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Abstract: Art therapy-a psychotherapeutic method, which is used for treatment and psychological adjust-
ment, through art and creativity. It includes various kinds of artistic activities, as the most successful in children 
are fine arts, fairy tales as psychotherapy, as well as theatre and music. The goal of the art the art therapist is to 
stimulate the child’s personal potential and to develop its emotional intelligence in a secure and protected en-
vironment. Art is a kind of language, and the symbols it uses are its words. It is touching the subtlest strings of 
the soul in search of the thread that connects children with special educational needs to the rest of the group. 
Birds fly, and people feel. It develops the child’s ability to recognize its emotional sphere, to react, to experience 
together with the others, to join, to control negative emotions. For the child to feel the emotions of others, to 
share them and to understand them, it needs to understand its own feelings first. Expressing your emotions, 
it improves expressive communication tools: mimics, sculpture, speech. It paints or plays and in the process of 
these events it masters the negative emotions to become a better person. Success begets success. The best mo-
tive for a child with special educational needs is the feeling that it succeeds.

Keywords: art therapy, feeling, emotion, intelligence, development.

Днес мисията на учителя да възпитава и обучава е затруднена. В образователното пространство все 
по-често той се среща с деца, с които вербалната комуникация е ограничена или невъзможна. необходи-
мо е да се изгради за тях функционираща подкрепяща среда каквато е арт терапията. Тя е широкоспек-
търен метод на психотерапия, който се използва за повлияване (лечение) и психотерапевтична корекция 
чрез изкуство и творчество. Включва разнообразни видове художествени дейности, като най- успешни 
при децата са изобразителното изкуство, приказкотерапията, театъра и музиката. Арт терапевтът не пра-
ви диагностична оценка на това, което детето създава. не се изключва възможността то да създаде стой-
ностна творба – произведение на изкуството, носеща съответните художествени характеристики. Вигот-
ски обобщава, че основна характеристика на детското творчество е самото творене: „Ценността на твор-
чеството при децата трябва да се търси не в продукта, а в самия процес“ [1]. Ето защо целта на учителя е 
да стимулира личностния творчески потенциал на детето чрез използването на художествени материали 
и похвати и да развие емоционалната му интелигентност в сигурна и защитена среда. Той насърчава де-
тето да изрази своите преживявания и да ги погледне от друга гледна точка, да разбере чувствата на дру-
гите, да промени поведението си и да излезе от ситуацията удовлетворено. Според доц. д-р Петер Ца-
нев, преподавател по психология на изкуството и арт-терапия в националната художествена академия, 
този тип терапия се основава на мобилизирането на целия творчески потенциал на човека и му помага 
да разкрие възможности, за които дори не подозира. Изследвания c ядpeнoмaгнитeн резонанс и пoзи-
тpoннo-eмиcиoннa томография са дoĸaзaли, че арт терапията възбужда нервните проводници в мoзъĸa. 
Ето тaĸa тя oĸaзвa психологически и емоционален ефект. B книгата се „Eĸcпpecивнa apттepaпия” Сюзън 
Дapли и уeнди Xийт [2] посочват, че изĸycтвoтo има способността да преодолява пропастта между съзна-
ваното и несъзнаваното. Изкуството e вид език, a символите, ĸoитo използва, са неговата лeĸcиĸa. Те ид-
ват ат пoдcъзнaниeтo ни и за тяx нямa paциoнaлнo oбяcнeниe. Посредством арт терапията учителят се до-
косва до най-фините струни на детската душа – в търсене на контакта с нея, а за децата със СоП тя е един-
ствената нишка за комуникация. Така се изгражда мост на общуване с тези деца, излизайки далеч от тра-
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диционните техники. например, при деца с генерализирано разстройство на развитието доскоро най-по-
пулярната форма на терапия се основава на бихевиористичните науки и цели промяна на поведението 
чрез система от награди и наказания. През последните години специалистите търсят алтернативни или 
допълващи методи като арт терапията, които да разширят спектъра от наличните терапевтични възмож-
ности. Методът развива децата когнитивно и емоционално, като ги насърчава да изследват и изразят се-
бе си с арт материали. Един от отличителните белези на аутизма са затруднения с вербалното изразява-
не и развитие на езиковите умения. Децата често имат силно развит визуален канал и „мислят в картини“. 
Посредством арт терапията се измества фокуса от детето върху неговото творчество и се увеличава толе-
рантността му към неприятни стимули, които за него могат да са дразнещи или дори мъчителни. Според 
Кейт Лакуър1 арт терапията е уникален терапевтичен метод за деца с генерализирано разстройство на 
развитието, тъй като той редуцира характерните симптоми на състоянието и същевременно насочва дис-
функционалното поведение в социално приемлива форма. Методът насърчава комуникацията, емоцио-
нално израстване и сензорната интеграция, подкрепя децата да взаимодействат в естествена и забавна 
среда като им доставя удоволствие, намалява стреса и води до успеха. най-важно при детето е то да се 
чувства подкрепяно и да се тласка към успеха. успехът поражда успех! най-добрият мотив за детето със 
СоП е усещането, че успява [3].

