляшка. 

Накрая учителя обобщава основните моменти, които 
се появяват по време на дейността чрез задаване 
на следните въпроси: 

Бяха ли промените за добро и ако да, за кого? 

Какви са обобщенията след направените промени? 

Децата обсъждат финални въпроси и извеждат 
възможни обобжшения като това, че промени могат 
да бъдат направени и в нашата ситуация, за да 
променим нещата за себе си и другите. 
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