Сдружение с нестопанска цел „Шанс чрез умения”
гр.София, ж.к. Гео Милев, ул. „22-ри септември“,
бл. 14, вх. А, ет. 2, Тел.: 0877 85 77 33,
email: chancebyskills@gmail.com

ПРОГРАМА НА ДЕТСКИТЕ ШКОЛИ
15.01.2016 – 16.04.2016 г.
Място: Творческа къща „Хора и кукли” – адрес: София, "Дружба"-2 бл.302
Час: 09.00 – 14.00 ч.

Дата, час
16.01.2016 г.
09.00 –10.00 ч.

Школа

Тема
Артшкола
за работа с
хартия

1. Родителска среща
 запознаване с целите на Социален
проект „Щъркелите”
 запознаване на родителите и
студентите
 запознаване със спецификите на
децата
 организационни въпроси
 запознаване с работата на школите

Куклен
театър
10.00 –12.00 ч.

2. Тийм билдинг
 Запознаване на децата и студентите
 Ролеви игри
12.00 –13.00 ч.
13.00 –14.00 ч.

Школа за
творческо
писане

3. Разпределение на децата в трите
школи
4. Разяснение за работата на трите
школи


23.01.2016 г.
09.00 –11.00 ч.

Артшкола
за работа с
хартия

11.00 –12.00 ч



12.00 –14.00 ч.
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Запознаване със сценария за куклен
театър – „Силян щърка“. Разяснение
за декорите и куклите, за техниките, с
които ще бъдат изработени.
Разяснение за изложбата – към какво
се стремим.
Работа с различни техники за работа с
хартия.

09.00 –11.00 ч
10.00 –12.00 ч.



Куклен
театър





12.00 –14.00 ч.

09.00 –11.00 ч
11.00 –12.00 ч.




Школа за
творческо
писане

12.30 –13.00 ч



13.00 –14.00 ч.





30.01.2016 г.
09.00 –12.00 ч.
12.00 –14.00 ч.

09.00 –11.00 ч.

Артшкола
за работа с
хартия





Куклен
театър

11.00 –12.30 ч.



12.30 –14.00 ч.



09.00 –11.00 ч



Школа за
творческо
писане

11.00 –12.00 ч.
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Запознаване със сценария за куклен
театър – „Силян щърка“.
Разпределение на ролите в кукления
спектакъл между студентите и децата.
Репетиция на маса. Изграждане на
образите.
Поставяне на задачи за писане на
музика и песни към кукления
спектакъл.
Изграждане на детската редколегия.
Писане на очерци от и за участниците
в проекта – от деца за деца, които ще
бъдат публикувани в детското онлайн
списание „Щъркел”. Помощ и
редакция от студентите.
Сформиране на детска група от
художници и фотографи, които ще
илюстрират детските приказки.
Споделяне на детско творчество и
събиране на приказки за рубриката
„От раклата на баба” в сп. „Щъркел”.
Изработване на декори и куклищъркели за кукления спектакъл.
Изработване на детски рисунки към
авторските детски литературни
произведения, които ще бъдат
публикувани в сп. „Щъркел”.
Репетиции на маса с децата и
студентите – участници в кукления
спектакъл „Силян щърка“.
Изграждане на образите.
Музикална репетиция – песен
„Щъркелите“.
Инструментална репетиция –
аранжимент на песента „Щъркелите“.
Писане на очерци от и за участниците
в проекта – от деца за деца, които ще
бъдат публикувани в детското онлайн
списание „Щъркел”. Помощ и
редакция от студентите.
Детско фотооко – правене на снимки
от работата в школите. Фотографиите

12.00 –13.00 ч



13.00 –14.00 ч.



06.02.2016 г.



09.00 –11.00 ч.

Артшкола
за работа с
хартия



11.00 –13.00 ч.



13.00 –14.00 ч.

09.00 –11.00 ч.

Куклен
театър





11.00 –12.00 ч.



12.00 –13.00 ч.


13.00 –14.00 ч.

09.00 –11.00 ч
11.00 –13.00 ч.



Школа за
творческо
писане





13.00 –14.00 ч.

13.02.2016 г.
09.00 –11.00 ч.



Артшкола
за работа с
хартия

11.00 –12.30 ч.



12.30 –13.00 ч.
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ще бъдат публикувани в сп.
„Щъркел”.
Споделяне на детско литературно
творчество.
Четене на приказки за рубриката „От
раклата на баба” в сп. „Щъркел“.
Изработване на декори и куклищъркели и орли за кукления
спектакъл
„Силян щърка“.
Изработване на предмети от хартия за
финалната изложба.
Рисуване на илюстрации към
оригинално детско творчество.
Поставяне на мизансцен. Репетиция
на първа сцена от кукления спектакъл
– „Силян в родния си дом, преди
тръгването на път“.
Репетиция на песента на Неда в първа
сцена от спектакъла.
Инструментална репетиция – песента
на Неда.
Общи репетиции на песните
„Щъркелите“ и песента на Неда.
Писане на диалози и кратка театрална
пиеса.
Писане на очерци от и за участниците
в проекта – от деца за деца, които ще
бъдат публикувани в детското онлайн
списание „Щъркел”.
Детско фотооко – правене на снимки
за работата на школите.
Фотографиите ще бъдат публикувани
в сп. „Щъркел”.
Изработване на декори и кукли –
щъркели и орли, за кукления
спектакъл.
Изработване на предмети от хартия за
финалната изложба.
Рисуване на пейзажи.