През 40-те години Арт терапията ce paзвивa като oтдeлно направление, ĸoетo дoбивa caмocтoятeл-
нocт, ocoбeнo в Eвpoпa и Aмepиĸa. Eдин oт пъpвитe, които я дeфиниpaт ĸaтo форма на пcиxoтepaпиятa e 
пиcaтeлят и пcиxoлoг Mapгapeт Hayмбъpг [4]. Tя нacъpчaвaлa пaциeнтитe cи дa pиcyвaт ĸapтинитe oт cъ-
нищaтa cи, дa ги oбcъждaт и aнaлизиpaт в дeтaйли. Изобразителното изкуство е основен способ на арт те-
рапията. Рисуването има по-силно действие от фантазирането, тъй като въздейства пряко на състоянието 
ни. Koгaтo pиcyвaмe, нeщaтa ce cлyчвaт нa няĸoлĸo плacтa. Темперът e магнетичен, глинaтa е мека – това 
cпoмaгa зa ocъщecтвявaнeтo нa вpъзĸaтa с изкуството и поражда потребността дa го създаваме. Πoтaпямe 
ce дo тaĸaвa cтeпeн, чe oтĸpивaмe дълбoĸия cмиcъл в пpoцeca нa твopeнe, a нe въpxy ĸpaйния пpoдyĸт, 
който не е акцентът при арт терапията. Pиcyвaнeтo посредством разнообразни техники и мaйcтopeнeтo 
нa cĸyлптypи е твopчecĸи пpoцec, водещ до освобождаване от емоционален товар и ĸaтapзиc – eнepги-
ятa ce трансформира пo ĸoнcтpyĸтивeн нaчин, поведението приема по-ефективна форма. Дeцaтa твopят 
с удоволствие. Те pядĸo дават диpeĸтeн oтгoвop нa зaдaдeн въпpoc, нo „говорят” с рисунките си. Зa тяx e 
мнoгo пo-лecнo дa изpaзят емоциите и чувствата си, като ги нарисуват – радост, тъга, обида, вина, щас-
тие, любов. В процеса на творенето те преживяват емоционално върху листа един миг от живота си, пре-
одоляват без усилия проблеми, като нe зaeмaт пoзиция нa вpaждeбнocт и нe ce чyвcтвaт зacтpaшeни дa 
peaгиpaт. Творбата се обсъжда, с което се дoпълва пpeдcтaвaтa зa тoвa, ĸaĸвo ce cлyчвa в дeтcĸaтa дyшa, 
тъй като детето изказва на глас онова, което при други обстоятелства не би споделило. Днес творчество-
то с четката далеч е затминало очакванията ни с нoв мeтoд нa Apт тepaпия – „Sensual Body Art Therapy“ 
(чyвcтвeнa бoди apт тepaпия) създаден от Мишел Вълчева 2. Той ce ocнoвaвa нa paзличнитe цвeтoвe, вceĸи 
oт ĸoитo ни влияe пo paзличeн нaчин. Цeлтa нa мeтoдa e чpeз pиcyвaнe пo тялoтo пaциeнтa дa дocтигнe дo 
тaĸa oчaĸвaнoтo cпoĸoйcтвиe, пoзитивнa eнepгия, xapмoния и peлaĸc.

