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План на занятия при групова работа  

Занятие Цели Форми и методи на  

работа 

Време 

(мин.)  

1 2 3 4 

Занятие 1 • Провокиране на интерес и 

създаване на мотивация за участие в 

занятията; 

• Сваляне на емоционалното 

напрежение; 

• Създаване на групова атмосфера на 

доверие и безопасност; 

• Обучение в навици за 

сътрудничество и взаимопомощ във 

взаимоотношенията с връстници. 

Игри, проективни 

методи, упражнения 

(насочени към 

емоционалната сфера). 

40 

Занятие 2 • Създаване на мотивация за 

съвместна дейност; 

• Поставяне на темата (агресия, 

насилие, тормоз) и изучаване на 

отношението на учениците към нея; 

• Отреагиране на негативни чувства 

и емоции  

Игри, проективни 

методи, дискусия, работа 

с приказки.  

40 

Занятие 3 • Създаване на мотивация за 

съвместна дейност; 

• Умения за разпознаване на 

различни емоционални състояния; 

• Развитие на емпатия. 

Игри, проективни 

методи, дискусия, ролеви 

игри. 

40 

Занятие 4 • Поддържане на мотивацията за 

съвместна дейност; 

• Формиране на знание и усещане на 

емоционално равновесие; 

• Развитие на навици за анализ на 

агресивното поведение и причините, 

които го предизвикват. 

Игри, проективни 

методи, дискусия, ролеви 

игри, арт-терапевтични 

техники. 

40 

Занятие 5 • Поддържане на мотивацията за Игри, проективни 40 



съвместна дейност; 

• Усвояване на начини за снемане на 

емоционалното напрежение; 

• Отреагиране при провокация 

(стимул) в приемлива форма; 

• Релаксация.  

методи, дискусия, ролеви 

игри, арт-терапевтични 

техники. 

Занятие 6 • Обучение в приемливи начини за 

изразяване на гнева; 

• Развитие на емпатия и 

разпознаване на различните 

емоционални състояния. 

Игри, проективни 

методи, дискусия, ролеви 

игри, арт-терапевтични 

техники; дихателни 

упражнения. 

40 

Занятие 7 • Обучение в умения за ефективно 

взаимодействие и сътрудничество; 

• Умения за сваляне на 

емоционалното напрежение. 

Игри, ролеви игри, 

упражнения. 

40 

Занятие 8 • Провокиране на интереса и 

развитие на способности към 

разбиране на собствения вътрешен 

свят и емоциите на другите 

• Разширяване на знанията за 

емоционалните състояния; 

• Развитие на умения за 

разпознаване на собственото 

агресивно поведение; 

• Разширяване на репертоара от 

начини за справяне в конфликтни 

ситуации  

Игри, ролеви игри, 

упражнения. 

40 

Занятие 9 • Затвърждаване и разширяване на 

уменията за емпатия, разбиране и 

толерантност към емоционалното 

състояние на другите; 

• Обучение в умения за контрол и 

управление на гнева. 

Игри, ролеви игри, 

упражнения. 

40 

Занятие 10 • Обучение в разпознаване на 

причините за поведение (реакция) в 

дадена ситуация; 

• Обучение в нови начини на 

поведение 

Игри, ролеви игри, 

упражнения, дискусия. 

40 

Занятие 11 • Разширяване на уменията за 

разпознаване на причините за 

поведение (реакция) в дадена ситуация 

на базата на обратна връзка от другия; 

• Разиграване на различни варианти 

на поведение (уверено – неуверено – 

агресивно). 

Ролеви игри, работа по 

казуси, дискусия. 

40 

Занятие 12 • Подпомагане на децата в 

осъзнаването на собствените 

възможности и потребности; 

Игри, ролеви игри, арт-

терапевтични техники, 

дискусия, упражнения. 

40 



• Затвърждаване на уменията за 

емпатия и рефлексия; 

• Обобщение и затвърждаване на 

получените знания, умения и навици. 

 

 

Настоящия план на занятия при групова работа  е приет на заседание на 

Педагогическия съвет с Протокол № 1 от 15.09.2020г. и е утвърден със  

Заповед № 119 от 15.09. 2020г. на директора на детската градина 

 


