
Нашият разказ за творческите       

ателиета—2017 година продължава… 

 

Пред вас е третият брой за 2017 година от електронния ин-

формационен бюлетин на Детски отдел на Регионална библи-

отека “Николай Вранчев” - Смолян. Изданието стартира през 

2013 година по проект “Иновации за талантливи и информи-

рани деца”. 

Каним Ви да покажете вашето творческо въображение, като 

станете съавтори на електронния бюлетин.  

Вашите творби може да изпращате на електронния адрес на 

Детски отдел: sm_lib_do@abv.bg или на място в библиотеката. 

                                                                        Очакваме Ви! 
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Ателие  

 

“Финансова грамотност” 
Ръководител  Емилия Коджебашева 

          Ателието стартира с тълкуване на понятието “финансова грамотност “ и насоки за 

изграждане на умения  за  вземане на правилни решения, свързани с пари и разходи. 

Децата научиха интересни факти  за историята на парите, а чрез играта ”Да си предста-

вим, че живеем в праисторически времена” участниците отк-

риха значението на думите „бартер” и „търговия”. По време на 

самата игра децата изработиха табла с различните храни, ко-

ито си разменяли племената от древността. 

              Как хората търгували в древността, какви проблеми 

са имали при бартерната размяна на стоки и как се стигнало 

до извода, че има нужда да се измисли универсално средство 

за размяна на стоки-  това беше важната тема, която се обсъж-

даше през втория ден от ателието. 

        Палавниците чуха „Легендата за римската богиня 

Юноно Монета” , защо точно с нейното име и до днес ще на-

ричат късчетата метал, които носим в портмонетата си. Видя-

ха различните видове древни монети и научиха , че за първи път в България са сечени 

монети  по времето на цар Иван Асен. Бяха им показани и първите български пари след 

Освобождението на България. 

           Децата имаха за задача сами да отпечатат монети с помощта на лист и молив и 

след това да ги изрежат, това начинание е необходимо като подготовка за следващия 

ден в който децата ще играят на пазар. 
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        Забавната  задача за деня  бе изграждане на умения за месенето на  тесто. Научи-

ха какви съставки са необходими за да омесим хляб, пица  и дребни сладки. В случая те 

направиха солено тесто, а след това положиха малките си 

ръчички и направиха отпечатък в тестото.  

 

 

 

 

 

 

 

Тази забавна игра  предизвика един от участниците 

да покаже на всички своите умения за работа с тесто 

и на следващият ден  Ивайло Йорданов почерпи 

всички участници  със  саморъчно приготвени палачинки 

с шоколад , а желаещите си записаха рецептата и указа-

нията на “малкия майстор”. 

        Денят бе посветен на пазара. Децата трескаво под-

реждаха стоки, пишеха цени и предлагаха на своите кли-

енти най-добрите си продукти. Участниците в играта „Да 

отидем на пазар” с игрови похвати си припомниха значе-

нието на думите стока, пари, цена и пазар.  



На следващите  заниманията в ателието на участниците бяха представени две 

теми: „Моето семейство” и „Нужда или желание”. 

По първата тема беше дискутирано, какво е най-важно в едно семейството,  как-

во наричаме семеен бюджет и къде отиват парите на мама и татко, които получават 

като работна заплата.  

Малчуганите чуха интересна исто-

рия за възникването на данъците в древ-

ната Месопотамия и осъзнаха, какво е 

значението на тази дума. 

Думичките приход, разход и бю-

джет вече не са непознати за всички, за-

щото всяко дете записа в табличката си 

своите приходи и разходи за деня. 

По втората тема  „Нужда или же-

лание”  учениците имаха задача да нап-

равят разликата между двете думи. 

Имаше и предизвикателство отп-

равено към децата от ръководителя им под 

формата на въпрос „Какво е по-важно в жи-

вота ни от всичките пари на света.” 

В отговорите на децата нямаше колебание. 

Те споделиха, че най-важното нещо на света 

е здравето, семейството, любовта и прия-

телството. Нещата, които не се купуват с 

пари. 

        

В  този ден забавната задача беше 

изработване на динозаври от картон, коя-

то донесе много емоции за участниците. 
 



