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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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Дървото на миналото и бъдещето 

 

 

Много от нас не осъзнават какво (кой) им е помогнало да осъществят 

мечтите си. Като рисуваме или пишем, можем да видим това много по-ясно. 

Така е по-лесно да осъзнаем : кои сме били , кои сме сега и кои искаме да бъдем. 

И така можем да си изградим по-ясна представа за себе си, което ще ни 

помогне да бъдем по-благодарни, по-силни, по-целеустремени, по-успешни. 

 

 

 

1. Установяване на връзка със себе си. 
 

2. Развиване на въображението. 
 

 

https://depositphotos.com/71378423/stock-photo-the-tree-of-dreams.html 

Описание и художествени ценности в ежедневието 

Цели 

 

 

Име на дейността  

 

Инструкции 

https://depositphotos.com/71378423/stock-photo-the-tree-of-dreams.html
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1. Нарисувайте дърво, което има пет корена под земята , едно стъбло и поне 

пет клона. 

2.  На всеки корен , напишете по едно нещо, за което сте благодарни, че 

имате, като например: семейство приятели, и ........така нататък. 

Можете да ги оцветите както желаете. 

3. Стъблото сте вие самите.. Затова формата и цветът трябва да 

въплъщават вашата идентичност . 

4. Клоните на дървото са вашите мечти.. Затова те могат да бъдат 

колкото искате , но не по-малко от пет. 

5. На всеки от клоните направете лист, в който да напишете или 

нарисувате това, за което мечтаете . оцветете ги както желаете . 

6. Използвайте въображението си и не забравяйте : "Човек е толкова голям, 

колкото са големи мечтите му" Антоан дьо Сент Екзюпери. 

 

 

 

 Моливи/ химикалки 
 
 Гуми за молив и химикал 

 
 Акварелни бои / бои за темперна рисунка / флумастри 
 
 Вдъхновение и творчество! 

 

 

 

За успешното провеждане на семинара 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 


