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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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Създаване на маски 

 

 

Изработването на маски е забавна и креативна идея за занаят, а 
интерпретациите са безкрайни. 

Правенето на маски ви позволява да използвате въображението и 
творчеството си. Има много идеи, които можете да направите с маските. 

 

 

 

- Разглеждане на темата за идентичността/разнообразието 

- Изразете темата чрез вашата интерпретация на това какво означава за вас 
идентичността и разнообразието.  

- Насърчете въображението си  

- Развийте творческите си способности 

- Да можете да изразявате емоциите си чрез маската 

 

 

 

 

- Направете мозъчна атака и проучете темата за разнообразието или идентичността 

 

Описание и художествени ценности в ежедневието  

  

Цели 

 

Име на дейността 

  

Инструкции 
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- Изведете идеите по визуален начин и направете поредица от миниатюрни скици, 
очертаващи първоначалните ви идеи. 

- Използвайте гипсови ленти, като можете да помолите някой да ви помогне с нанасянето 
на лентите, използвайки собственото си лице като шаблон 

- Сложете лентите и ги оставете да изсъхнат. След това трябва да се свали оформената 
маска. 

- Разгледайте идеи за изразяване на маската чрез форма, цвят и декорация 

- Можете да боядисате маската си в произволен цвят 

- Оставете маската си да изсъхне напълно 

- Можете да пробиете малки дупки отстрани на маската и да прокарате канап или ластик, 
за да задържите маската на място.  

 

 

 

Бележка: Дадените материали трябва да дадат възможност за емоционално 
обучение и да подпомогнат по-доброто разбиране на творчеството в "света на 
изкуството".  

- Гипсови ленти/топла вода 

- Картон/хартия/креативни материали и др. 

- бои за занаяти 

- четки за рисуване или гъбички за рисуване 

- всякакви други декоративни украшения, които бихте искали да използвате 

 

 

 

Ето няколко идеи за вдъхновение:  

 Полезни съвети 

Необходими материали 
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