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Децата откриват света, използвайки своите
сетива. Те се свързват с него, приемайки
информация чрез звуци, текстури, миризми,
гледки, вкусове и емоции. В ранна възраст
децата са невероятно чувствителни. Ученето
става естествено, когато имат възможност да
използват възможно най-много сетива. 
 
Мария Монтесори вярва, че всички знания в
интелекта, започват като сетивно преживяване.



Кои са 10-те сетива, според
Мария монтесори?

1. Сетиво: ВКУС
2. Сетиво: ОБОНЯНИЕ 
3. Сетиво: ЗРЕНИЕ (визуално възприемане на размери и разстояние – дебелина ,
височина , дължина , обем) 
4. Сетиво: ХРОМАТИЧНО (възприятие на цветове) 
5. Сетиво: ОСЕЗАНИЕ (допир, тактилно възприятие на различни повърхности) 
6. Сетиво: АКУСТИЧНО (чрез слуха - възприемане на различни звуци, музикални
тонове, височина на звука)
7. Сетиво: ТЕРМИЧНО (усещане за различна температура) 
8. Сетива: БАРИЧНО (усещане за тежест и налягане) 
9. Сетиво: СТЕРЕОГНОСТИЧНО (усещане за големина и форма чрез опипване)
10. Сетиво: КИНЕСТЕТИЧНО (ставно-мускулно усещане, свързано с преместване в
пространството и равновесието, отчитане на разстояние)
 
11. Комбинирана сетивност: ФИННА МОТОРИКА - финни умения с ръцете
12. Комбинирана сетивност: УМЕНИЯ ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ
 

+ 2 КОМБИНИРАНИ





Вкусът се усеща благодарение на вкусовите рецептори. Опитването на
различини неща от най-ранна възраст, развива способността да се

усещат и различават голяма гама от вкусове.
 

Ядливи плодове, билки и подправки, засадени в домашната градина
или растящи в гората, дават възможност на децата да изпитат

богатството на природата, докато изпробват вкусовите си рецептори.
Зеленчуците също могат да предизвикат вкусовите рецептори. Можете

да правите различни напитки използвайки билки и плодове или
просто да предложите пресни листа от мента за ядене. Малини, касис и

цариградско грозде са чудесни за отглеждане в градината.

Вкус
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Способността да усещаме миризми е изключително развиваща паметта
способност и ароматите лесно намират своето място в нашите паметови
банки. Ароматите предизвикват широк спектър от емоции и благодарение

на тях правим много асоциативни връзки. 
 

Децата могат да развият обонянието си чрез сортиране и съпоставяне на
предмети, въз основа на силата на тяхната миризма. Сравняването между
силни и слаби миризми, приятни и неприятни е особено стимулиращо.

Опознайте силно ароматни растения, като ухаеща гардения, орлови нокти,
билки и подправки, използвани в кулинарията. Окуражавайте децата да ги

запомнят и различават. Усетете заедно с тях как мирише дъжда, как
мирише есента, как мирише около водопада. 

Обоняние
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Получаваме голям обем от информация, благодарение на зрението,
затова развиването му е от изключителна важност. Това включва
различаването на форми, разстояния, големини, светлини и сенки.  

 
Наблюдавайте заедно с децата различни листа, дървета - тяхната
кора и стъбла. Опитвайте се да виждате детайлите и дребните

разлики. Наблюдавайте от близо малки буболечки и семена. Вижте
как се движат растенията и листата от вятъра. Опитайте се разгадаете

колко е далеч някой предмет, колко е високо някое дърво. 

Зрение
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Хроматично зрение или цветно зрение е способността да
виждаме и различаваме цветове. В природата е пълно с

всякакви цветове и окраски, които децата могат да наблюдават
с часове. 

 
Оглеждайте различни цветя, техните листенца. Наблюдавайте

как листата променят цвета си през различните сезони.
Наблюдавайте как блести снега под слънчевите лъчи, как
минава светлината през декоративни треви и папрати. 

Хроматично
зрение
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Тактилната (повърхностна) чувствителност се отнася до всичко
онова, което детето приема като информация чрез допир. За да

помогнем за развието на тактилното възприятие на децата е нужно
да им предоставяме различни естествени материали и субстанции,

които се различават по повърхностна структура.
 

 Чудесно е децата да галят различни домашни животни с различен
вид козина. Да вървят боси по различни терени, като пясък, почва,
дървесни кори, камъни, трева, вода. Да играят с глина, пясък и

вълна, да пипат различни растения, треви и листа. 

