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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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ИЗРАБОТВАНЕ НА КАРТИНИ ОТ КАМЪНИ  

 

 

Рисуването на камъни е модерна и евтина идея за занаят, а възможностите 
са безкрайни с всички дизайни, които можете да направите с помощта на 
боя. 

Този занаят за рисуване на камъни е забавен и ви позволява да използвате 
въображението и творчеството си. Има много идеи, които можете да 
направите с тях. 

 

 

Моля, избройте целите, които искате да постигнете... 

  Насърчаване на вашето въображение  
 Да развиете творческите си способности 
 Да можете да изразявате емоциите си в картината 

 

 

 

 

 Отидете на лов за камъни! Направете малка разходка 
сред природата и съберете плоски и овални речни 
камъни, които да нарисувате. Вземете различни по 

Описание и художествени ценности в ежедневието 

Цели 

Име на дейността 

Интрукции 
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големина . Изчистете излишната мръсотия от камъните и ги 
оставете настрани да изсъхнат. 

  След като камъните са измити и изсушени, помислете за 
композицията на картината и се опитайте да откриете камъни, 
които отговарят на фигурите, които искате да 
оформите.  
 

 При желание може да боядисате камъните 

 

 Изчакайте боята да изсъхне напълно 

 

 

 

 

 

 Поставете ги и ги залепете върху платното във 
формата на вашата картина.   

 

 

 

 

 плоски речни камъчета, различни размери 
 занаятчийска боя 
 четки за боядисване или гъбички за боядисване 
 всякакви други маркери за боядисване, пухкава боя и др., които искате 

да използвате 
 платно. 

 

 

 

 

 Необходими материали 
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Това са няколко идеи за вдъхновение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Полезни съвети 


