
ДЕТСКА АРХИТЕКТУРНА РАБОТИЛНИЦА 

Архитектура + 

 

Примерна седмична програма 
 

Понеделник 

Сутрин: Архитектура – децата работят по проект свързан с темата на 
седмицата. Развиват умения за работа в екип, способност за 
взимане на решения и тяхното творческо изпълнение. 

Обед: Пикник и игри в Борисовата градина (топки, въжета, 
федербал и др.) 

Следобед: Архитектура+Изкуство – Рисуване от натура на архитектурен 
обект, графика (лятната сцена в Борисовата градина, къща и 
др.). Развива чувство за мащаб, пропорция и композиция. 
Начални уроци по перспектива.  

Вторник 
Сутрин: Архитектура – децата работят по проект свързан с темата на 

седмицата.  
Обед: Пикник и игри в Борисовата градина (топки, въжета, 

федербал и др.) 
Следобед: Архитектура+Музика – Що е то ритъм? Как звучат 

различните материали? Създаване на ритъм върху 
класическо музикално произведение. Движение в 
пространството, танц. Сглобяване на музикална композиция - 
запис.  

Сряда 
Сутрин: Архитектура – децата работят по проект свързан с темата на 

седмицата. 
Обед: Пикник и игри в Борисовата градина (топки, въжета, 

федербал и др.) 
Следобед: Архитектура+Театър – Театър на сенките. Що е то 

сценография? Създаване на сюжет, заглавие, декор, музика 
(записана от вторник). 

Четвъртък 
Сутрин: Архитектура – децата завършват седмичния си проект. 
Обед: Пикник и игри в Борисовата градина (топки, въжета, 

федербал и др.) 
Следобед: Архитектура+Фотография – Основни принципи на 

композицията. Светлина и сянка. Фотографиране на готовата 
архитектурна инсталация. 

Петък 
Сутрин: Архитектура – децата работят по индивидуален проект 

свързан с темата на седмицата (остава за тях).  
Обед: Пикник и игри в Борисовата градина (топки, въжета, 

федербал и др.) 
Следобед: Архитектура+ изложба. Синтез на изкуствата. Децата 

подготвят изложба, с която да се представят пред родители и 
приятели – архитектурна инсталация, фотография, театър, 
музика, филм (снима се през цялата седмица). 

17.30 часа: Официално откриване на изложбата. Програма. Връчване на 
сертификат за участие. Парти за завършване. 

 



ДЕТСКА АРХИТЕКТУРНА РАБОТИЛНИЦА 

Архитектура + 

 
Примерен график за деня 
 
8.30 ч. Посрещане на децата, строителство с дървени блокчета, 

плоскости, различни мащаби, конструктори 

9.00ч.   Архитектура  

12.00ч.  Обяд – пикник в Борисовата градина  

12.30ч.  Игри в Борисовата градина (топки, въжета, федербал и др.) 
 
14.00ч. Време за почивка – образователен филм свързан с темата на 

седмицата, възможност за разглеждане на книги и албуми по 

темата. 

14.30ч.  Архитектура + изкуство, музика, театър, фотография  

17.00ч. – 17.30ч. Изпращане на децата 

 

 
 
 
 


