
Уважаеми родители, ученици, колеги. 

 

В условията на извънредност се налага нова форма на общуване – виртуална. 

За всеки, който има нужда от насоки за справяне с определени състояния и 

емоции, от насоки за работа и преодоляване на затруднения, от консултация, аз съм на 

разположение. 

Може да пишете на електронната ми поща: diddoycheva@gmail.com със своите 

въпроси, актуални теми, необходимост от връзка и най-предпочитаната и удачна за вас 

форма на комуникация (телефон, Viber, messenger,  e-mail). Ще направя всичко 

възможно да отговоря на всяка ваша нужда. 

Убедена съм, че заедно ще преминем през това изпитание спокойно, успешно и 

по-силни! 

Динка Дойчева – педагогически съветник 

 
 

 

Ꙭ Предлагам Ви интересен погред за справяне и оцеляване в ситуация на взаимно 

присъствие в ограничено пространство: 

https://roditeli.org/resources 

 

Ꙭ Полезна информация за реакциите на децата на стрес и справяне може да откриете 

чрез този линк: 
http://psychology-

bg.org/%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0-

%D0%B8%D0%BD/#8 

 

А сега някои интересни идеи за офф-лайн активности, които могат да развиват децата, 

да забавляват и разтоварват всички! 

 

Карти с емотикони/изображения (емоционална интелигентност) 

Направете карти с емотикони, но нарисувайте само кръг и две точки за очи. После 

детето трябва да нарисува различни изражения и да изиграе емоциите. Вие отгатнете 

кои са те. След това сменете ролите си! Започнете с лесни емоции, като радост, тъга, 

яд, умора, изненада, страх. Тази лесна игра ще накара децата да се замислят за 

чувствата си, как да ги назовават правилно и изразяват. След тази игра може да 

продължите с разговор с детето как се чувства от ситуацията на изолация. 

Предизвикателство „три пъти“ (концентрация на вниманието) 

Кажете на детето да направи нещо три пъти (например да плесне с ръце). След това 

добавете друго, отново три пъти. Продължете да прибавяте и вижте доколко добре ще 

се справи детето, изпълнявайки последователността. Примерен модел: три подскока 

на един крак, три пляскания с ръце, три подскока напред и т.н. Но внимавайте, детето 

може да се окаже доста по-добро от вас в тези задачи. 

mailto:diddoycheva@gmail.com
https://roditeli.org/resources
http://psychology-bg.org/%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD/#8
http://psychology-bg.org/%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD/#8
http://psychology-bg.org/%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD/#8
http://psychology-bg.org/%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD/#8
http://psychology-bg.org/%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD/#8


http://purvite7.bg/zabavni-zanimaniya-za-detsa-i-roditeli-u-

doma/?fbclid=IwAR0g1x7e9DUzjQwajSNBHpJbM5LTDPPtLhFXk3_RaXdE1GhuWL6TlsBsXKQ 

Странни създания (социални умения, различната гледна точка) 

Сгънете лист хартия на три. Върху горната третина първият играч рисува главата и врата 

на човек или създание. Следващият играч трябва да нарисува тяло и ръце на другата 

третина от листа, без да вижда нарисуваното от първия. Накрая третият играч рисува 

краката и стъпалата, без да вижда първите две части. Разгънете листа и вижте какво 

странно създание се е получило. Онзи, който е бил трети, започва новата игра първи, и 

така, докато се изредят всички.  

Писане по гърба (концентрация на вниманието) 

Играта на рисуване с пръст на различни фигури, букви или цифри върху гърба и 

отгатването им е забавна и развиваща. Увеличете предизвикателството и пишете думи. 
 

Ꙭ И още:  

10 настолни игри, с които времето на изолация минава по-бързо 

https://goguide.bg/gradska-kultura/6449-10-nastolni-igri-s-koito-vremeto-na-izolatsiia-minava-

pobyrzo?fbclid=IwAR1VyCO3O55m5ie1Vn4qq6HFtxKlyOJiuGUJGlgUeW8beT_8JnoMPoAlEZA 

Виртуална обиколка из най-големите музеи по време на карантина 

https://tribune.bg/bg/multimediq/virtualna-obikolka-iz-nay-golemite-muzei-po-vreme-na-karantina/ 

Виртуална обиколка предлагат и от бургаските музеи 
https://bnr.bg/burgas/post/101242852/virtualna-obikolka-predlagat-ot-burgaskite-muzei 
 
Гледайте заедно филми. Например анимацията Отвътре навън е много подходяща за 
емоционалната интелигентност на децата. 
 
Слушате любима музика! 
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