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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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Управление на емоциите чрез рисуване 

 

Вдъхновението е в основата на художественото творчество, особено при децата. От 
древни времена живописта е тази, която определя художествената страна на първо 
място. Художественото творчество обединява децата, кара ги да се приближават, 
да изследват и да развихрят въображението си. Изкуствата осигуряват форум за 
изразяване, общуване и изследване, което от своя страна насърчава подобряването 
на чувството за здраве, благополучие и принадлежност. Една дума е всичко, от 
което се нуждаят, за да помогнат на въображението им да се развихри. 

 

 

 

1. Подобряване на въображението и вдъхновението на децата 

2. Повишаване на самочувствието на децата и създаване на климат на радост 
и забавление 

3. Повишаване на способностите на учителите за изграждане на по-
"артистична" класна стая 

 

 

 

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

1)Напишете няколко думи на хартия (или картички), след което изрежете всяка дума 
- напр. ДЕСЕН, ДЪРВО, ЛЮБОВ, ЗАБАВЛЕНИЕ, ЦВЕТЯ, ТИ, ДЪРВО, ФУЗИ, ЖЪЛТО и 
т.н. 

Име на дейността 

Описание и художествени ценности в ежедневието  

 

Цели 

Инструкции 
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2) Поставете малките листчета в купа или кутия и помолете децата да изберат едно 
листче (без да виждат написаната дума) - Можете да ги групирате по двойки  

3) След това помолете децата (или всяка двойка) да нарисуват нещо, което 
представлява избраната дума (напр. ДЪРВО като избрана дума = рисуване на 
дърво). 

4) След това помолете всяко дете да се огледа за предмета, който представлява 
неговата рисунка, и да залепи рисунката там (ако един от предметите не се намира 
наоколо, тогава децата трябва да намерят заместител - Нека децата залепят 
рисунката върху всеки заместител, който намерят 

5) Анализирайте колко развълнувани са били децата, колко възприемчиви са били 
и колко им е харесало да правят тази дейност. 

 

                      Free image on Unsplash 

 

 

 

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

 Малки листчета хартия с конкретни думи  

 Купа/кутия 

Необходими материали 
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 Акварелни бои 

 Хартия 

 Творчество и вдъхновение! 

 

 

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 

 

 

 

 Полезни 
 


