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Тези от вас, които искат да видят 
някои от старите броеве на Изворче”, 
могат да ги намерят в електронната 
библиотека на сайта: beinsadouno.com, 
в библиотека, за теглене.

Изворче” ще ви запознава с чудния свят около вас. е ви изпрати малката Капчица да 
ви води по пътя. Пишете на Капчица за всичко, което искате да  кажете,  изпращайте вашите 
приказки, стихове, снимки и  рисунки на адрес:

Редакционна колегия: Мария Атанасова, Татяна Йорданова, Живко Стоилов.
С участието на:  деца, предоставили работи за конкурсите, Десислава Маркова
Компютърен дизайн: Венцислав Кутинков, Мирена Васева, Мария Петрова, рисунка на корицата – 
Ирем Смаил, 10 г. с. Страцин

Издателство “ яло ратство”   етска книжка “Изворче”,  -

Пеят птички пъстрокрили,
тръпне свежият листак,
с чадър от синя свила
руса пролет шета пак.

Спира над горите гъсти,
спира сред полята тя
и разтваря с тънки пръсти
най-сънливите цветя.

ига гугличка и трепка
в луда радост всеки цвят
и по пъстрите му клепки
топли капчици блестят.

сен Разцветников

Пролет

Здравейте,  деца!

Мари  ва ова а асова 
л  вксе и  еле ки   , а  

 р  ловдив 

 

е с к  Де ско с иса ие вор е
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ви води по пътя. Пишете на Капчица за всичко, което искате да  кажете,  изпращайте вашите 



апчи а е ви напомни ко  
е първият предвестник на 

ролетта

Приказка за зимата и кокичето

апчи а е ви напомни ко  
е първият предвестник на 

ролетта

ог създал земята и я насял с всичко, което било нужно, за да не бъде 
голо и празно. Огледал всичко и видял, че това е твърде добро. Но му 
се видяло, че още нещо е нужно, защото всичко изглеждало безцветно. 
Тогава взел от багрите на небесната дъга и започнал да оцветява скали,  
дървета, цветя и всичко, което бил създал. Свършил боите до капка. 

В този момент дошли дъждът и снегът, също безцветни. Замолили 
се и те да им даде багра, но вече нямало никаква. Трябвало да се помолят 
някой да има даде багра, но никой не бил щедър  отказали им. Тогава 
снегът заплакъл. На кокичето много му дожаляло: Не плачи, аз ще ти 
дам от моята. е бъдеш бял като мен.”

Снегът много се зарадвал, целунал кокичето и казал: От днес 
нататък ти ще бъдеш единственото цвете, което няма да замръзя и 
затова ще бъдеш първият предвестник на Пролетта.

Най-любимото, най-благословеното. Освен, че ще красиш къщите 
през зимата, ще лекуваш много болести, външно и вътрешно!”

Казаното от снега се сбъднало!

Кокичето е първото и любимо цвете, което краси и лекува.

е е а ре е а с коки е а  сложете  кокичета в  
мл ракия в тъмно шише да стоят един месец  така може 
да лекувате много болести вътрешно и външно (както 
пеницилинът).
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Авторът пише половината книга,
другата половина се пише от читателят

Благодарим на всички участници в конкурсите за творческото вдъхновение и желанието 
да направят нещо сами, което да споделят с другите!

В конкурса за литература участваха Фатме Кралъ, 13 г., с. Страцин и Кристина Коларова, 
13 г., с. Крумово. В конкурса за рисунка участваха 10 деца, които нарисуваха картини от своя 
роден край. Можете да видите техните рисунки на страници 4,5 и 6.

езултати от литературния конкурс з и книгата  и конкурса за 
рисунка Моят роден кра

итателят като съавтор - една интересна мисъл, изпълнена с 
дълбок смисъл и мъдрост. Пред мен изплува образ на две човешки 
фигури, вървящи рамо до рамо по пътя на общото им приключение. 

