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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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ДОМАШЕН КАЛЕЙДОСКОП 

 

Калейдоскопът е оптичен инструмент, състоящ се от тръба с две или три 
наклонени огледала и цветни кристали в нея, подредени по такъв начин, че ако 
преместите тръбата и погледнете в нея от единия край, можете да видите 
различни симетрични геометрични фигури. В калейдоскопа винаги има нещо 
вълшебно с неговата комбинация от форми и цветове. С това занимание ще 
научим как да си направим домашен калейдоскоп, като използваме картонена 
кутия, по много лесен и забавен начин. Освен това това е идеален занаят, 
който може да се прави с деца и да развива художественото творчество. 

 

 

 

• Насърчаване на самоизразяването на учениците. 
• Насърчаване на творчеството и стимулиране на въображението. 
• Да се развиват ръчните и психомоторните умения чрез манипулиране на 

различни материали. 

 

 

 

Стъпка 1. Нарежете огледалната хартия на 3 ленти с ширина 4,3 см и височина 21 
см. С помощта на тиксо залепете страните една за друга, за да се получи 
триъгълник (лъскавата страна на огледалната хартия трябва да е обърната 
навътре). Вкарайте триъгълника в картонената тръба към единия край. 

Изрежете два пластмасови диска с диаметър 5,3 cm (единият диск трябва да е 
прозрачен, а другият - матов). Поставете прозрачния диск в единия край на 
тръбата, точно пред триъгълника. Залепете го с тиксо. 

Име на дейността  

 

Описание и художествени ценности в ежедневието 

Цели 

Инстукции 



 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на 

нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

3 

 

Стъпка 2. Поставете мънистата върху прозрачния диск, като избягвате да го 
препълвате. Поставете матовия прозрачен диск отгоре и го залепете здраво.

 

Стъпка 3. Обърнете калейдоскопа с главата надолу и поставете в другия му край 
картонен диск с диаметър 5,3 см с дупка в центъра като прозорче. За по-
професионално докосване можете да добавите кръгчето от черна хартия в горната 
част.

 

Стъпка 4. Накрая украсете външната част на калейдоскопа по свой вкус. 
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• Туба от кухненско руло 
• Огледална хартия (или алуминиево фолио, залепено върху картон) 
• малки прозрачни и цветни предмети (напр. мъниста или опаковки от 

бонбони) 
• 2 пластмасови диска (един прозрачен и един матов). Можете да 

използвате капачки за храна. 
• 1 картонен диск 
• Лепило 
• Лепенка 
• Ножица 
• Хартия за украса 
• Диск от черна хартия (по избор) 

 

 
 
 

 

Изработването на занаятчийски изделия винаги е начин за развиване на 
въображението и креативността. В интернет имаме и други по-прости и по-
сложни варианти за тази конкретна дейност. Като учители трябва да 
адаптираме начина на изработване на калейдоскопа към артистичните 
способности на учениците и тяхната възраст. 

 Полезни съвети 

Необходими материали 