13.00 –14.00 ч.

09.00 –11.00 ч.

Куклен
театър



Илюстрации на детски приказки,
стихове, песни.



Репетиция на втора сцена от кукления
спектакъл – „Буря. Силян се спасява
на острова на хората-щъркели“.
Музикална репетиция – песен
„Череша е цвят цветила“.
Актьорска репетиция с музика.

11.00 –12.30 ч.



12.30 –14.00 ч.



09.00 –11.00 ч

Школа за
творческо
писане





11.00 –12.00 ч.




12.00 –13.00 ч.
13.00 –14.00 ч.

20.02.2016 г.
09.00 –11.00 ч.



Артшкола
за работа с
хартия



11.00 –12.30 ч.




12.30 –13.00 ч.
13.00 –14.00 ч.
09.00 –11.00 ч.
11.00 –12.00 ч.



Куклен
театър




12.00 –13.00 ч.
13.00 –14.00 ч.

09.00 –11.00 ч



Школа за
творческо
писане
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Писане на информационен
журналистически материал.
Особености на репортажа,
информационната бележка, статията.
Писане на очерци от и за участниците
в проекта – от деца за деца, които ще
бъдат публикувани в детското онлайн
списание „Щъркел”.
Споделяне на детско творчество.
Детско фотооко – правене на снимки
за работата на школите.
Фотографиите ще бъдат публикувани
в сп. „Щъркел”.
Изработване на декори и кукли –
щъркели и орли, за кукления
спектакъл „Силян щърка“.
Изработване на предмети от хартия за
финалната изложба.
Рисуване на натюрморт.
Илюстрации на детски приказки,
стихове, песни.
Репетиция на първа и втора сцена от
кукления спектакъл „Силян щърка“, с
музика.
Работа с куклите.
Музикална репетиция – песента
„Задали ми се две мъгли“.
Инструментална репетиция –
аранжимент на песента „Задали ми се
две мъгли“.
Писане на стих и песен. Споделяне на
детско творчество.



11.00 –12.00 ч.

12.00 –13.00 ч.



13.00 –14.00 ч.



27.02.2016 г.
09.00 –11.00 ч.



Артшкола
за работа
с хартия



11.00 –12.30 ч.




12.30 –13.00 ч.
13.00 –14.00 ч.
09.00 –11.00 ч.



Куклен
театър

11.00 –12.00 ч.



12.00 –13.00 ч.



13.00 –14.00 ч.



09.00 –11.00 ч
11.00 –12.00 ч.




Школа за
творческо
писане



12.00 –13.00 ч.
13.00 –14.00 ч.
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Писане на очерци от и за участниците
в проекта – от деца за деца, които ще
бъдат публикувани в детското онлайн
списание „Щъркел”.
Детско фотооко – правене на снимки
за работата на школите.
Фотографиите ще бъдат публикувани
в сп. „Щъркел”.
Приказки за рубриката „От раклата на
баба” в сп. „Щъркел”.
Изработване на декори, маски и кукли
– орли и щъркели, за кукления
спектакъл „Силян щърка“.
Изработване на предмети от хартия за
финалната изложба.
Рисуване на портрет.
Рисуване на илюстрации към
авторски детски приказки.
Репетиция на трета сцена от кукления
спектакъл – „Силян в селото на
хората-щъркели“.
Музикална репетиция – „Сватбена
песен“.
Инструментална репетиция –
„Сватбена песен“.
Подготовка за записи на музиката и
песните – репетиция на всички песни.
Писане на приказка по зададена тема.
Подготовка на материали за детското
онлайн списание „Щъркел”,
включително очерци за деца със СОП.
Детско фотооко – правене на снимки
за работата на школите.
Фотографиите ще бъдат публикувани
в сп. „Щъркел”.
Приказки за рубриката „От раклата на
баба” в сп. „Щъркел”.

05.03.2016 г.
09.00 –11.00 ч.
11.00 –12.30 ч.



Артшкола
за работа с
хартия



12.30 –13.00 ч.




13.00 –14.00 ч.

09.00 –11.00 ч.

Куклен
театър





11.00 –12.00 ч.
12.00 –13.00 ч.



13.00 –14.00 ч.

09.00 –11.00 ч
11.00 –13.00 ч.

Школа за
творческо
писане





13.00 –14.00 ч.



12.03.2016 г.
09.00 –11.00 ч.
11.00 –12.30 ч.

Артшкола
за работа с
хартия





12.30 –13.00 ч.
13.00 –14.00 ч.

09.00 –11.00 ч.
11.00 –13.00 ч.



