
 

 

 

  

Забавление + терапия, 

възможно ли е?   

Представяме Ви един забавен метод за 
уплътняване на свободното време с Вашите 
деца. Знаем, че изолацията и пандемичната 
ситуация, пред която е поставен света, не 
влие никак добре както на по-възрастните, 
така и на децата. Малчуганите имат нужда от 
висока физическа активност или такава, 
която да бъде забавна за тях, за да се 
чувстват добре. Ще Ви запознаем с 
арттерапията като метод за овладяване на 
емоциите при децата.  

 

Терапия за деца и 

възрастни 

Този вид терапия е част от многобройните 
форми на психотерапията, при която 
основната движеща сила е творчеството, чрез 
което детето изразява себе си, своите 
емоции, преживявания и страхове. В 
арттерапията крайният резултат не е от 
особено значение, затова не изисквайте от 
децата си да рисуват перфектните форми, 
напротив – наблюдавайте и насърчавайте 
тяхното творение. Актът на творене е в 
основата на този вид психотерапия. Основава 
се на вярването, че творческият процес и 
себеизразяването чрез изкуството помагат на 
хората да разрешат проблеми и конфликти, 
да развият личностни умения, да 
контролират поведението си, да овладеят 
нервни изблици, депресии, психологически 
бариери, да се преборят със стреса.  

 

 Време е да рисуваме 
с децата си! 
Кога е най-подходящото време да се 

позабавлявате с децата си, ако не сега? 

Вземете блокчето за рисуване от шкафа 

на детето си, извадете флумастерите 

или моливите и ЗАЕДНО направете 

Вашата незабравима семейна рисунка.  

Темата избирате Вие! 

   

   

 

Приложима е и при деца и възрастни с различни 

проблеми, като например: говорни затруднения, 

психически разстройства или просто преминаване 

през тежък период. Използва се при емоционални 

проблеми, както и като приятна форма за справяне с 

трудности, психически травми, за по-ползотворно 

запаметяване и учене или неочаквани промени. 

Подобрява познавателните способности и състоянието 

на страдащи от Алцхаймер, загуба на паметта и 

травми на мозъка. Възможно е да помогне и при някои 

физически увреждания и травми. 
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  Методи на арттерапията 

Съвсем не е важно дали детето може да 

рисува, да пее, да танцува, да съчинява 

стихове и приказки. Тук творчеството е 

спонтанно. Важното е, че чрез него детето 

има възможност да изразява себе си, да 

получава емоционално освобождаване и 

удоволствие от процеса. При 

арттерапевтичните упражнения лявото и 

дясното полукълба на мозъка работят 

заедно, вследствие на което се случва 

осъзнаване на детето и коригиране на 

неговите вътрешни комплекси, задръжки и 

страхове. 

Арттерапевтични 

упражнения за деца 

 Драсканици. Това упражнение е най-

лесно. Използвайте моливи, пастели, 

цветни тебешири и флумастери. 

Детето може да рисува каквито 

пожелае линии или други фигури - 

цветът и размерът нямат значение. 

Няма установени правила, затова не е 

нужно да търсите смисъл в 

драсканиците. Важното е ръката да се 

движи свободно върху хартията.  

 Рисуване с ръце. При това 

упражнение използвайте бои за 

рисуване с пръсти. Детето нанася 

боята хаотично, с размазване или чрез 

точки. Важното тук е усещането за 

допир, което детето изпитва при 

контакт на пръстите с боята. Често 

това рисуване е придружено от силна 

 

„Ако едно дете често е 
критикувано – то се учи да съди. 
Ако едно дете често е хвалено – 
то се научава да цени себе си и 

другите.“ 

Мария Монтесори 

  

Най-разпространените 

видове арттерапия, са: 

 пясъчна терапия; 

 изотерапия, която включва 

рисуване, особено 

нетрадиционни техники, 

моделиране (с пластилин, глина); 

 музикотерапия; 

 цветотерапия; 

 терапия с приказки, 

библиотерапия; 

 танц; 

 театър. 

 

бъде положителна и/или отрицателна. 

Упражнението спомага за коригиране 

състоянието на тревожност, депресия, 

потиснатост, страх. 

 Рисуване с естествени материали. За 

изпълнение на това упражнение 

може да използвате ситен пясък, 

житни култури, листа и цветя от 

градината си. Тук отново е от 

значение усещането за допир на 

децата. Нанесете безцветно лепило 

върху хартиен лист и с помощта на 

детската длан заедно поръсете 

пясъка, житото, листата, нарязаните 

конци и всички налични материали. 

Излишното се издухва, отстранява от 

листа и изображението се проявява 

само там, където е лепилото. Това 

занимание спомага за разкриване на 

личността, адаптирането в нова 

среда, самооценката и 

самочувствието.  

 Рисуване и музика. Подгответе боите, 

четките, хартия и запис с различни 
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емоционална реакция, която може да  стилове музика. Предложете на 

детето да нарисува музиката, която 

то ще чуе. Обяснете, че музиката 

може да се представи, изобрази с 

всякакви линии и цветове, както то 

почувства. Упражнението допринася 

за изразяване на собствените чувства 

и емоции на хартия. 

 

 

 

 

 


