
Етюди, упражнения 

и игри 

Указания Изразителни движения 

"Това съм аз! Това е мое!" 

етюд за изразителност на 

жеста. 

Детето разговаря с чужденец, който само назовава името му, но не 

разбира езика му. Създалата се ситуация налага разговорът да се 

осъществява с помощта на ръцете. При назоваване на името или 

посочване на предмет от "чужденеца" детето отговаря с жестове. 

 

Ръката, сгъната в лакътя, показалецът 

е насочен към гърдите: "Това съм 

аз!"; притисната китка на ръката към 

гърдите: „Това е мое!" 

В магазина за огледала - 

игра за развиване на наб-

людателността. 

В магазина има много и различни по размер огледала. Влиза 

купувач с маймунка. Тя се оглежда в огледалата, вижда себе си и 

си мисли, че има и други маймунки, започва да си криви лицето и 

да прави различни гримаси - на плач, на радост... Маймунките от 

огледалата отговарят със същите физиономии. 

 

Ако маймунката е тупнала с краче в 

знак на недоволство и другите 

маймунки тупват с краче. Тук 

мимиките и панто-мимите се 

подражават. 

Пеперудка - етюд за 

изразяване на интерес. 

Детето се разхожда в градинката и изведнъж забелязва красива 

пъстра пеперуда. Започва да се приближава до нея. Щом протяга с 

ръка, за да я похлупи с длан, тя отлита. По време на "ловуването" 

звучи като фон приятна музика. 

 

Шията е изпъната напред, погледът 

съсредоточен, тялото леко наклонено 

напред, детето стъпва на пръсти. 

Изненада - етюд за 

изразяване на радост. В стаята влиза мама, усмихнато поглежда към детето си и казва: 

"Ива, приключвай с уроците. След час отиваме на цирк!". Вдига 

ръка и показва билетите. Детето я поглежда изненадано, а после 

отива да я прегърне, подскача радостно и пляска с ръце. 

Долната устна е леко прехапана, 

веждите са вдигнати, усмивки красят 

лицата. Смях, пляскане с ръце, 

подскоци, танцуване. 

Ох, ох, боли ме гърлото! - 

етюд за изразяване на 

страдание и печал. 

Цял ден Лиско със Снежко игра на студа. 

Не сложи шалче на врата. 

Сега Лиско болен лежи у дома. 

Пие чай, гърлото го заболя. 

(Н. Неделина) 

Децата показват болното гърло. 

Веждите се вдигат и свалят, очите са 

присвити. Прибират пръстите на 

ръката в кръг, за да "хванат по-добре" 

чашката с чай. Пият чай като регули-

рат вдишната и издишната струя. 

https://sovichka.eu 