вторът  с перо в ръка, която чертае картата на пътя, а читателят чрез 
своите мисли, опит и въображение рисува пейзажите.

Задачата на автора е да пренесе картините от личния си свят 
върху празния лист. Той рисува герои, изгражда техните образи и вдъхва живот на неживото, 
споделя или пък ни предизвиква да мислим. 

итателят пък от своя страна трябва да пренесе написаното в своя свят, посредством 
своето въображение и житейски опит. И тъй като те зависят от възрастта на читателя, 
при всеки нов прочит той открива по нещо ново и всеки път героите изглеждат различно. 
Например красивата девойка от приказките в очите на малкото дете прилича много на мама, 
за младежа  на любимата, а за дядото  на прекрасната му внучка. 

есто чуваме въпроса:  Какво е искал да каже авторът?”. Правилният въпрос според 
мен би бил: Какво научих аз от автора?”. Защото когато един автор твори, то не е за да 
търсим скрити послания в думите му, а за да ни помогне да открием нашата истина в тях. 
И ако успеем в това, значи и ние като читатели сме изпълнили нашата задача в общото 
приключение. спехът е общ. Тази истина обаче, търпи промяна във времето, която се дължи 
на човешкото развитие. И при следващ прочит, истината, която ще открием, вече ще е друга.

Рафаил Вулджев,  г., гр. Пловдив Сибел Исмаил,  г., с. Страцин Хелин Хасан,  г., с. Страцин



Родопчанка  Радина Николова,  г., гр. ургас

урчин абан,  г., с. Страцин
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Книгата и аз
Когато ти четеш, не разсъждаваш,
ти се наслаждаваш! 
Нови неща научаваш, 
мистерии, пълни със загадки разрешаваш! 
И с всяка прочетена страница, 
ти по-задълбочен ставаш. 
В края неоспорван проумяваш, 
че никога няма да ти е скучно, 
щом книгата в ръка държиш 
и на нея се довериш! 

атме ралъ,  г., с. тра ин

Когато преди няколко години изучавахме Приключенията на Том Сойер” на Марк Твен 
и случката, при която Том благородно излъга, за да предпази от наказание своята приятелка, 
моята учителка ни попита дали бихме постъпили и ние така. з съвсем искрено отговорих, че 
за това се изисква много голяма смелост, сила и любов, каквито аз не притежавам. Тази година 
имах състезание по волейбол. В стаята бяхме три момичета и лудеейки, счупихме едното легло. 
Треньорката дойде и попита кой го е счупил. Тогава, с риск да бъда отстранена от отбора, 
поех цялата вина, защото не исках най  добрата ми приятелка да пострада. Наказанието ми 
се размина, но това, което осъзнах, е че човек не знае как би постъпил, докато не попадне в 
конкретната ситуация. 

то така животът променя нашата истина, а следващата книга ще я доразвие.

ристина оларова,  г., с. румово

Ирем Смаил,  г., с. Страцин

Христос еков,  г., с. Страцин

Михаил Вулджев,  г., гр. Пловдив

изем ли,  г., с. Страцин

5 555555555555555555

изем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцинизем ли,  г., с. Страцин



6

Сезони
ятото засмяно, меко,

вечно рисува морето, 
есенен дъх на листата,
плодовете събират децата.

Зимата хладна и лека,
зайчета скрити в полета,
пролет, красива, вечерна
тя е и много лечебна.

Всички сезони, шарени, плодни
радост ще вдъхнат в децата доволни.

яра орданова,  г., гр. ъргови е

Сезони-бонбони
ялата година има четири сезона 

бели и зелени, пъстри и засмени.
арени сезони като детските бонбони.

сен хубава, красива, златолика самодива
в сън блажен изпраща всичко
и най-малката тревичка.

И настъпва зима бяла
всичко в студ и лед сковала.
И земята става цяла
чиста, хубава и бяла.

Пролет иде пъстроцветна,
цветенцата цъфтят и деца се веселят.
Всичко се събужда от зимния си сън.
Земята е зелена, затопля се навън.