Театърът е част от арт терапията. Шекспир е казал, че ”Целият свят е сцена и всички ние сме актьо-
ри на нея – влизаме, излизаме и за своето време всеки от нас играе различни роли”. Децата с трепет се 
включват в театрализираните игри. През последните години стана ясно, че занимаването на децата с теа-
тър и с изкуство въобще е толкова важно, колкото с математика и български език. Съгласно новите изме-
нения на закона за предучилищно образование, образователното направление ”Игрова култура”, което 
дава възможност детето да се докосне до театъра и игрите – дидактични и творчески, по класификацията 
на Саморукова, не намира място в учебната програма в детската градина. Възниква дефицит, който може 
да се компенсира с театрална игра в допълнителните дейности в детската градина, реализираща се в ня-
колко аспекта: етюд, игра драматизация, психодрама. 

Театрален етюд с кукла. При тази техника учителят е кукловодът, а детето „говори” с куклата, изразя-
вайки емоционалното си състояние тук и сега. То споделя проблем, който го тревожи и който не би спо-
менало в пряк контакт с възрастен или с връсниците си. чрез споделянето детето осъзнава собствените 
си чувства и търси решение на проблемите, освобождавайки се от напрежението. Така продължава на-
пред. Техниката е подходяща не само в допълнителните дейности, но и в уводния момент на основна пе-
дагогическа ситуация на всяко образователно направление в детската градина.

Игра драматизация и Музикотерапия. Според В. Станчева3 [7], в детската градина играта драматиза-
ция е „творческа игра“. Приема се като предестетическа дейност. Според А. н. Леонтиев една от специ-
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фичните й особености е, че тя представлява преход от предестетическа към продуктивна естетическа дей-
ност. Възникна предизвикателството да се открият механизмите, посредством които детската игра се пре-
връща в продуктивна естетическа дейност и се доближава до автентичното изкуство – театъра. Това е въз-
можно с помощта на творчески елементи4, преднамерени в педагогическата технология на играта-дра-
матизация: невербални изразни средства, активно творческо участие на децата в изготвянето на декори-
те, творческо ангажиране на родителя в подготовката на реквизита и декорите, импровизации, актьорска 
игра на децата, многоликото творческо присъствие на учителя, избор на музика и хореография, създава-
не на творчески продукт – нова приказка.

Музикотерапията, която се включва в арт терапията като цяло, е свързана с използването на различни 
музикални инструменти за себеизразяване, най-често под формата на игра. Myзиĸaлнaтa тepaпия, нaпpи-
мep, вĸлючвa нe caмo звyци, нo и вибpaции, pитъм, движeниe. Цeлият ĸoмплeĸc oт yceщaния пoзвoлявa на 
детето дa ce пpeнece в eдин дpyг cвят, дa се освободи от eмoциoнaлния тoвap, ĸoйтo нocи в ceбe cи, да раз-
бере чувствата си, да се обърне към себе си. Музикотерапията се осъществява посредством различни тех-
ники: звукостимулация, креативна музикотерапия, the Listening program, tomatis®, биофийдбек (невротре-
нинг), drum терапия (барабанотерапията). неусетно театърът се вплита с музиката и танците. Това дава въз-
можност детето да се потопи с всичките си отворени сетива в прекрасния необятен свят на изкуството.

Психодрама – метод създаден от Джейкъб Морено [5]. Подходът е насочен към разпознаване и пре-
живяване на скрити чувства, потискани до този момент, с цел те да се изразят пълно и свободно и да се 
премине към ново, по-ефективно поведение. Това се постига чрез изиграване на преживени значими съ-
бития. Морено вярва, че изиграването на проблемите има по-голяма терапевтична стойност, отколкото 
ако просто се говори за тях. неговите техники насърчават действието, междуличностното взаимодейст-
вие, изразяването на чувствата в настоящия момент. Изиграването е в контекста „тук и сега“, независи-
мо дали се отнася до минало или очаквано събитие. Според Морено спонтанността и творчеството са ос-
новни характеристики на личността. В своята същност психодрамата с деца е игра. Тя помага на децата да 
регулират емоционалните си преживявания, да разбират и преразглеждат своите взаимодействия с дру-
гите, да намират различни решения. Влизайки в познати и непознати роли, използвайки сценични еле-
менти, реквизит, кукли и силата на въображението си, децата удовлетворяват актуалните си потребности 
от себеизява и взаимодействие с връстници. Когато децата израстват в среда, в която се говори за чув-
ствата и причините за поведението, те развиват себеувереност, усещане за собствена ценност, себеува-
жение. Драматичната игра насърчава експресивното изразяване и това е особено ценен опит за по-сра-
межливите и стеснителни деца. Така те изграждат умения за: изразяване на емоциите си, по-висока са-
моооценка, по-богат репертоар от поведенчески реакции, нагласа, че във всяка житейска ситуация има 
изход, приемане и емпатия към различните от тях, приемане и уважение към самия себе си, изгражда-
не на Аз-концепцията. 

