
     Проект „THE LITLLE HANDS IN ART“

                 Участници от НУ „Св. Софроний Врачански“ – Враца
                 Учениците от ГЦОУД 3 б, г  клас с учител Галя Илиева

За проекта
Международният еTwinning проект е реализиран в периода 2021-2022г. Възрастовата група на участниците е
7-12 години.  Участници  в  него  са  ученици  от Турция,  Испания,  Албания,  Румъния,  Йордания,  Северна
Македония и България.Този проект има за цел чрез  въздействието на изкуството да се  достигне до  детското
възприятие, разсъждение, внимание. Изкуството има голям принос за развитието на личността на децата и
способността за решаване на проблеми, то допринася и за тяхното емоционално развитие. Най-добрият модел
на обучение, научаване чрез правене, значително подобрява двигателните умения на децата.
Изкуството е език,  който увеличава изразния капацитет у децата  чрез различни дейности.  По този начин
креативността и въображението се засилват и играят много важна роля в учебния процес, тъй като тези два
елемента са от полза за развитието на детето.
 Дейности реализирани в проекта насърчават интелектуалното и емоционалното развитие на учениците. 

Осъществени дейности
o Запознаване на партньорите чрез TwinSpace и представяне на града, училището, 

класа.
o Създаване работен план на проекта;
o Конкурс за лого – рисунки, плакати, гласуване, избор;
o Рисуване върху балон ;
o Създаване на дърво от отпечатъци;
o Изработване на колаж от учениците ;
o Запознаване с творчеството на  известни художници; 
o Разучаване на народен танц на страна партньор по проекта;
o Изучаване на ритъма в музиката; 
o Крайни продукти, оценка и обратна връзка.

Въздействие върху учениците

Проектът има за цел да отгледа хора, които са придобили умения от 21 век.
В тази посока;
• Да запознаят учениците с изкуството;
• Да изведе креативността на преден план чрез развиване на въображението;
• За подпомагане на училищния  успех;
• За укрепване на комуникацията и отношенията;
• Да допринесе за  положително развитие на личността на детето;
• Учениците да открият и развият своите таланти;
• Осигуряване на технологична грамотност;
• Да придобият  учениците ефективно знания, умения и нагласи. 

Връзки към проекта:

https://www.emaze.com/@ALRZIZRQI/the-little-hands-in-art 
https://view.genial.ly/62544f88cedb820018f6a6ed/presentation-the-little-hands-in-art
https://www.storyjumper.com/book/showframe/122909482/untitled#page/10
https://read.bookcreator.com/ro6ZYTKMDEhMWUMlNKKf2TSm0md2/SVQf0vDXQXuqigfHoLcBgQ
https://www.menti.com/gzrz7f7t79
https://www.storyjumper.com/book/showframe/122938582/61e4536bea26a#page/1  https://read.bookcreator.com/  

https://www.emaze.com/@ALRZIZRQI/the-little-hands-in-art
https://www.menti.com/gzrz7f7t79
https://read.bookcreator.com/ro6ZYTKMDEhMWUMlNKKf2TSm0md2/SVQf0vDXQXuqigfHoLcBgQ
https://www.storyjumper.com/book/showframe/122909482/untitled#page/10


hfxgFHU1KQZDm4ZpnVSqjGMadRv7UIgtLZrGSwpM7aA/VC3VvxWNQlSsY5_Ctco84A  https://www.storyjumper.com/book/  
showframe/122938582/61e4536bea26a#page/1
https://www.storyjumper.com/book/showframe/122909482/untitled#page/10
https://www.storyjumper.com/book/showframe/118990192/6197eafb265e3#page/4

    https://www.youtube.com/watch?v=U8zQbfldCTQ
    https://www.youtube.com/watch?v=yz_MIhAdY5w
    https://view.genial.ly/62544f88cedb820018f6a6ed/presentation-the-little-hands-in-art

Краен продукт:

https://view.genial.ly/62544f88cedb820018f6a6ed/presentation-the-little-hands-in-art 

 

https://view.genial.ly/62544f88cedb820018f6a6ed/presentation-the-little-hands-in-art
https://www.youtube.com/watch?v=yz_MIhAdY5w
https://www.storyjumper.com/book/showframe/118990192/6197eafb265e3#page/4
https://www.storyjumper.com/book/showframe/122909482/untitled#page/10

