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Разкажи ми приказка с оригами 

Оригами е изкуството да създаваш образи, сгъвайки хартия. Думата “оригами” 

идва от японски – oru означава сгъвам, а kami – хартия. Въпреки че оригами се свързва 

с японската култура, то изобщо не е японско изкуство, а китайско. Възниква през I-II 

век преди новата ера в Китай с изнамирането на хартията. Първоначално се правели 

кутийки, вази, купи. Тайната пренесли в Япония будистки монаси. Жителите на 

Страната на изгряващото слънце много бързо усвоили изкуството и го превърнали в 

част от всекидневието си. Фигури от хартия се използвали за декорация и за ритуали. 

Тъй като хартията била много рядък и скъп материал, сгъването във формата на 

животни, птици и растения било привилегия на висшата класа. Само благородниците 

можели да си позволят да се наслаждават на изкуството, което било сравнявано с 

чаената церемония. Оригами е било популярно и сред самурайската каста – самураите 

са носели малки амулети от хартия, за които се е смятало, че предпазват от беда и носят 

победа в битките. 

Класическото оригами представлява неподвижна фигура на жива или нежива 

природа направена чрез сгъване на квадратен лист хартия. Философията на оригами 

гласи, че хартиените фигурки трябва да предадат не толкова реалистично формата на 

изображението, колкото да предадат неговия дух. Класическото оригами е стилизирано, 

с груби и елементарни форми, които обаче по необикновен начин ни напомнят за 

някакъв предмет или животно. 

Подвижните оригами са модели, които летят (самолетче), които трябва да 

надуеш, за да придобият окончателната си форма (като т.нар. „водна бомба”), или 

които чрез прилагане на натиск в дадена точка извършват движение (скачаща жаба).  

Мозаечните оригами също спадат към класическите, тъй като се правят от един 

лист хартия без рязане или други модификации. Звучи лесно, но всъщност тези оригами 

са доста сложни. Целта при тях е да се направи мозайка чрез сгъване на хартията и 

оформяне на отделни парчета, които да си пасват. И да не забравяме – това се прави от 

един лист.  

Киригами (от японското kiru – „режа, отрязвам”) се прави от един лист хартия, 

който се сгъва в някаква форма, но в оформянето помагат и различни разрези на 

хартията. Много разпространен пример за киригами са снежинките, които се правят 

чрез сгъване на лист хартия на триъгълник и изрязване на различни форми или линии, 

за да се получи снежинка при разгъването на листа.  

Модулните оригами представляват модул от няколко части, които оформят 

крайния вид на оригамито. В класическия случай елементите се сглобяват чрез 

вмъкване един в друг, като всеки от тях има „джоб” (pocket) и „езиче” (flap). При някои 

модулни оригами обаче е необходима употребата на лепило или даже зашиване, за да 

се свържат частите. Такъв пример е кусудамата, при която едно за друго се залепят или 

зашиват цветя, докато оформят топка. Изключително ефектни са т.нар. 3D оригами, 

които се изграждат от стотици малки части. 
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С течение на времето оригами се обогатява все повече и границите му се 

разширяват далеч от класическия му популярен вид. В него има изкуство, творчество, 

математика, физика, изобретателност, функционалност… Човекът се вдъхновява от 

света и го пресъздава в оригами, а техниките в оригами пораждат ново вдъхновение за 

създаване на неща в реалния живот. Оригами може да е букет цветя, подвижна детска 

играчка, кутия за подарък, украшение, обеци или просто едно вълнуващо 

предизвикателство.  

Когато едно дете се сблъсква с парче празен лист хартия, той / тя има желание да 

напишете или нарисува нещо върху него, но много рядко едно  дете би използвало 

самата хартия като творческа среда. Сгъването на хартия – оригами, е единствената 

техника, чрез която се създават разпознаваеми обекти от околната действителност. За 

разлика от другите форми на изкуство, където човек трябва да бъде природно надарен и 

креативен, оригами може да бъде научено от почти всеки. Учителите са открили, че 

оригами е дейност, която се вписва идеално в интердисциплинарни и мултикултурни 

програми. 