Идва лято топло и приятно.
Носи слънце, вятър и небе.
И в морето необятно
плиска се дете.

арени са моите сезони, 
като детските бонбони.

Марияна ригорова  г., гр. ъргови е

     Детско творчество

Пролет   Радина Николова,  г., гр. ургас

Пролет   амла етова,  г., с. Страцин
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Още в предисторически времена, за 
които се говори в голямата книга на Всемира, 
на Земята съществувало Първото царство, 
създадено от ога - Творец на всички Слънца, 
води, камъни и минерали, цветя, треви и 
дървета, животни и риби, птици и хора. Тогава 
хората се намирали сред голяма тъмнина, те 
страдали, големи облаци и мъгли закривали 
слънцето и не знаели какво да правят.

арят им бил много добър, благороден, 
честен и любящ човек. Като видял мъчнотиите 
на своя изстрадал народ, той се обърнал 
искрено към ога за помощ. Молитвата 
му била чута. Той изпратил от Небето един 
от своите служители, ангел, който носил 
специален дар за благочестивия цар  едно 
златно итно зърно, голямо колкото ябълка 
и казал:

 е посеете това зърно в земята и като 
даде плод, няма да го теглите колко тежи, 
нито ще го мерите или броите, по пътя няма 
да го хвърляте, в хамбари няма да го пазите, 
няма да търгувате с него, нито да го купувате, 
нито да го продавате. Всеки човек ще вземе 
от него толкова, колкото сам може да носи на 
гърба си. ко ти и твоите поданици служите 

на тоя закон, ще бъдете щастливи. В който 
ден измените на тоя закон, ще ви сполетят 
големи нещастия.

И тогава, благодарение на този 
ожествен дар и силите, вложени в това 

житно зърно хората се избавили от големите 
мъчнотии.

Но минало време и хората забравили 
за силата на житн то зърно, за неговата 
необходимост и произход. Забравили, че 
това е велик подарък от ога, символ на 
човешката душа, и не бива да се търгува 
с него. ората отново се натъкнали на 
големите трудности и мъчнотии в живота, 
черни обл ци скривали слънцето и тъмнината 
царувала над светлината.

Малко са вече хората, които знаят за 
значението, силата и произхода на житното 
зърно.

 тези, които случайно се докосват 
до житното зърно и опитват от неговия 
драгоценен плод могат да си спомнят за 
него и Слънцето отново да изгрее в тяхното 

арство. Нека бъде Светлина!

Приказка за произхода 
на Житното зърно



Български шевициБългарски шевици
   Красотата на българските шевици се възражда отн�о днес. Можете да видите 
дрехи, �бшити с красиви орнаменти и ц ет�е, дори и тениски с шевици.
Зат�а аз, Капчица, ще ви запозная с някои интересни факти за шевиците.

   Красотата на българските шевици се възражда отн�о днес. Можете да видите 

    В миналото чрез бродиране на шевици по дрехите си, жените са изобразявали със символи 
красиви природни картини. Освен че са били красиви, шевиците като магически знаци са 
лекували, пазели са от зло и болести. Затова най-много избродирани шевици може да се видят 
там, където тялото е незащитено - около отворите на дрехата и по краищата й. 

 
Символ на живота и смъртта. 
В древността този знак е бил символ 
на власт, знак на българските князе. 

 Използва се за пожелание за здраве и благослов. 
Изобразява осемте посоки на света, 
съединени в общ център.

 Съединяване на триъгълници по определен
начин, които символизират  семейство, 
род, народ. Канатицата се среща много 
често в чипровските килими.

 
     Днес много майсторки на бродерията вплитат тези красоти, които са съхранени във времето, 
в бижута, дрехи, аксесоари, картички. 

