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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 художественото творчество 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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НИЕ СМЕ ПОЕТИ - ВДЪХНОВЕТЕ СЕ ОТ СВОИТЕ СПОМЕНИ 

 

 

Поезията за деца може да ги накара да се смеят, да се замислят за света около 

тях и да вдъхнови собственото им творчество. Поезията е прекрасен подарък, 

който можете да споделите с хората в живота си. Стихотворенията могат 

да отведат децата (но не само) на пътешествие през историята и сезоните, 

фестивалите и традициите от много различни страни, култури и религии. Те 

са думи за цял живот. Едно стихотворение може да бъде за всичко. 

 

 

 

1. Изразяване на идеи по уникален начин и от различни гледни точки 

2. Повишаване на артистичната креативност на учениците с цел 
иницииране на нови идеи 

3. Пълноценно използване на въображението за създаване на силни 
стихотворения 

4. Да накарате учениците да почувстват, че техният принос има стойност 

5. Повишаване 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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За провеждането на семинара по практически, интуитивен и артистичен 
начин са необходими следните стъпки: 

1) За да получите по-добра представа за това какво пишат другите хора, 
можете да разгледате примери за поезия. Можете да четете 
стихотворения, написани в същата поетична форма, която ви интересува, 
или стихотворения по теми или идеи, които намирате за вдъхновяващи.  

Откъс от "Нека никой не краде мечтите ти“   

Нека никой не краде мечтите ви 

Следвай сърцето си 

Следвай душата си 

Защото само когато ги следваш 

ще се почувстваш истински цялостен 

 

Поставете си цел и я запазете 

Поставяйте целите си нависоко 

Не позволявайте на никого да краде мечтите ви 

Единствената ви граница е небето 

Из "Най-доброто от Пол Куксън": Нека никой не краде мечтите ти и 
други стихотворения. 

Инструкции 
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1) Вдъхновението за страхотно стихотворение е навсякъде около нас. Сега 

помислете за всеки спомен, ситуация и момент като за възможна тема и ще 

започнете да виждате поезия навсякъде около себе си!  

2) Изберете спомен, към който изпитвате силни чувства. Затворете очи и 

вижте какви спомени излизат на преден план в съзнанието ви. Силните 

емоционални моменти създават красиви и интересни стихотворения. Сега е 

време да напишете своето индивидуално стихотворение. Ето някои насоки: 
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- Изберете спомен, към който изпитвате силни чувства. 

- Започнете, като запишете всички думи, които ви идват на ум, когато се 

сетите за спомена. 

- Не е необходимо да избирате формат на стихотворението - просто 

оставете вдъхновението си да се прояви. 

- Напишете един ред. Това може да се окаже заглавието, началният или 

последният ви ред. 

- Напишете останалата част. Ако използвате първия ред като начален, 

просто започнете да добавяте редове след него. Ако това е заключителният 

ви ред, можете да работите назад или да се насочите към този ред.  

- Редактирайте стихотворението си и го "пуснете в действие". 

3) Прочетете стихотворението на глас и споделете впечатленията си с 

учителя и останалите колеги. 

 

 

 

За да се постигне максимална полза от семинара, са необходими следните 
материали: 

 Химикал/моливи 

 Хартия 

 Креативност и вдъхновение! 

 

 

За успешното провеждане на дейността споделяме следните съвети:  

  Моля, уверете се, че бележките/инструкциите са пълни 

  Моля, уверете се, че сте избрали най-доброто време и място за вдъхновение. 

 

 Полезни съвети 

Необходими материали 