Куклен
театър



13.00 –14.00 ч.
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Изработване на декори, кукли и маски
за кукления спектакъл „Силян
щърка“.
Изработване на предмети от хартия за
финалната изложба.
Рисуване на приказен сюжет.
Илюстрации към оригинално детско
творчество.
Репетиция на четвърта сцена от
кукления спектакъл – „Силян в
родното си село – като щъркел“.
Работа с кукли.
Музикална репетиция на всички
песни - вокална и инструментална.
Подготовка за записи на музиката и
песните.
Писане на кратък разказ.
Подготовка на материали за детското
онлайн списание „Щъркел”,
включително очерци за деца със СОП.
Събиране на приказки за рубриката
„От раклата на баба” в сп. „Щъркел.

Довършителни работи по декорите,
маските и куклите за кукления
спектакъл „Силян щърка“.
Изработване на предмети от хартия за
финалната изложба.
Рисуване на приказен сюжет.
Илюстрации към оригинално детско
творчество.
Репетиция на първа и втора сцена от
кукления спектакъл „Силян щърка“.
Репетиция на трета и четвърта сцена
от кукления спектакъл „Силян
щърка“.
Музикална репетиция и подготовка за
записи.

09.00 –11.00 ч
11.00 –13.00 ч.




Школа за
творческо
писане

13.00 –14.00 ч.



Писане на дневник.
Подготовка на материали за детското
онлайн списание „Щъркел”,
включително очерци за деца със СОП.
Споделяне на детско творчество.

19.03.2016 г.
09.00 –11.00 ч.



Артшкола
за работа с
хартия

11.00 –12.30 ч.



12.30 –13.00 ч.




13.00 –14.00 ч.

09.00 –11.00 ч.



Куклен
театър

11.00 –13.00 ч.



13.00 –14.00 ч.

09.00 –11.00 ч
11.00 –13.00 ч.





Школа за
творческо
писане



13.00 –14.00 ч.



Довършителна работа по декорите –
изработване на елементи за направата
на къщички, огради, дървета и др. за
кукления спектакъл „Силян щърка“.
Изработване на предмети от хартия за
финалната изложба.
Рисуване на любим герой.
Илюстрации към оригинално детско
творчество.
Репетиция на сцената „Битка между
щъркели и орли“ от спектакъла
„Силян щърка“.
Записи на музиката в звукозаписно
студио.
Подготовка на осветление за
спектакъла.
Писане на есе на тема: „Как си
представям...”
Подготовка на материали за детското
онлайн списание „Щъркел”,
включително очерци за деца със СОП.
Детско фотооко.

26.03.2016 г.
09.00 –11.30 ч.
11.30 –12.30 ч.



Артшкола
за работа с
хартия




12.30 –14.00 ч.
09.00 –11.00 ч.



Куклен
театър

11.00 –14.00 ч.
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Изработване на предмети от хартия за
финалната изложба.
Рисуване на любим герой.
Илюстрации към оригинално детско
творчество.
Репетиция на пета сцена
„Завръщането на Силян в родното си
село“, от спектакъла „Силян щърка“.
Репетиция на целия спектакъл с
музика на живо и с декори.

09.00 –11.00 ч
11.00 –13.00 ч.




Школа за
творческо
писане

13.00 –14.00 ч.

02.04.2016 г.
09.00 –14.00 ч.



09.00 –14.00 ч.

Куклен
театър

09.00 –10.30 ч

Школа за
творческо
писане

10.30 –12.00 ч.



Артшкола
за работа с
хартия



Репетиция на целия спектакъл „Силян
щърка“ с музика, декори и с
осветление.



Писане на есе на тема: „Какво мисля
за детството си?”
Подготовка на материали за детското
онлайн списание „Щъркел”,
включително очерци за деца със СОП.
Споделяне на детско творчество и
приказки за рубриката „От раклата на
баба“.
Детско фотооко – правене на снимки
от работата на школите.
Фотографиите ще бъдат публикувани
в сп. „Щъркел”.




13.00 –14.00 ч.

Изработване на предмети от хартия за
финалната изложба.
Подготовка на изложбата.





12.00 –13.00 ч.

Писане на съчинение по картини.
Подготовка на материали за детското
онлайн списание „Щъркел”,
включително очерци за деца със СОП.
Споделяне на детско творчество.

02.04.2016 г.
09.00 –14.00 ч.

Артшкола
за работа с
хартия



Подготовка на финалната изложба.

09.00 –14.00 ч.

Куклен
театър



Репетиция на целия спектакъл „Силян
щърка“ с музика, декори и с
осветление.

09.00 –10.30 ч

Школа за
творческо
писане



Писане на есе на тема: „Какво мисля
за Социален проект „Щъркелите“?
Подготовка на материали за детското
онлайн списание „Щъркел”,
включително очерци за деца със СОП.

10.30 –12.00 ч.
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12.00 –13.00 ч.


13.00 –14.00 ч.

Споделяне на детско творчество и
приказки за рубриката „От раклата на
баба“.
Детско фотооко – правене на снимки
от работата на школите.
Фотографиите ще бъдат публикувани
в сп. „Щъркел”.

Социален проект „ЩЪРКЕЛИТЕ” се финансира в рамките на
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
www.eeagrants.org | www.ngogrants.bg
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