     Най-често срещаните цветове са червено, златно и зелено върху бяла основа.
Червеният цвят е символ на живота и предпазва от “лоши очи” и уроки. Зеленият цвят изразява 
растежа и възраждането на живота, а златният - слънцето, огъня и светлината. Белият цвят 
разкрива чистотата, младостта и божествената светлина. 
     Най-разпространеният бод е кръстатият. Предполага се, че той е магически знак, използван с 
предпазна цел.

      Следвайки етимологията на думата ТЕКСТил, разбираме, че платът е тъкан от Думи.
Има значение как изработваме дрехите си, с какво ОБРАЗно слово украсяваме себе си, какви 
Сили викаме в живота си с тези Думи (Логоси).
      При бродирането е интересно, че посоката на повторение на бодовете е от ляво на дясно, 
сходно с писането в българския език. По същия начин изписваме буквите, които свързваме в 
Думи, а от тях правим изРЕЧения.

За как о са служели шевиците

Различни шевици за различна възраст и семейно положение

Цвет�е на шевиците

различни бодове

Сим оли, които са из�бразя ани в шевиците

 Приложение на шевиците днес

Символ на дълголетие или възел 
на щастието. 

 К�стенурка или Плетеница Дър�о на жи ота

Канатица

    Може да измислите с�бст ен разделител за книга, комбинирайки 
сим олите от тези странички, които най-много ви харесат.

Елбетица или д ойна з езда

За(д) Думите

 
     Дрехите на малките момичета са имали по-прости шевици, на момите за женене – по-богати, 
на невестите – най-красиви и богати. Бродираните орнаменти също са били различни според 
семейното положение на жената. 

      В приложението към този брой ще видите три м�дела разделители за книги, с отпечатък 
на българска шевица. Оц етете ги с ц ет�е, които харес ате и ги изрежете. Можете да 
п�дарите на някого такъв разделител.
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в бижута, дрехи, аксесоари, картички. 

     Най-често срещаните цветове са червено, златно и зелено върху бяла основа.
Червеният цвят е символ на живота и предпазва от “лоши очи” и уроки. Зеленият цвят изразява 
растежа и възраждането на живота, а златният - слънцето, огъня и светлината. Белият цвят 
разкрива чистотата, младостта и божествената светлина. 
     Най-разпространеният бод е кръстатият. Предполага се, че той е магически знак, използван с 
предпазна цел.

      Следвайки етимологията на думата ТЕКСТил, разбираме, че платът е тъкан от Думи.
Има значение как изработваме дрехите си, с какво ОБРАЗно слово украсяваме себе си, какви 
Сили викаме в живота си с тези Думи (Логоси).
      При бродирането е интересно, че посоката на повторение на бодовете е от ляво на дясно, 
сходно с писането в българския език. По същия начин изписваме буквите, които свързваме в 
Думи, а от тях правим изРЕЧения.

За как о са служели шевиците

Различни шевици за различна възраст и семейно положение

Цвет�е на шевиците

различни бодове

Сим оли, които са из�бразя ани в шевиците

 Приложение на шевиците днес

Символ на дълголетие или възел 
на щастието. 

 К�стенурка или Плетеница Дър�о на жи ота

Канатица

    Може да измислите с�бст ен разделител за книга, комбинирайки 
сим олите от тези странички, които най-много ви харесат.

Елбетица или д ойна з езда

За(д) Думите

 
     Дрехите на малките момичета са имали по-прости шевици, на момите за женене – по-богати, 
на невестите – най-красиви и богати. Бродираните орнаменти също са били различни според 
семейното положение на жената. 

      В приложението към този брой ще видите три м�дела разделители за книги, с отпечатък 
на българска шевица. Оц етете ги с ц ет�е, които харес ате и ги изрежете. Можете да 
п�дарите на някого такъв разделител.
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Българският фолклор по с�ета

       От хорце на хорце, една част от децата започнахме да се включваме и в международни 
танцови изяви и участия на ормацията за български фолклор алкан .  Така тя стана 
нашата фолклорна група. Създадена през  година, като проект на асоциация 

алкан”, през  година тя чества  - годишния си юбилей. Ние, деца, юноши, мъже и 
жени сме първата българска формация на територията на Кралство Испания. Събрала ни 
е любовта към всичко българско и родно. За нас фолклорът е свързан със съдбите ни, а 
когато дойде празник, се обръщаме към изначалните си корени, за да преоткрием 
магията на онази вечна, непреходна и живителна частица български дух, която носим със 
събе си, където и да се намираме по света.

