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ПЛЕТЕНЕ НА ШАЛ С РЪЦЕ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИВАНЕ НА 
КРЕАТИВНОСТТА И ВЪОБРАЖЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 
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KNITTING A SCARF BY HANDS – A WAY FOR DEVELOPMENT OF CREATIVE 
THINKING AND STUDENTS’ IMAGINATION 
Ana Ivanova Materova 
First Primary School „St . Cyril and St . Methodius“, Gotse Delchev

Abstract: If you capture all students ‘attention with something that activates all their sences, imagination 
and creative thinking-then they would be able to assimilate new skill better and follow the instructions more 
easily. The innovative method of knitting a scarf by hand allows students through their personal work to make 
something that can always be used. Knitting a scarf is a unique way to reduce emotional stress among students 
and stimulate the process of learning and creative thinking. Knitting develops patience and it is important for 
students during class work. Knitting a scarf allows students to be creative in solving problems, lets them improve 
their current ways of thinking and behaviour. 
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Живеем в 21 век, век на иновациите, постиженията, век на глобалното развитие на обществото в мно-
жество аспекти. Въпреки, че изцяло новите технологии присъстват в нашето ежедневие от ранна детска 
възраст до дълбока старост, изкуството на някои занаяти е все още актуално и приложимо в нашето еже-
дневие. В училище децата с интерес и желание изучават учебните дисциплини. Тази година имах въз-
можността да проведем открито занятие заедно с учениците на тема „Плетене на шал с ръце“.  В минало-
то повечето занаяти са се практикували професионално, а в настояще някои от тях като плетенето са ал-
тернативен метод за придобиване на креативност, сръчност и преодоляване на стреса и това е от изклю-
чителна полза и намира приложение при децата по време на учебните часове. 

Да ви разкажа малко за плетенето. Плетенето е метод за изработване на текстил с помощта на преж-
да, игли и само с ръце. Плетенето възниква още от древността, открити са различни стенописи от архе-
олози с изображения на хора с дрехи. По време на новата ера плетенето се развива с бързи темпове в 
Близкия изток, Европа, плетивото е донесено от египетските християни – коптите. През следващите веко-
ве плетенето търпи огромен прогрес с възникването на машини за плетене, усъвършенстване на матери-
ала за плетене и се налага като доста печеливш занаят.

„Плетене на шал с ръце“ – това е тема на открито занятие, което проведохме с учениците в група за 
целодневна организация на учебния ден от 6 клас в Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, 
гр. Гоце Делчев.

В началото на часа учениците с интерес се запознаха с историята на плетенето и с материалите за пле-
тенето (фиг. 1).

 

Фигура 1. Представяне на плетенето.
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Запознахме се стъпка по стъпка с метода на плетене на шал с ръце (фиг. 2).

 

  

Фигура 2. Започване на работа. 

Учениците с голямо вълнение започнаха да плетат. Като с нетърпение очакваха да изработят своите 
шалове. Учениците усърдно и сръчно прилагаха наученото и творяха, забавляваха се изработвайки ша-
ловете (фиг. 3). 

 

Фигура 3. Моменти от работата

Накрая на часа учениците бяха удовлетворени от своите произведения и със задоволство споделяха за 
невероятната емоция изживяна при плетенето на шаловете. Като резултат от собствения им труд (фиг. 4).
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 Фигура 4. Удовлетвореност от крайния резултат

В края на часа учениците бързаха да споделят своите впечатления и вълнения от плетенето с ръце. 
Всички бяха на мнение, че им е било забавно и със задоволство споделяха, че ще продължат да плетът с 
ръце дори ще запознаят семействата си и приятели. Плетенето на ръце като иновативен метод за поре-
ден път доказа своето благоприятно въздействие върху практикуващите го. Креативността, спокойствие-
то, въображението, фината моторика, благоприятното въздействие върху мозъка го прави уникално и по-
лезно. Иновативният метод на плетене с ръце развива нашето въображение, подобрява концентрация-
та и ни дава възможност чрез личният си труд да изработим нещо, което винаги може да бъде използва-
но в бита и ежедневието.