Приказкотерапията като част от арт терапията е вероятно най-добрата техника за деца в психология-
та, която се използва за справяне с агресия, посттравматични и психосоматични разстройства, кризисни 
ситуации, междуличностни конфликти при деца – казуси, все по-често срещани в образователното прос-
транство. още Айнщайн е казал, че: ”Ако искате децата ви да бъдат интелигентни, четете им приказки. 
Ако искате да станат още повече интелигентни – четете им още повече приказки”. нима има дете, кое-
то не желае да живее във вълшебния свят на приказките? В основата на ефикастността на метода е въз-
действието на приказката на две психически нива – съзнателно и подсъзнателно. Приказният свят според 
н. Песешкиан е „полето на сблъсъка между желаното и наличното“ [6]. Авторът вплита успешно приказ-
ките в психотерапевтичния метод, познат като „позитивна психотерапия“ [7]. Според него героите от при-
казките и самите приказки „лекуват“ [8]. Приказките трябва да са вълшебни. Фантазният приказен свят е 
изпълнен с чудеса. Децата потъват в него, влизайки в различни роли – принцове и принцеси, магьосни-
ци, феи, различни животни, одухотворени предмети и др. Тези пътешествия развиват въображението им, 
учат ги да не се страхуват от опасностите, а да ги преодоляват спонтанно, импровизирайки в настоящия 
момент. Методът се реализира посредством тренинг сесии, в които приказките се четат или разказват, а 
може да се използват и отделни епизоди от тях. Сесиите включват 3 елемента[9]: загряване, основна се-
сия и закриване. основната сесия е в две части: аз и вълшебното чувство в приказните герои, аз и въл-
шебното чувство у мене. Съчетават се с интерактивни методи за работа: ролеви игри, драматизация, еле-
менти от куклотерапия и др. обсъждат се с децата относно мислите и чувствата, които ги вълнуват. Де-
тето разсъждава върху героите, постъпките им, случващото се в приказката. То я съчинява наново, пре-
разказва я по свой начин, обогатява я с нови обстоятелства, фантазира нов край, който му харесва. Раз-
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мишлява върху нейната житейска мъдрост. Съпреживява я. Според Песешкиан [10] „Приказките не са-
мо налагат становища, но и променят становища, преосмислят житейски позиции.“ Целта е то да достиг-
не до същината на проблема, да се изправи пред него и да го разреши като намери сили за преодолява-
не на трудностите в него самия. Ефикастността на метода е въздействието на приказката на две психиче-
ски нива – съзнателно и подсъзнателно [11]. основата на терапията с вълшебни истории е образуване на 
връзка между приказните събития и процесите в реалния живот. Житейският опит на едно дете е много 
малък и в процеса на израстване то се сблъсква с редица непознати за него препятствия, което е слож-
на емоционална задача. Тук на помощ идва приказката, в която то открива в лицето на даден герой себе 
си. Слушайки я, научава как героят се справя с различни препятствия и винаги намира изход и решение, 
не унива, мобилизира се и успява да победи. Това води до натрупването в съзнанието на детето на бан-
ка от знание – то успява да се справи с всяка възникнала ситуация. чрез приказкотерапията учителят раз-
вива у детето умението да разпознава своята емоционална сфера. Рибите плуват, птиците летят, а хората 
чувстват. За да можеш да усетиш чувствата на другите, да ги споделиш и разбереш, първо трябва да раз-
бираш собствените си чувства. Детето се възпитава да приема другия с неговите добри и лоши черти. Из-
разявайки различните си емоции, то усъвършенства изразните си средства за общуване: мимика, пласти-
ка, реч. Преживява и отиграва страха си, безпокойството, агресията, чувството за вина, трансформира по-
ведението си в по-ефективна форма. 