    През всички тези години главната 
ни цел  е да разпространяваме тези 
традиции на длъж и на шир, да ги 
запазим в сърцата си и да ги 
предадем на децата си. С веселие, 
малки стъпки и вихрени танци се 
откъсваме от ежедневието, 

отделяме се от земята  и политаме 
към безгрижие . За последните 
четири години, откакто и аз съм част 
от групата, сме имали участия в 
различни градове в Испания,  араш 
(Мароко), ондон ( нглия) и Милано 
(Италия).  през юни  г. ще 
участваме на Международния 
фестивал на танците, песента и 
музиката Култура и солидарност  в 

рузия. 
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   драве те, мили читатели, на 
списание зворче !
    В този брой бих искала да ви 
разкажа за любовта си към 
българския  танцов  фолклор, песни и 
традиции. Винаги много съм 
харесвала музиката и танците и за 
това се записах в часовете по народни 
танци като извънкласна дейност към 
българското училище Св. Иван 
Рилски” в Мадрид. Нашата 
хореографка ергана Маджарова, или 

ери, както я наричаме ни показа 
сложните танцови елементи на 
българските хора, научи ни да 
разпознаваме характерните  за  
българския  танцов  фолклор  
неравноделни  размери, звученето на  
българските народни инструменти и 
богатото разнообразие от народни  
носии. 

     С всеки наш концерт и изява посяваме семенцата на българския фолклор и традиции 
сред други хора, караме ги да усетят как тупти голямото българско сърце с ритъма на 
нашите хора и песни и се радваме, че всичко това е живо и за него няма граници. 

Десислава Маркова, 
                Мадрид10
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Гугутка

       Аз съм малко срамежлива и незабележима. Нямам атрактивно 
облекло, само сивичко манто, с тъмна якичка, също като 
огърличка. В сняг и вятър все съм тук, царевичка аз обичам и 
гугутка се наричам. 

     Приличам на врабче, но съм с пъстро гръбче, ако съм 
момче. Пея също тъй добре. Хапвам си гъсенички на салата и 
семенца от полята. Зимата оставам тук и не летя на юг.

     Аз синигер се наричам и пъстър костюм  обличам. Жълта 
риза имам аз, отпред с черна ивичка за късмет. Със зелени 
пера се перча на гърба. Лятото похапвам насекоми, но през 
зимата гладът  ме гони. Затова разчитам аз на подаръка от 
вас – сладки семена на достъпни места.

Врабче

Къл�ач

Сла�ей
Чин

ка

Синигер

Сврака

Ушата С�а

Къл�ач
Къл�ач
Къл�ач
Къл�ач
Къл�ач
Къл�ач
Къл�ач
Къл�ач
Къл�ач
Къл�ач
Къл�ач
Къл�ач

   Казвам се врабец и съм истински храбрец! От хората не се 
страхувам и като вас, деца, обичам да лудувам. Хапвам семенца 
от цветя и зрънца. Може и мушички, ако не са добрички. Зиме, 
лете все подскачам по дървета и балкони като гледам да опазя 
сивите си панталони. 

     Викат ми кълвач -  човката ми е като малък остър бръснач. С 
нея чопля личинки и насекоми под дървесната кора, за мен са те 
като бонбони. Дърветата “доктор” ме наричат и много ме обичат. 
Имам пъстър костюм, с черни пера на бели петна, здравичък 
клюн и черно-червена глава.

