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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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Спящи мечки 

 

 

Идеята на този проект е да използваме популярните напоследък маски за лице, 
които ни предпазват от Covid 19, за нещо творческо и арт.  Много от тях 
отиват на боклука и замърсяват околната среда. С този проект даваме идея 
как по творчески начин можем да вдъхнем нов живот на маската. 

 

 

1. Развитие на креативността 

2. Развиване на въображението 

3. Мислене за рециклиране и по-чиста планета 

 

 

 

 

1. Първата стъпка е да разрежете бяла гумена лента наполовина върху маската с 
ножица 

2. След това залепете маската в центъра на лист А4. 

3. Оцветената част на маската е одеялото. 

Ластикът, който е останал непокътнат, образува нещо като кръг - това ще бъде 
главата на мечето. 

Описание и художествени ценности в ежедневието  

  

Цели 

 

Име на дейността 

  

Инструкции 

 



 

 
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 

Сгъваме другите две половини на ластика в полукръгове, за да оформим лапите на 
мечето, които са минали под одеялото. 

4. Сега трябва да нарисуваме муцуната, носа и спящите очи на мечката, ушите, 
лапите, възглавницата, леглото и чаршафите. 

5. Накрая трябва да оцветим всичко, както желаем 

 



 

 
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. 

4 

 

 

 

• Листа А4 
• Ножици 
• Маска за лице  
• Лепило  
• Моливи, цветни моливи, маркери 
• Гумичка 

 

 

 

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 за 

провеждане на дейността 

 

 

 

 Полезни съвети 

Необходими материали 