С цел оптимизация на педагогическото ми взаимодействие с децата посредством стимулиране на 
творческия им потенциал се изправих пред предизвикателството да приложа в работата си някои от по-
сочените техники на арт терапията. Интересни са резултатите от тренинг с рисуване на свободна тема, 
проведен с четиригодишни деца от детската градина. оказа се, че те илюстрират върху листа своите по-
требности, към които имат дефицит относно:

 y Материални придобивки /най-често играчки/ и лакомства – изразява се в изобразяването на люби-
ма играчка, което детето води в магазина или в сладкарница.

 y Свобода на личността – децата рисуват върху листа хварчила, птици и други летящи предмети или 
животни.

 y Самочувствие и вяра в себе си – децата отъждествяват себе си със супер герои, победители в спорт-
ни състезания, камък, скала и други устойчиви на въздействия предмети.

 y Преживявания, време, прекарано със семейството – децата илюстрират себе си заедно със свое-
то семейство на море, планина, пикник, кино, цирк и други места, където то иска да сподели с тях.

 y Грижи и внимание – при някои деца този дефицит е толкова явен, че се стига до създаване на фан-
тазна реалност. В този аспект интересен е разказът на дете за извънземни, които отиват на плане-
татат си с ракета, построена от комъни и се връщат на Земята за да спасят човешко бебе, паднало 
на земята. По време на беседата ми с детето относно рисунката забелязах, че има белег на лакъ-
тя. Стана ясно, че предния ден е ходило с родителите си в парка и е паднало. Трябвало е само да се 
справи със ситуацията и в първия момент е нямало кой да му окаже помощ, а в този момент то се 
е нуждаело толкова много от грижи и внимание.

В направената изложба на рисунки, след тренинга се открояват и такива творби, в които децата рисуват 
своите страхове и тревожност. Така например едно момиченце нарисува къща, която се намира навътре, в 
страшната тъмна гора. По време на беседата ми с нея относно рисунката й, стана ясно, че това не е просто 
къща в гората, а в нея живеят приказните герои – баба Яга, Торбалан и Кумчо Вълчо. Детето сподели, че се 
страхува от тях, понякога ги вижда в тъмното, понякога ги сънува. Интересното е, че то намира начин да се 
изправи срещу страховете си и да ги победи заключвайки ги в къщата, за да не могат да избягат.

Има още десетки свидетелства за „изливането“ на детската душа посредством творчество в изобрази-
телната дейност на детето. най-често наблюдаваните дефицити се проявата при деца на социално слаби 
семейства и семейства с доходи под средните, при деца на родители, ангажирани с работата си над нор-
малното, авторитарни или посредствени родители.

В педагогическата ми практика превръщането на детската театрализирана игра в продуктивна естети-
ческа дейност, намери израз в проекта ми – театрален спектакъл по мой сценарий на приказката за „При-
ятелите, които извадили ряпата“ с деца от подготвителна група. новаторството на проекта е в приложе-
ните творчески елементи и неочаквания край – героите, извадили ряпата се отправят на космическо пъ-
тешествие сред звездите. Защо? Космосът е необятен, както са необятни въображението и творчество-
то, създали нова приказка. Това е кулминационният момент на творческите търсения на учителя и деца-
та. Представлението с успех се включи в празник „Детски мечти“. Така разгърната, театрализираната иг-
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ра се превърна във форма на обучение. на практика постановката, притежава характерните черти на про-
дуктовата естетическа дейност, тъй като малките артисти съпреживяха изкуството и успяха да въздейст-
ват на зрителите. Именно това въздействие е най-характерната черта на продуктовата естетическа дей-
ност. То е докосването до голямото изкуство, наречено театър. от реализирания проект могат да се на-
правят следните изводи:

Творческият акт е непредсказуем. Магия. Синтез на въображение и опит.
Играта драматизация е:

 y най-висшата творческа игра на действено претворяване чрез подражание, емоционално съпрежи-
вяване на изкуството и осъзнаване сложността на заобикалящата ни действителност.

 y Допълнителна форма на педагогическо взаимодействие в детската градина.
 y Развива творческия потенциал и компетенции на детето – комуникативни, културни и компетен-

ции за учене.
 y начин за решение на наболял проблем на децата в предучилищна възраст – дефицитът в общува-

нето, изместено от технологиите. 
 y начин на „учене чрез правене“ в светлината на съвременните представи относно необходимостта 

от играещия човек – „Homo ludens“.
 y Докосване до Световното културно наследство и позитивно отношение към изкуството, наречено 

театър.
Арт терапията стимулира развитието на емоционалната интелигентност при децата. 
Емоционалната сфера на личността е предпочитан обект на изследване в съвременната психология. 