Сла�ей
Сла�ей
Сла�ей
Сла�ей
Сла�ей
Сла�ей
Сла�ей
Сла�ей
Сла�ей
Сла�ей
Сла�ей
Сла�ей
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     Нищо, че не съм хубавец, но се славя се  
като най-добър певец. Сутрин, преди изгрев, 
имам вдъхновение и показвам най-добре 
певческото си умение. Човчица отворям и 
веднага аз запявам. Хапвам си мушички като 
повечето птички. Студа не обичам и в 
южните страни се препичам.

     Перата ми са черно-бели, с крила като ветрило и опашка 
дълга – истинско кормило. Менюто ми е тъй богато, че 
мога да нахраня с него цяло ято. Орехчета, жълъди и 
насекоми търся аз къде ли не. Затова хората всеядна ме 
наричат и много не ме обичат.

      Уж съм морска птица, но заселих се около река 
Марица. Знам, че не съм ви много симпатичен и 
обичан. Бил съм тромав и голям, при това крадлив 
и креслив. Храня се на практика с всичко. Но какво 
да правя аз, уви, като с рибата не ми върви.

      Аз съм нощна птица с уши като пискюли. 
Затова ушата ме наричат, звуци всякакви долавям 
и така се забавлявам. Обичам аз гората, но 
заселила съм се и в низината. Мишки, бръмбари и 
други насекоми са основната за мен храна, в 
клоните се крия през деня, тъмното за мен е рай, 
всеки с мен тогава може да играй.

Гларус

Здра�ейте, ний не сме горски хор, 
а пл�ди�ски птичи отбор. 
И желаем с �ас, деца, да се запознаем!

    Царст�ото  на птиците 
 в Стария  град  на Пл�див 
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Сврака
     Перата ми са черно-бели, с крила като ветрило и опашка 
дълга – истинско кормило. Менюто ми е тъй богато, че 
мога да нахраня с него цяло ято. Орехчета, жълъди и 
насекоми търся аз къде ли не. Затова хората всеядна ме 
наричат и много не ме обичат.

      Уж съм морска птица, но заселих се около река 
Марица. Знам, че не съм ви много симпатичен и 
обичан. Бил съм тромав и голям, при това крадлив 
и креслив. Храня се на практика с всичко. Но какво 
да правя аз, уви, като с рибата не ми върви.

      Аз съм нощна птица с уши като пискюли. 
Затова ушата ме наричат, звуци всякакви долавям 
и така се забавлявам. Обичам аз гората, но 
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      Аз съм нощна птица с уши като пискюли. 
Затова ушата ме наричат, звуци всякакви долавям Затова ушата ме наричат, звуци всякакви долавям 
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Гларус

Здра�ейте, ний не сме горски хор, 
а пл�ди�ски птичи отбор. 
И желаем с �ас, деца, да се запознаем!

    Царст�ото  на птиците 
 в Стария  град  на Пл�див 
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   На след�ащите странички ще ви представим идеи за груп�и  задачи за рису�ане,
 които може да изпр�б�ате и да сп�делите резултатите с “Из�орче”.

 Художест�ена визуализация

Художест�ена драматизация

Художест�ен пр�ект

         Интерактивни игри и мет�ди са тези, в които си взаим�действме едни с други, 
правим нещо заедно или дори, когато имаме индивидуална задача, тя отн�о 

е с �бща идея или ста�а част от �бщ пр�ект. Важно да комуникираме 
с участниците и коментираме процеса и резултатите.

Примерни задачи - идеи

Примерни задачи - идеи

Примерни задачи - идеи

   Художествен проект e метод, с който може да работим в  групи с наши приятели или 
съученици (по-малки или по-големи), а и начин за сприятеляване в непозната среда. 
Работи се в един екип или няколко, според броя на участниците.

  Сгъвате голям, бял картон наполовина, 
така, че да изглежда като картичка. 
Избирате специфична тема (в зависимост 
от повода - определен празник, 
благодарствена картичка, картичка- 
изненада, или друга картичка). Идеята тук е 
всички да рисувате заедно - да си давате 
идеи, да си помагате, споделяте 
пространството за творчество и 
материалите, с които разполагате.

