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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. 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на проект „4 креативности“ е да подобри уменията на 
преподавателите да създават творческа обучителна среда, в която 
учениците да придобият способности да мислят рационално, както и да 
анализират и решават ежедневни проблеми и ситуации.  

В рамките на модул „Езикова креативност“ са включени разнообразни 
дейности, целящи развитието и усъвършенстването на езиковите умения на 
учениците чрез иновативни подходи.  

Резултатите от проекта са предназначени да бъдат използвани от учители, 
работещи с ученици от 10 до 12 години, като стимулират тяхната мотивация 
и креативност.  

 

  

 

Нов живот на стара история 

 

Разделете групата на малки групи в зависимост от броя на всички - всяка 
подгрупа е добре да се състои от максимум 3-4 души. Всяка група си 
избира една от любимите си приказки. Обяснете, че всяка група трябва да 
промени вече избраната приказка. Обучителят може да избере какво да 
бъде променено от следното - обстановката, но да се оставят оригиналните 
герои; сценарият, но да се оставят оригиналните герои; героите, но да се 
запази оригиналният сценарий. Обучителят може да предложи или да даде 
на различните подгрупи трите различни варианта. 

След изработването на историите те се представят пред цялата група. 

Това е групово занимание, което развива креативността, слушането и 
четенето с разбиране, въображението, творческото писане. Може да се 

Описание  

Име на дейността 
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изпълнява на закрито или на открито. Историите могат да бъдат написани 
или преразказани, зависи от нивото на групата и от вижданията на учителя. 

В края на дейността участниците дават обратна връзка. 

 

 

 

1. Развиване на творческо мислене 

2. Развиване на въображението 

3. Развиване на умения за писане 

 

 

 

Загряване (10 минути) 

Основни дейности (30 минути); 

Презентации (15 минути); 

Обратна връзка - (5 минути) 

 

 

 

Ако дейността ще се извършва на закрито, са необходими 
листове хартия и химикалки/моливи. 

 

 

При по-напредналите участници заниманието може да се 
трансформира по следния начин, който всъщност е най-

Цели 

Съвети 

 Необходими материали 

Инструкции 
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труден - да се запази всичко от първоначалната история, но 
да се промени характерът на героите - например добрите да 
станат лоши и обратно, някои от героите да се държат 
странно в някои ситуации. 