 

  В периода от 24—28 юли 2017 г. в Детски отдел на библиотеката премина втора 

част на ателие „ Сръчковци”. В него взеха участие  малчугани от града, както и много гос-

туващи дечица дошли да прекарат лятната ваканция при баба и дядо в планината. 

 Първи ден темата бе “Поле от слънчогледи”. Пре-

ди да пристъпят към задачата участниците изслушаха 

приказка от книгата “Славни слънчогледови “ на авторка-

та Нели Маргаритова, която ги пренесе в едно малко 

градче, което се намирало в средата на огромно слънчог-

ледово поле. Участниците останаха впечатлени и от пре-

зентацията за Слънчогледа, който се влюбил в луната. 

Докоснаха се до красотата и приятелството, което може 

да съществува в природата. 

 Сръчковците пристъпиха към изпълнението на за-

дачата да изработят слънчоглед . Децата изрязваха лепиха и измайсториха слънчоглед-

цветето, което първо е погалено от слънцето .  

      Вторият ден бе посветен на книгата “Малкият принц “от френския автор Антоан дьо 

Сент- Екзюпери. Участниците в ателието изгледаха видео урок за Малкият принц. Запоз-

наха се с историята на момчето със златните коси, която 

е и красива и тъжна, какъвто е и самия живот. Децата 

научиха интересни факти за писателя: че Екзюпери е 

роден в началото на 20 век, бил е пилот по професия и 

посещавал много европейски страни като журналист. За 

книгата научиха, че е написана в Америка и е издадена 

там през 1943г. на два езика английски и френски. 

Илюстрациите в книгата са на самия автор. И днес тези 

оригинални илюстрации се използват в новоиздадените 

книги. 

 

Ателие  

 

“Сръчковци - 2” 
Ръководител  Елена Дурева  



След прочит на втора глава, в която авторът среща Малкият принц, малчуганите избраха 

темата за работа: „ Моля… нарисувай ми една овца!” Всяко 

дете изработи овца от хартия, вълна и прежда по свой ори-

гинален начин. Сътвореното от детските ръце със сигурност 

ще се хареса на Малкият принц. 

  Третият ден участниците в ателието работиха по две теми: 

 Момичетата изработваха пана от морски пясък и миди, като декорация използва-

ха темперни бои и цветен брокат. От подбраните материали се получиха красиви цветя, 

пеперуди, риби, морско дъно. Момчетата направиха интересни вятърни висулки от ка-

нап, мъниста и дървени плочки, на които нарисуваха различни неща от природата- 

слънце, къщички, птици, листа.  

     След свършените задачи децата изслушаха прочит на “Приказка за приятелството” от 

Павлина Павлова.  



            Програмата за следващия ден  започна с една от любимите книги на децата от 

Ран Босилек- Патиланско царство. Г-жа Дурева им прочете писмото Патиланско четене, 

с което ги мотивира да продължават да търсят интересни приключения в книгите.  

             Задачата за деня бе върху готов шаблон да залепят  силиконови елементи на 

точно определените места, за да се получат цветни картини. Децата показаха умение и 

сръчност в направата на картините.  

          Идеята за темата на последния ден се породи от разказа на едно момченце, което 

сподели, че в къщи си отглежда мишка. И така от цветна гланцова хартия и лепило г-жа 

Дурева показа на сръчковците как да направят мишлета. Тук децата разгърнаха своите 

умения в направата на котката, която сами нарисуваха, изрязаха и оцветиха. Втората им 

задача бе да напишат кратък текст  за мишката, който да го изиграят пред публика. Но 

театър без декор не съществува и ентусиазирано се заеха с неговото изработване. 

 Голям интерес предизвика текста написан от Владислава Сариева със заглавие 

Мишото семейство. Тя първа излезе да го представи. Последва я Деница Ненова. 

 Като финал в последния ден на ателието г-жа Дурева също представи и разигра 

пред сръчковците написаната от нея приказка “Старият мишок”. С много смях и забавле-

ние завърши “Сръчковци- 2.” Родителите останаха очаровани от изработените неща, кои-

то видяха на изложбата във фоайето на Детски отдел. 

 



 Страничка за детско творчество 

Очаквайте продължение на забавните занимания за деца,   включени 

в програмата “Лятото, децата и  библиотека”... 


