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Abstract: The purpose of this paper is to present a specific complex of art pedagogical techniques. The tech-
niques used in the complex aim to provoke and inspire children’s creative resources. Main accent is the connec-
tion and observation of the creative process. An exploration is intended to be observed between the creative 
ways for regulation and awareness of basic emotions. The complex is expected to be used as a pedagogical tool 
in the learning process. The application of the complex is proposed to be in the field of early childhood develop-
ment in connection with tasks, related to emotions, creativeness and personal strengths and recourses. 
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Творчеството вдъхновява децата да създават и да използват въображението си.  При подрастващите 
изкуството включва отворен, неструктуриран, съзидателен процес. Този дейностно-ориентиран процес, 
който е фокусиран повече върху създаването, отколкото върху творбата, дава възможност на децата да 
експериментират с различни материали, като се съсредоточат върху изследването на фантазията си, а не 
върху идеята да пресъздават готови модели. Изкуството позволява на децата да ръководят дейността си 
и да изпробват творческите материали свободно, по свой уникален, креативен и оригинален начин [1]. 

Как следва да се разбира използваният в доклада термин „творчески ресурси“ – всяко дете прите-
жава творчески потенциал в определена степен. Той се изгражда от правене на предположения, задава-
не на въпроси, изследване, експериментиране и игра. Това са активности, съпътстващи творческия про-
цес. Една от особеностите на детската психика, която може да се разглежда като предпоставка за творче-
ска дейност е голямата чувствителност. Децата реагират на обкръжаващата среда емоционално и непо-
средствено. Под влияние на афективни състояния те често възприемат действителните обекти преиначе-
но, като по този начин тяхното въображение създава образи, които надхвърлят съдържанието на възпри-
емания обект [2]. По тази причина представеният комплекс от техники е насочен към емоционалното ос-
ъзнаване при децата. Разбира се, формирането на творческата личност е процес, за който е необходимо 
многообразие от методи и похвати. Настоящият доклад не претендира за изчерпателност, а акцентира 
върху емоциите и осъзнаването им чрез арт педагогически техники като средство за стимулиране на дет-
ската креативност и обогатяване на творческия потенциал. 

Докладът представя специфичен комплекс с арт педагогически техники, който има за цел да вдъхно-
ви детското въображение. Комплексът е насочен към провокиране на креативния потенциал на децата и 
цели свързване с творческите им ресурси. Творчеството в ранното детство, както и други умения, следва 
да бъде насърчавано и развивано чрез подходящи педагогически средства. Децата са креативни по рож-
дение. За тях е много по-лесно да нарисуват картина, отколкото да отговарят на въпроси директно. Те се 
разкриват чрез образи, цветове и форми, чрез историите и героите на своето въображение [3].

Идеята за използване на арт педагогически техники за стимулиране на детското творчество е почер-
пена от приложението на арт педагогиката. Артпедагогиката се отличава от конвенционалните методи на 
образование и възпитание и предполага непосредствено творческо взаимодействие между нейните су-
бекти… Тя се базира на възпитателни цели, свързани с ценностите, с креативното мислене, с интегратив-
ността на различни видове изкуства“ [4].

Предложените в представения творчески комплекс задачи са насочени към предоставянето на въз-
можност децата да развият своите силни страни, да открият вътрешните си ресурси чрез изкуство, да от-
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работят емоционални реакции. Използвани са творчески педагогически упражнения, които са създаде-
ни от автора на настоящия доклад. Задачите са подходящи за деца в предучилищна и начална училищна 
възраст, но могат успешно да бъдат адаптирани от прилагащият комплекса според индивидуалните нуж-
ди и конкретната ситуация. 

Емоциите създават сложни усещания, които детето трудно осмисля. Детето има нужда от подкрепа-
та на възрастния, за да разбере своите чувства. Да го научим да ги осъзнава, означава да му помогнем да 
управлява ресурсите, които емоциите и разумът произвеждат [5]. „В днешно време, децата са изложени 
на прекалено много сигнали – особено тогава, когато възрастните не подбират и направляват тези влия-
ния чрез активно възпитание“ [6]. Стресовите фактори и пренасищането от външни стимули води до по-
затруднена самостоятелна регулация на емоционалното възприемане при децата. Затова е важно да се 
въздейства позитивно върху осъзнаването на емоционалните им преживявания посредством подходящи 
педагогически практики.

Фокусът в представения комплекс е осъзнаването на базовите емоции през процесът на изпълнение на 
творческите задачи. Децата изследват своето емоционално състояние чрез серия от арт педагогически тех-
ники, които провокират тяхното въображение и насърчават споделянето на емоции и тяхното преработване.

