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 През м. юли  2011 година проведох поредната си среща с децата от 
втора възрастова група от село Веселиново. Явно, обученията на децата са им 
доста интересни, защото отново се явиха повече от определения брой деца. Но 
това не е проблем, готовност имах за това.  
 Като първа дейност реших да разучим песничката „Ах, морето”,  като си 
носих плейбек и синбек за целта. Децата от моята група много обичат да пеят, 
знаят доста песни, но в предвид предстоящата дейност разучихме тази нова 
песничка, тя е лесна, мелодична и оказа се, позната на децата. 
 След това проведох кратка беседа с децата, за да проверя нивото на 
знанията им относно морето и морското дъно. Поговорихме си кой е ходил на 
море, какво е морето, каква е водата, какви обитатели има в морето, каква 
растителност. Както и очаквах, децата нямаха много богата информация, но аз 
се бях подготвила с копирани картини на морски обитатели и растителност. 
Трябваше да има нагледност задължително, за да добият децата по-голяма 
представа и да използват своите и получените нови знания в предстоящата 
творческа дейност. 
 Започнахме и същинската творческа работа. Помолих децата да се 
разделят на три групи по желание, раздадох им по една кутия (дъно на кутия), 
темперни бои, четки, копирани фигурки на рибки, миди, русалки и други морски 
обитатели и им пожелах приятна работа. Децата с голямо въодушевление 
започнаха работа.  Аз им помогнах да си разпределят задачите в групата-кой 
ще оцветява дъното, кой ще изрязва, кой ще оцветява изрязаните фигурки и 
т.н. За добро настроение и по-добро въображение, им пуснах лека и приятна  
музика. 
 Смятам определено, че децата за първи път работиха в екип. Те не 
можеха да си разпределят и разделят задачите, всеки искаше да прави всичко. 
Но аз вече доста ги познавам и не ми беше никак трудно да ги насоча кой с 
какво да се занимава. И работата потръгна. Приятно ми бе  да наблюдавам 
желанието, с което работиха децата, умението, а  и неумението на някой от тях 
да се справят. Но затова сме ние, модераторите. Заедно с мен и по-сръчните 
деца помагаха на неуспелите. 
 И така, получихме три прекрасни групови морски апликации. Децата им 
се радваха много. Подсказах им, че ако искат да получат повече информация 
за морето и неговите обитатели - да гледат ТВ програмата National Geografik, 
Dnimal Planet,  да потърсят книжки от училищната библиотека или читалището. 
 Е, най-хубаво ще бъде, ако могат да посетят морето-пожелахме си го 
всички заедно!  И с новата песен за морето си казахме до скоро виждане! 

Времето не ни стигна да пробваме и рисуване върху стъкло, но и това ще 
направим в някой от следващите творчески срещи. 
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