
Детето и творчеството 

Уважаеми родители, 

Изкуството дава възможност на човек да преживее и да претвори реалността по един 

алтернативен начин. Рисуването, моделирането, музиката, танца, творческото писане са 

спонтанни изразни средства. Те разказват истории, отправят послания и правят открития.  

Изкуството е форма на общуване. Когато детето твори, то изразява своите чувства, потребности, 

скрити конфликти. Творчеството, въображението и играта са естествените канали, чрез които 

детето ще сподели и преработи своите емоции. Предлагам ви няколко творчески упражнения, с 

които вашите деца, по още един и интересен начин, да изразяват своите емоции. 

 

Творческа игра „Сладкиш на чувствата“ 

Помолете детето да си спомни какви чувства е изпитало през периода откакто си е вкъщи и да ги 

запише едно под друго. След това му предложете да избере цвят, който според него подхожда 

на всяко чувство. На му помагайте с придложения. Нека само свърже цвят и чувство. Например: 

гняв – кафяв, спокойствие – синьо, радост – зелено, тъга – сиво, любов – розово, щастие – 

лилаво, страх – червено, изненада – оранжево и т.н. След това нека си направи легенда.  

Например: 

гняв  
спокойствие  
радост  
тъга  
любов  
щастие  
страх  
изненада  

 

Сега нека вземе голям рисувателен лист и да очертае голам кръг като торта или пица / 

можете да използвате чиния за шаблон /. Това е сладкишът от чувства на вашето дете. Всяко 

парче от него ще бъде с различна големина и цвят, както са били различно по вид и по 

продължителност неговите чувства. Помогнете му, ако има нужда с очертаването на 

парчетета, но нека само ги оцвети и украси. Ще се получи нещо като кръгова диаграма, но 

все пак си е торта от чувства. 

Можете да разговаряте по време на работа или след като сладкишът е готов кои чувства е 

нарисувало детето, с кои ситуации ги свързва, кое му помага да се справи с неприятните 

чувства. Как се чувства сега? Детето само ще ви насочва какви въпроси можете да отправите 

към наго, но нека не се чувства като на изпит, по-скоро да усети вашето разбиране, 

загриженост и подкрепа. 



Творческа игра „Щастливо място“ 

Задачата, която ще поставим на детето е да нарисува най-щастливото място, на което някога 

е било. Може да използва всякакви материали и дори да ги смесва. Нека рисува върху голям 

рисувателен лист, за да има пространство за изразяване и размах. Добър избор за тази 

задача са водните бои или сухи пастели, защото позволяват разливане и смесване на 

цветове. Нека детето се остави на въображението и мечтите си и да рисува свободно. 

Качеството на рисунката не е от значение, важното е да е спонтанно и естествено. 

След като е готово с картината на своето щастливо място, нека ви разкаже за нея. Кое е това 

място? Къде се намира? Съществува ли наистина или е въображаемо? Има ли някого с него 

там?  Кого би поканил на гости в своето щастливо място? Какво ще правят там заедно? 

Разказът ще ви разкрие интересни неща и може би ще ви даде нови идеи. 

 

Приятно рисуване и споделяне! 

 

Динка Дойчева - педагогически съветник 

diddoycheva@gmail.com 
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