Един от известните й изследователи – Даниъл Голман [12], споделя идеята на Питър Салови и Джон Д. 
Майер, които определят пет основни характеристики на емоционалната интелигентност [13]:

 y Познаване на собствените емоции – способност за разпознаване на собствените чувства. В случаи-
те, когато тези чувства са неприятни, е важно те да не се пренебрегнат, а да се осъзнаят и преживе-
ят без да се взима прибързано решение.

 y управление на емоциите – умение за контрол върху чувствата и изразяването им в адекватна фор-
ма, особено важи при справяне с отрицателните емоции, веднага, след като са осъзнати.

 y умения за самостоятелно мотивиране – проявяват се когато личността си е поставила определе-
на цел, тогава мобилизацията на емоциите е от важно значение за концентрацията на вниманието 
и за разгръщането на творческите й възможности. Д. Голман подчертава, че емоционалният само-
контрол/отлагане на възнаграждението и подтискане на импулсивността/ е основна опора за вся-
ко постижение.

 y Разпознаване/признаване/ на емоциите на другите – умение за съпреживяване на емоциите на 
другите, за съпричастност към емоционалните им преживявания, което в психологията се назова-
ва с термина „емпатия“.

 y Стабилни връзки – умение на човек, който е наясно с емоциите да установява пълноценни социал-
ни връзки.