     В групата, в която ще правите тази задача, може да 
коментирате кой какви плодове/зеленчуци обича и да 
решите кой какво избира да рисува (а може да 
напишете на листчета с теглене), след което 
самостоятелно всеки рисува своя плод/зеленчук.                     
   Втората част от задачата: пред групата, в която сте 
(или публика вкъщи) да измислите кратка сценка с 
вашата рисунка и държейки листа пред вас да 
говорите от името на плода/зеленчука. Например:  
къде растете, какво обичате, какъв мирис/вкус имате, 
как да ви разпознаят другите?  Може да направите 
сценки по двойки с диалози. Идеята тук е освен вие да 
рисувате, да влезете и в ролатя и на актьор! 

   На голям картон рисувате с очертания Земята и  
разпределяте по между си в групата, която сте си 
избрали, кой какво да прави. Може да коментирате 
предварително: всеки да каже какво си представя да 
нарисува. Заедно да си отговорите на “въпросите”:  
Какво ни дава планетата Земя на нас? Какво ние 
даваме на нея? Защо я обичаме? Отговорите на 
всички тези въпроси може да нарисувате върху 
големия картон, с материали, които вие си изберете 
(може и да експериметирате и с комбинации, 
смесване, апликация).

    Художествената драматизация е метод, при който  рисуваме картини по тема (може да са 
герои от приказки, костюми, животни и др...), с които се разиграват различни сценки и ситуации. 
Тук ние влизаме в ролята на актьор с нарисувано от нас произведение.

  Пригответе си лист и любими материали за 
рисуване - моливи, флумастри, бои. Предварително 
нека учител, родител, или  приятел подготви кратка 
приказка/случка, или  част от нея, но непозната за 
вас. В тази задача затваряте очи и слушате 
разказаната или прочетена приказка. Идеята тук е 
през цялото време да си представяте карините, 
които се появяват във въображението ви по време 
на разказа. Не отваряте очи, докато не ви дадат знак 
за това. След което започвате да рисувате образите, 
които са се появили по време на слушането. Важно е 
тук да не се влияете от рисунките на другите, а да 
направите ваше уникално произведение, защото 
всеки вижда различни неща.
      Накрая може да разгледате рисунките  с другите 
от групата и да споделите как сте се чувствали, 
докато сте били със затвторени очи,  какво друго 
сте видели.   

    Художествената визуализация е метод, при който в първата част, преди да започне самото 
рисуване, затваряме очи и си представяме поставената тема. Може наш учител или приятел да ни 
разказва приказка, случка или друго, което ние се опитваме да нарисуваме предварително в 
мислите си, след което отваряме очи и го претворяваме на лист, без да се влияем от другите 
около нас, а само по собствените представи и усещания.

“Голяма, �бща картичка“

(Може да направите  групова изненада на 
любим учител, родител, приятел...)

“Нашата планета - Земя, която Обичаме “ 

“Непозната приказка“ 

“Веселите зеленчуци/пл�д�е“ 

  Като знаете �ече няколко �арианти 
за теми, може и вие да си излисмите 
таки�а груп�и задачи и да ни 
сп�делите снимки, които да 
публику�аме, а и може     да напишете 
впечателнията си...
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Интерактивни игри и идеи 
за рису�ане

14
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съученици (по-малки или по-големи), а и начин за сприятеляване в непозната среда. 
Работи се в един екип или няколко, според броя на участниците.

  Сгъвате голям, бял картон наполовина, 
така, че да изглежда като картичка. 
Избирате специфична тема (в зависимост 
от повода - определен празник, 
благодарствена картичка, картичка- 
изненада, или друга картичка). Идеята тук е 
всички да рисувате заедно - да си давате 
идеи, да си помагате, споделяте 
пространството за творчество и 
материалите, с които разполагате.