Осезание
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Термичното възприятие е свързано със субективните усещания за топло и
студено. Това е усещането, което ни помага да регистрираме

температурата и ние го правим с цялото тяло. Умението на децата да
идентифицират температурната разлика от много топло до много студено
не ги учи само за света около тях, но е свързано и с тяхната безопасност. 

 
Децата трябва да са навън при всякакви метеорологични условия - и в
топло и в студено време, при сняг, вятър и дъжд. Добре е да им да даваме
отговорността от най-ранна възраст да преценят дали им е топло или
студено - да се облекат ли или да се съблекат. Не забравайте, че нашите

термичини усещания много често са различни от техните.  

Термично     
усещане
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Слухът е сред 5-те основни сетива и представлява специална функция
на слуховия апарат – способността за възприятие

на звуци посредством ухото. Човек е способен да чува в диапазона от
честоти между 20 Hz и 20 kHz. Развитието на слуха до голяма степен е

свързано с развитието на говора. 
 

За да стимулираме слуха на открито най-добре е да пазим тишина. Тогава
изведнъж започваме да долавяме много звуци, които иначе остават

нерегистрирани. Птичи песни, жужуне на пчели и мухи, свистене на вятър
в короните на дърветета. Слушайте и се наслаждавайте заедно с децата на

богатата палитра от звуци в природата.
 
 
 

Слух     
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Това е способността ни да регистрираме различното тегло на
предметите. Сортирането на различни неща, според това дали са

тежки или леки е прекрасен начин да се стимулира тази
сенситивност. 

 
Кагато сте навън събирайте всякакви природни материали и нека
децата после играят с тях, като определят кое според тях е тежко и
кое леко. Нека се опитат и да ги подредят по тежест. Чудесни за

тази цел са камъчета, миди, пера, листа, 
 

Барично       
усещане
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Стереоагностичните усещания се стимулират чрез едновременното
участие на тактилните и мускулните усещания на ръцете и чрез

опипване да се различават предметите по форма , обем , грапавина ,
големина. Когато детето е в състояние да разбере какво държи в ръцете
си, без да  може да го види, помирише или чуе. Ограничаването на

някои от сетивата, укрепва другите.
 

Развивайте това чувство, като играете на различни игри на открито.
Завързвайте очите на детето и му предоставайте възможност да пипа и
разпознава различни природни елементи и форми - шишарки, листа,

плодове, зененчуци, различни повърхности. 
 

Стереогностично              
усещане

http://biotifulfarm.bg/





Кинестичното усещане е свързано с извеждане на информация за
заобикалящата среда чрез телесно възприятие. Децата с високо
кинестичното усещане имат добре развити двигателни умения. Те
демонстрират сръчност, бързина, гъвкавост, баланс и равновесие. 

 
Всичко свързано с движението и работата с ръце е чудесно за
развиването на кинестичното възприятие. Градинарството -

садене и бране на зеленчуци, работа с глина, катерене по дървета,
балансиране по паднали дървета или скачане по камъни. 

Кинестетична    
 сетивност
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Финните двигателни умения са способността да правим движения,
използвайки малките мускули в ръцете и китките. Тези движения са

нещо, което повечето от нас правят, без дори да се замислят.
Координацията на ръцете, очите и мозъка прави придобиването на

тези умения обаче не толкова лесно. 
 

За развиването на финната моторика чудесни занимания за децата
са колажи с камъчета, трева и листа, бране на горски плодове, игра
с кал, вода и глина. Низане на листа на връв, правене на венче от

цветя, подреждане на камъчета едно върху друго. 

Финна моторика
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Най- доброто, което можем да направим за нашите деца е да им дадем
умения с които да се справят с реалността, когато вече не са под наша
грижа и опека. Нашата задаче е да отгледаме независими, уверени и
самодостатъчни деца, които имат способността да мислят за себе си и
да решават проблемите, с които трябва да се сблъскат в живота.

 
За тази цел винаги е добре да включваме децата в дейностите, които
правим ние възрастните, без да се притесняваме че са трудни, опасни
или безинтересни за тях. Готвене, строене, риболов, почистване на

плажове, гори и поляни. Тези неща не само ще научат децата на много
ценни умения, но и ще създадете много безценни моменти заедно. 

Умения от   
 реалния живот
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