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Обучение по творчески умения 
Тема ”Усвояване на нови техники за рисуване. Рисуване с пръсти” 

 
 Обучението се проведе на 18 юни 2011 год. Темата на настоящата ни среща с децата бе 

посрещната от тях с голяма радост и въодушевление. 

 Рисуването с пръсти е форма на експресивно поведение, която може да разкрие значими 

личностни характеристики. Това е типично както за този тип рисуване, така и за други форми 

на художествено себеизразяване. Особеното на тази експресивна форма обаче е в това, че тя 

дава възможност на децата да се избавят от потиснатостта, да преодолеят страховете си и да 

придобият увереност в себе си.  

 Главна особеност на тази методика е в това, че процеса на проектиране не се сдържа и 

ограничава от нищо. Свободното изразяване на емоциите, влеченията и импулсите на детето не 

срещат граници при този подход. Ако при другите видове графично творчество се изисква 

добре развита мускулна координация (това може да застави неувереното дете да се откаже да 

рисува това, което искат от него), при рисуването с пръсти вероятността да се претърпи 

неуспех е много по-малка – тук движенията могат да бъдат прости и несръчни. Децата много 

рядко не приемат този метод, и в това се състои неговото важно преимущество. 

 Дейност 1: Нарисувай си рисунка и разкажи за нея 

 Заниманието ни започна казвайки на децата, че имаме най-различни цветове боички и 

могат да се опитат да нарисува нещо без помощта на четка. На влажна хартия дадох на децата 

бои. Когато всяко дете завърши рисунката си, поисках от него да й измисли име и да съчини 

история по нарисуваното. 

 Ситуацията на рисуването с пръсти в много отношения напомня игровата и предоставя 

уникалната възможност да се получат данни за поведението на детето – говорят положението 

на тялото му, скоростта на движенията му, честотата на дишането и спонтанните му 

изказвания. 

 От гледна точка на терапията е важно не това, което детето създава като крайна 

продукция, а това, че то придобива нов субективен опит. Рисуването с пръсти включва не само 

„изобразяване на проблем от детето“, но и неговото преживяване. В такава ситуация, когато 

детето е максимално свободно от каквито и да било изисквания и ограничения, то може да се 

обърне към вътрешното си „Аз“ и предаде на листа хартия най-дълбоките си преживявания и 

опит. Детето овладява нов език, ново средство за изразяване на своето „Аз“, което може да 

изрази физически, кинестетически (чрез усещания) и емоционално. 

 Дейност 2: Нарисувай животни от детска ръка 

 За второто ни занимание ни бе нужен един по-дебел флумастер, с който очертахме 

дланите на децата на отделни листи. Друг вариант е ръката на детето да се боядиса с различни 

цветове темперни бои, но предвид животното, което ще се дорисува трябва да съобразяваме 

цветовете предварително.Нарисуваните детски отпечатъци децата трябваше да дорисуват и 

оцветят, но само с пръсти. Някои от децата уподобиха отпечатъците на пеперуда,други видяха 

в тях риби, трети ги дорисуваха като слонове,пауни,и др. В края на заниманието на листите 

имаше цяла зоологическа градина-с почти всички представители на животинските видове. А 

децата бяха много енергични и активни в дейностите. 

 Изразявайки на хартията своите преживявания и тревоги, детето става далеч по-открито 

и готово за тяхната вербална преработка. Немаловажен при работата с деца е и фактът, че 

техниката рисуване с пръсти е много „жива“ процедура, която носи на детето удоволствие и му 

доставя весели и радостни преживявания. 
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