     В групата, в която ще правите тази задача, може да 
коментирате кой какви плодове/зеленчуци обича и да 
решите кой какво избира да рисува (а може да 
напишете на листчета с теглене), след което 
самостоятелно всеки рисува своя плод/зеленчук.                     
   Втората част от задачата: пред групата, в която сте 
(или публика вкъщи) да измислите кратка сценка с 
вашата рисунка и държейки листа пред вас да 
говорите от името на плода/зеленчука. Например:  
къде растете, какво обичате, какъв мирис/вкус имате, 
как да ви разпознаят другите?  Може да направите 
сценки по двойки с диалози. Идеята тук е освен вие да 
рисувате, да влезете и в ролатя и на актьор! 

   На голям картон рисувате с очертания Земята и  
разпределяте по между си в групата, която сте си 
избрали, кой какво да прави. Може да коментирате 
предварително: всеки да каже какво си представя да 
нарисува. Заедно да си отговорите на “въпросите”:  
Какво ни дава планетата Земя на нас? Какво ние 
даваме на нея? Защо я обичаме? Отговорите на 
всички тези въпроси може да нарисувате върху 
големия картон, с материали, които вие си изберете 
(може и да експериметирате и с комбинации, 
смесване, апликация).

    Художествената драматизация е метод, при който  рисуваме картини по тема (може да са 
герои от приказки, костюми, животни и др...), с които се разиграват различни сценки и ситуации. 
Тук ние влизаме в ролята на актьор с нарисувано от нас произведение.

  Пригответе си лист и любими материали за 
рисуване - моливи, флумастри, бои. Предварително 
нека учител, родител, или  приятел подготви кратка 
приказка/случка, или  част от нея, но непозната за 
вас. В тази задача затваряте очи и слушате 
разказаната или прочетена приказка. Идеята тук е 
през цялото време да си представяте карините, 
които се появяват във въображението ви по време 
на разказа. Не отваряте очи, докато не ви дадат знак 
за това. След което започвате да рисувате образите, 
които са се появили по време на слушането. Важно е 
тук да не се влияете от рисунките на другите, а да 
направите ваше уникално произведение, защото 
всеки вижда различни неща.
      Накрая може да разгледате рисунките  с другите 
от групата и да споделите как сте се чувствали, 
докато сте били със затвторени очи,  какво друго 
сте видели.   

    Художествената визуализация е метод, при който в първата част, преди да започне самото 
рисуване, затваряме очи и си представяме поставената тема. Може наш учител или приятел да ни 
разказва приказка, случка или друго, което ние се опитваме да нарисуваме предварително в 
мислите си, след което отваряме очи и го претворяваме на лист, без да се влияем от другите 
около нас, а само по собствените представи и усещания.

“Голяма, �бща картичка“

(Може да направите  групова изненада на 
любим учител, родител, приятел...)

“Нашата планета - Земя, която Обичаме “ 

“Непозната приказка“ 

“Веселите зеленчуци/пл�д�е“ 

  Като знаете �ече няколко �арианти 
за теми, може и вие да си излисмите 
таки�а груп�и задачи и да ни 
сп�делите снимки, които да 
публику�аме, а и може     да напишете 
впечателнията си...

  Като знаете �ече няколко �арианти   Като знаете �ече няколко �арианти 

публику�аме, а и може     да напишете 
впечателнията си...

  Като знаете �ече няколко �арианти   Като знаете �ече няколко �арианти 

самостоятелно всеки рисува своя плод/зеленчук.                 самостоятелно всеки рисува своя плод/зеленчук.                 

Интерактивни игри и идеи 
за рису�ане

нека учител, родител, или  приятел подготви кратка нека учител, родител, или  приятел подготви кратка нека учител, родител, или  приятел подготви кратка нека учител, родител, или  приятел подготви кратка нека учител, родител, или  приятел подготви кратка нека учител, родител, или  приятел подготви кратка 
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