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І. Цел: Осигуряване на подкрепа за личностното развитие на децата от
ДГ„Биляна“ с изявени интереси и дарби в областта на приложното
изкуство.
Развиване и подпомагане на творческия потенциал и индивидуалните
умения на децата чрез приложни дейности.
ІІ. Задачи:
1. Експериментиране с разнообразни материали и техники.
2. Стимулиране работата в екип.
3. Усъвършенстване на фината моторика и търпението на децата.
4. Разгръщане на фантазията на децата, усета им за форми и цветове,
естетически вкус и чувство за красота и хармония.
ІІІ. Дейности:
1. Работа с хартия - изработване на картички, маски, цветя, хартиени
пластики, опаковки и др.
2. Изработване на мартеници, сурвачки, накити от различни материаликамък, хартия, текстил, пластмаса, природни материали и др.
3. Моделиране - работа с пластични материали: пластилин, глина,
тесто. бижутерия.
4. Подготовка, организиране и участие в изложби, базари, конкурси.

5. Изготвяне на годишно разпределение за провеждане на конкретните
дейности в заниманията с децата.
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Тема
Съдържание
„Венец от ябълки“ Работа с хартия. Изработване на
ябълки и съчетаването им във венец.
Развиване на умения за работа чрез
прегъване на хартия.
Висяща есенна
Работа с природни материали и
украса
картонени чинийки. Апликиране.
Самостоятелно
избиране
на
цветна
основа,
симетрично подреждане на елементи,
композиционно и цветово решение.
„Есенна гора“
Апликиране чрез изкъсване. Влагане
на старание и творчески усет при
украсата.
„Пинокио“
Изработване на забавна игра от
картонени чинийки. Оцветяване.
„Коледно
Изработване на картички за Коледа и
настроение“
Нова година. Експериментиране с
разнообразни материали и техники.
„Зимна картина“ Апликиране. Самостоятелно избиране
на цветна основа, разполагане на
модулни елементи в различни
варианти. Използване на тампони за
грим и памук.
Свещниче
Работа с тесто. Развитие на фината
„Звездичка“
моторика. Затвърдяване на уменията
за работа с пластичен материал.
Оцветяване и лакиране.
„Коронка сърце“ Изработване на коронка - сърце от
картонени чинийки. Развиване на
координацията на ръката и на
психомоторни умения. Оцветване.
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Изработване на
мартеници

Изграждане на умения за рисуване,
аплики-ране, плетене на мартеници.
Стимулиране работата в екип.
„Пролетни
Самостоятелно
апликиране
на
цветя”
различни познати цветя. Използване
на едни и същи модулни елементи.
Допълнително поставяне на зелени
листа и стъбла. Украса на вазата.
„Пиленца“
Работа със семена - боб, царевица и
страгали.
Запознаване с техниката мозайка.
„Великденски
Рисуване, апликиране, украсяване,
яйца”
подреж-дане на различни варианти на
великденски яйца. Разгръщане на
фантазията на децата.
„Числовата
Изработване на числовата редица от
редичка“
отпадъчни материали - картонени
кутийки, плат, хартия, дървени
шишчета и разнообразни материали
за украса. Стимулиране работата в
екип.
Годишна изложба на всички изделия, изработени от децата

