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ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на проекта FCREATIVITIES е да се подобрят способностите на 
учителите да създават творческо образование, което да доведе до 
създаването на ученици, способни да мислят, анализират и решават 
ежедневни проблеми. Ще развием нови артистични умения и компетенции 
чрез включването на нови предложения, пространства, методологии и 
ресурси, които ще повишат способностите на учениците, тяхната 
креативност и уменията им за иновации. Тези дейности ще се използват с 
ученици на възраст от 10 до 12 години, като ще насърчават тяхната 
мотивация и творчество. Дейностите ще бъдат съставени за шест 
семинара, които ще съдържат различни дейности, които ще разработим с 
нашите ученици. 

С насърчаването на артистичната креативност ще подобрим артистичните 
способности на нашите ученици и способността им да изразяват своите 
желания, емоции и страхове. С повишаване на художественото творчество 
децата ще създават свои собствени "продукти". Този вид артистично 
изразяване ще подпомогне развитието на интелигентността у учениците. 
Художественото творчество ще се осъществява чрез различни категории 
ателиета: ателие за развитие на визуалното изразяване; ателие за 
развитие на словесното изразяване и ателие за развитие на телесното 
изразяване. 

Работилниците за визуално, словесно и телесно изразяване ще бъдат 
следните: колаж на мечтите; един цвят, едно чувство; експериментиране с 
различни графични и художествени техники (цветни моливи, пастели, 
флумастери, картони, картини...); съвместни рисунки чрез подреална игра 
на изящни трупове; ние сме поети; изразяване на емоции с тялото. 

Художествената дейност ще бъде стимулирана чрез творчество, 
себепознание и емоции. Това ще накара учениците да изразят желанията 
си.  
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КОЯ ЕМОЦИЯ СЪМ АЗ? - СЕМИНАР ЗА ЕМОЦИИТЕ НА ТЯЛОТО 

 

 

Децата учат, развиват критични умения и се забавляват, когато им се 
предостави възможност за творческо и артистично изразяване. Езикът на 
тялото оказва влияние върху общуването. Стойката ви може да ви накара да 
изглеждате уверени. Разликите в начина, по който стоите, могат да променят 
начина, по който хората ви възприемат. Езикът на тялото помага да се 
установи настроението на разговора и да се изразят емоции в класната стая 
или извън нея. Процесът на творчество е невероятен процес, на който може да 
се стане свидетел. Творческото изразяване помага на децата да изразяват 
своите чувства и мисли на закрито или на открито. 

 

 

 

1. Насърчаване на самопознанието в творчеството и ученето на децата 

2. Повишаване на художественото творчество и интереса на учениците към 
изкуствата 

3. Пълноценно използване на практическите работилници и укрепване на 
телесните емоции 

4. Насърчаване на интерактивността и диалога в класната стая 

5. Подобряване на способностите на учителите за изграждане на по-
"артистична" класна стая и т.н. 

 

 

Описание и художествени ценности в ежедневието  

  

Цели 

 

Име на дейността 
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Следните стъпки са необходими за провеждане на семинара по практичен, 
интуитивен и артистичен начин: 

1) Съпоставете изреченията вляво със съответните им отговори вдясно. 

A. Гладен съм 

B. Жаден съм 

C. Изморен съм 

D. Ядосан съм 

E. Сънлив съм 

Нека хапнем вкусна пържола! 

Позволете ми да ви разясня нещата. 
Отпуснете се! Няма за какво да се 
притеснявате! 

Успокойте се! Не губете надежда! 

Отидете и си починете! 

Хайде да излезем и да пием малко вода! 

 

2) Намерете подходящото изображение за всяко чувство или емоция на тялото.   

                                                                                                         

                                                                                                            

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Инструкции 
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3) Сега нека направим семинара по-предизвикателен. Как мислите, че се чувстват 
тези хора? Защо мислите така? Обсъдете това със съученика си. 

 

(Source: Linguaggio del corpo: comunicazione non verbale ed i segnali del corpo) 

 

 

 

 

За да постигнете максимални ползи от семинара, са необходими следните 
материали: 

 Картички/изображения за емоциите на тялото (от стъпките, които ще се 
следват) 

 Молив/писец 

 Хартия 

 Творчество и вдъхновение! 

 

 

 

 

За успешното провеждане на семинара споделяме следните съвети:  

 Полезни съвети 

Необходими материали 

http://costellazionifamiliaripat.blogspot.com/2014/08/linguaggio-del-corpo-comunicazione-non.html?m=1
http://costellazionifamiliaripat.blogspot.com/2014/08/linguaggio-del-corpo-comunicazione-non.html?m=1
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  Моля, уверете се, че бележките/инструкциите са пълни 

  Моля, уверете се, че сте избрали най-доброто време и място за провеждане на 
дейността 

 

 

 