Арт педагогически комплекс от задачи за свързване с творческите ресурси при децата
Задачите са свързани с базови емоции, които децата изпитват. Творческите практики съдействат за 

осъзнаване и регулиране на съответната емоция.
Задача 1: Осъзнаване и регулиране на емоцията страх – „Шапка невидимка“ 
Начин на изпълнение: Предложете на детето да изработи шапка от тишу хартия или да украси готова.
Цел на заданието: развиване на творческото мислене и креативност чрез отговори на въпросите по 

време на творческия процес.
Подходящи въпроси по отношение на задачата: 

 y какво е чувството, което изпитваш докато твориш?
 y от какво те защитава шапката?
 y кога и от какво имаш нужда да се скриеш?

   

   

Фигура 1. Визуализация – изображение от изпълнение на творческа задача 1 
на дете на 7 годишна възраст  
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Задача 2: Осъзнаване и регулиране на емоцията радост – „Гирлянда на благодарността“ 
Начин на изпълнение: Предложете на детето да напише на малки цветни листчета нещо, за което е 

благодарно на някой или за което иска да благодари. После нека свърже листчетата в гирлянда.
Цел на заданието: развиване на творческото мислене и креативност чрез отговори на въпросите по 

време на творческия процес.
Подходящи въпроси по отношение на задачата: 

 y какво е чувството, което изпитваш докато твориш?
 y кои са нещата, за които се чувстваш благодарен?
 y на кого искаш да благодариш?

      

Фигура 2. Визуализация – изображение от изпълнение на творческа задача 2 
на дете на 7 годишна възраст

Задача 3: Осъзнаване и регулиране на емоцията отвращение – „Балон“
Начин на изпълнение: Предложете на детето да напише на листче нещо, което го отвращава. После 

да прикрепи листчето към балон и да си представи, как чувството отлита с балона.
Цел на заданието: развиване на творческото мислене и креативност чрез отговори на въпросите по 

време на творческия процес.
Подходящи въпроси по отношение на задачата: 

 y какво е чувството, което изпитваш докато твориш?
 y какво предизвиква в теб отвращение?
 y как мислиш, че можеш да промениш това чувство?

      

Фигура 3. Визуализация – изображение от изпълнение на творческа задача 3 
на дете на 7 годишна възраст

Задача 4: Осъзнаване и регулиране на емоцията гняв – „Скулптура на гнева“ 
Начин на изпълнение: Вземете глина, пластилин или друг подходящ за моделиране материал и пред-

ложете на детето да направи скулптура на своя гняв.
Цел на заданието: развиване на творческото мислене и креативност чрез отговори на въпросите по 

време на творческия процес.
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Подходящи въпроси по отношение на задачата: 
 y какво е чувството, което изпитваш докато твориш?
 y какво изобразява скулптурата?
 y искаш ли да я промениш в нещо друго?

      

Фигура 4. Визуализация – изображение от изпълнение на творческа задача 4 
на дете на 7 годишна възраст  

Задача 5: Осъзнаване и регулиране на емоцията тъга – „Буркан на щастието“
Начин на изпълнение: Предложете на детето да напише на листче нещо, което го е направило щаст-

ливо. После нека пусне листчето в специален „буркан на щастието“.
Цел на заданието: развиване на творческото мислене и креативност чрез отговори на въпросите по 

време на творческия процес.
Подходящи въпроси по отношение на задачата: 

 y какво е чувството, което изпитваш докато твориш?
 y какво предизвиква в теб тъга?
 y можеш ли да промениш това чувство, като се сетиш за нещо, което те е направило щастлив?

      

Фигура 5. Визуализация – изображение от изпълнение на творческа задача 5 
на дете на 7 годишна възраст  

Предложеният комплекс за свързване с творческите ресурси при децата е с цел използването му като 
част от процес на разработване и апробиране на методики за стимулиране на детската нестандартност. 
Целта е част от работата на автора на настоящия доклад по проект за „Проучване и развиване на нестан-
дартността на образователните субекти“. Представените арт педагогически техники могат да се приложат 
като част от бъдещата методика по проекта.

Творчеството при децата не е просто средство за забавление, а източник за изследване на вътрешния 
свят и заобикалящата действителност. Чрез прилагане на арт педагогически техники могат да се форми-
рат нови умения и компетентности. Развитието на творческите ресурси е гаранция за успешна реализа-
ция, адаптивност и чувство на удовлетворение при децата.
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