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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.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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. 

2 

 

 

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ  

 

 

Възобновяване е дума, която е част от най-важните умове на 2020 г., 
определени от Оксфордския речник.  Идеята на тази дейност е да помислим 
как да дадем гласност на тази толкова специална дума чрез изкуство. 

 

 

1. Развитие на креативността 

2. Развиване на въображението 

 

 

 

1. Белият лист А4 се сгъва наполовина по дължина 

2. Върху едната половина, по дължина, изписваме думата Reopening с 

графитен молив 

3. Сгъваме отново хартията, като оставяме написаната дума вътре. И с линия 

трябва да преминем няколко пъти върху частта с текста, докато натискаме. 

Целта е текстът да се отпечата и от другата страна. Тази техника се нарича 

симетрично изкуство. 

4. Повторете с молив вече отпечатаните букви. 

5. Сега идва забавната част. Ще трябва да превърнете това изображение в  

 

 

Описание и художествени ценности в ежедневието 

Цели 

Име на дейността 

Интрукции 
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приказно същество, като нарисувате очите, носа, зъбите или каквото 

пожелаете. Оцветете го така, че да се превърне в най-безумното същество 

  

 

 Необходими материали 
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 Моля, уверете се, че бележките/инструкциите са пълни 
 
 Моля, уверете се, че сте избрали най-доброто време и място за вдъхновение 
 

 
 
 
 
 

 Лист A4  

 Молив  

 Линия 

 Цветни моливи, флумастери 

 Полезни съвети 

Необходими материали 