Значение на оригами за развитие на детето: 

- Развива точност на движенията на пръстите, усъвършенства фината моторика и 

точният окомер; 

- Формира умение за концентриране на вниманието, за съсредоточаване и 

достигане на желаният резултат; 

- Развива простванственото въображение и  творческите способности, активизира 

детската фантазия; 

- Стимулира развитието на паметта, умение за следване на устни инструкции; 

- Запознава децата с геометричните фигури и с основни геометрически понятия; 

- Формира култура на труд, учи на акуратност и търпение, развива 

комуникативните способности . 

Оригами има характеристиките на една игра- приятна дейност, която следва 

определени правила, създава приятни емоции, забавлява и в същото време учи. За 

децата превръщането на плосък лист хартия в триизмерна форма на познат предмет с 

помощта на двете им ръце е като да направят магически фокус. Оригами помага за 

двустранното развитие на мозъка. Това означава, че оригами подпомага стимулирането 

както на лявото така и на дясното полукълбо на детето. В ранна възраст децата са 

склонни да използват и двете си ръце, но като пораснат едната става доминираща, а 

другата пасивна. Лявото полукълбо отговаря за контрола на дясната ръка, за 

аналитичното и последователно мислене. Дясното полукълбо отговаря за управлението 

на лявата ръка, за цялостното разбиране и творческото мислене. Ако двете полукълба 

са достатъчно стимулирани, ще обогати развитието на детето. В много от стъпките при 

изработването на оригами няма доминираща и пасивна/подкрепяща ръка. И двете ръце 

трябва да работят по симетричен модел за постигане на желаните резултати. Като се 

ангажират двете ръце и следователно двете полукълба на мозъка, постъпващата 

входяща информация стимулира цялостната работа на мозъка.  

Оригами е чудесен инструмент за преподаване на математика, придобиване на 

пространствени умения и разбиране за пространство, последователност и връзки между 

форми и фигури. Специалистите са установили, че координираните усилия за 
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използване и на двете ръце при изработване на оригами, не само спомага за развитието 

на моторните умения на детето, но също така може да окаже положително влияние 

върху паметта, въображението, обхвата на общото внимание и самоуважението. 

Оригами е доказано средство за затвърждаване на математически понятия. 

Преобразуването на плосък лист хартия в триизмерен модел е чудесен начин да се 

ангажира вниманието на децата и да придобият умения и знания за някои понятия, 

докато се забавляват. Оригами е добър начин за много деца да преминат през чувствата 

на стрес и тревожност. Създаването на скулптура от хартия изисква детето да се 

концентрира върху проекта и да не мисли за нещата, които причиняват чувство на 

стрес у него. Изработването на оригами е забавна дейност,  която осмисля вложеното 

време и накрая децата са удовлетворени от крайния резултат и с удоволствие го 

споделят със своите родители, роднини и приятели. 

Полза от използване на оригами в образованието на децата: 

Математика 

Формиране на представа: 

- за форма, размер и цвят; 

- геометрични фигури и форми; 

- математически понятия; 

- симетрия; 

- измерване,съотношение,мярка; 

-формиране на умения за критично мислене и анализ; 

 

Социални умения 

- формиране на  представа за самобитността, традициите и културната специфика на 

своя народ; 

-формиране на представа за историята и културата на азиатските народи; 

- формиране на умения за разбиране и тълкуване на знаци, работа по диаграма; 

- развитие на речта и обогатяване на речника;  

- развитие на комуникативните умения; 

- формиране на умение за четене с разбиране; 

- формиране на творчески умения за писане; 

- развитие на въображенито и стимулиране на творческото мислене; 

- насърчаване на сътрудничеството и толерантността; 

-формиране на умения за индивидуална и работа в екип; 
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Природен свят 

- откриване на любопитни факти за различни животни,птици, насекоми и  растения;  

- запознаване със застрашените растителни и животински видове; 

- формиране  екологично съзнание и чувствителност(рециклиране на различни видове 

материали за опазване на околната среда); 

- насърчаване на любознателността и стеремежа към откривателството;  

 

Изкуство 

- формиране на творческо мислене и въображение; 

- стимулиране на креативноста; 

- даване възможност за екпериментиране. 
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Косе Босе 
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Отишла баба за дренки 
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Маша и мечокът 
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Котарак, петел и лисица 
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Трите мечки 
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Дядовата ръкавичка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