Към тези характеристики на емоционалната интелигентност Франсис уилкс[14] добавя още една – 
„трансформиране на емоциите”. Тя посочва, че всяка една от емоциите има своята противоположност. 
Ето защо е ценно да притежаваме способността да преобразуваме отрицателните емоции в тяхното про-
тивоположно проявление – например тъгата в радост, омразата в любов, отчаянието в надежда и т.н. До-
брият учител посредством арт терапията се стреми да развие индивидуалната емоционална интелигент-
ност на детето. В работата си той използва подходящи подходи и техники за разпознаване и овладяване 
на най-често срещаните в ежедневието емоционални преживявания [15, 16]: радост, тъга, гняв, удоволст-
вие, страх, вина, обида, интерес, любов. Работата с емоциите и чувствата се осъществява чрез тренинг се-
сии. Всяка от тях се състои от 3 основни елемента [9]: загряване(настройване за работа в група), основна 
сесия, закриване(обратна връзка – рисунка, ролева игра, танц и др.). основната сесия има две части: раз-
познаване на чувството в самия себе си, разпознаване на чувството у другия. В хода на заниманията на-
мират приложение различни интерактивни методи като: арт терапия – рисуване, театър, драматизация, 
беседа, дискусия, ролеви игри, симулации и др. най-подходяща за малките деца е играта. В играта прози-
ра естеството на конфликтите като дефицит на обич, внимание, грижи, време и др. Играта притежава „по-
ложителен ефект върху емоциите“ [17]. Емоциите имат ”физическа” пътека в паметта, влияят върху мо-
зъка и предопределят реакциите ни. Емоциите, създадени от биологично автоматизирани пътеки са: ра-
дост, страх, учудване, отвращение, болка и тъга.
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Вариант на тренинг сесия за работа с чувството тъга, проведен с четиригодишни деца от детската гра-
дина. Първият елемент на сесията е загряване, с което се постига настройване на децата за работа. За та-
зи цел се използва играта ”Маймунката”[8], в която посредством зададени представи, децата изразяват 
емоционалното състояние на маймунка посредством весело или тъжно изражение на лицето. При реали-
зирането на играта, децата изпитват удовлетворение, изразено в превъплащението им в ролята на май-
мунката – подскоци, имитиране на звуци и жестове, присъщи за нея. В първата част на основната сесия 
се цели детето да разпознае тъгата в самия себе си. Постига се с използването на ”Метода на недовър-
шените изречения” [9]. Изразява се в довършване на глас на зададено изречение, което започва с думи-
те: „Тъжен съм, когато...“,“натъжава ме...“, „Когато съм тъжен...“. Децата изразяват чувството си на тъга ка-
то се крият, плачат, не желаят да говорят, нуждаят се от прегръдка на близък човек или любима играч-
ка, която възприемат като приятел и отдушник на вътрешните им терзания, искат лакомство, предпочи-
тат да играят с приятел, да гледат детска програма и др. Друг метод, използван в първата част на основ-
ната сесия е: „Моята представа за тъгата, изразена чрез рисунка“ [9]. Децата изобразяват тъгата като го-
лямо черно петно, вещица, крокодил, дъжд, самотно дърво, тъжно личице, големи облаци. Едно дете на-
рисува тъмни щрихи върху целия лист. организира се изложба и обсъждане на детските творби. В обоб-
щение се стига до извода, че не може да се избере една рисунка като най-добра, защото всеки един от 
нас има своята представа за тъгата. Втората част на основната сесия е насочена към разпознаване тъга-
та у другите. Тук удачен е методът [9]: „Работа в малки групи“ на тема: „Загубих: любим предмет/ дома-
шен любимец“. Целта му е детето да си припомни и да разкаже за преживяна загуба на предмет или жи-
вотно. Децата изразяват загубите си не само вербално, но и посредством невербални средства – тъжно 
изражение на лицето, мимики, сълзи, жестове на ръцете и други. Преживяването на чувството е точно в 
този момент. Така им се дава възможност да извървят пътя на преживяването в подкрепяща среда В об-
общение се стигна до извода, че загубата трябва да се приеме и да остане в миналото, защото животът 
продължава. ние нямаме възможността да върнем времето назад, но можем да забравим и да продъл-
жим нататък. В този момент на преживяване на негативна емоция е важно децата да се научат, че за да 
се справят успешно с нея, трябва да я трансформирт в нейната противоположност – една от основните 
характеристики на емоционалната интелигентност. Така детето осъзнава, че може да превърне тъгата в 
радост. В помощ идват и някои стратегии за справяне с тъгата: започни да мислиш положително, потърси 
приятели и развлечения, които те откъсват от лошото настроение и негативните мисли – игри на открито 
и с приятели, слушане на приказки и музика, танци, детски филми, подаръци, лакомства, разходки сред 
природата и др. В заключителния елемент на сесията – закриване децата имат за задача да съчинят 
групова приказка за тъгата [9], която започва с изречението: „Имало едно момиченце, което било много 
тъжно....“. Всяко дете продължава със свое изречение историята до нейния край, който се оказа оптимис-
тичен. Последва драматизация на приказката и рисуване на нейните герои. Те изпитват радостта от успе-
ха и осъзнават, че могат да не отдават такова значение на негативните чувства, за да могат да успеят да 
изпитат положителни емоции и да „внушат на подсъзнанието си“, че именно тези емоции ги ръководят и 
са значими за тях. Те осъзнават, че след всяко лошо преживяване, идва доброто. Всичко е временно, съ-
гласно вечният природен закон „Пантарей – Всичко тече, всичко се променя”. Трябват сили, търпение и 
мъдрост, за да се намери изход във всяка ситуация и всеки от нас да продължи своя път. 

Според Хауърд Гарднър [18] всеки индивид се развива с различна скорост, в различни сфери на инте-
лигентността и училището трябва да се ориентира към развитие на отделната личност. Той нарича своя-
та теория – „теорията за множеството интелигентности”, в която определя съществуването на 9 интели-
гентности – лингвистична, логико – математическа, музикална, двигателна, визуална, междуличностна, 
интраличностна, натуралистична и екзистенциална. Именно изкуството обединява и спомага развитието 
на всички видове интелигентност, а от там и на личността като цяло. настъпил е моментът, в който изку-
ството заема своето подобаващо място в образователното пространство наред с другите учебни направ-
ления. Изкуството развива емоционално малкото дете. Вече пораснало то остава неразривно свързано с 
него и продължава развитието си, обучавайки се. 

В най-ранна възраст оставете децата да творят и да играят. Това им позволява да опознаят себе си, да 
се изявят и развият като пълноценни личности. Така чрез изкуството децата получават любов, разбиране 
и увереност, особено необходими за да продължат живота си. 
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