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Ателие за интелектуално 

и артистично развитие 

 

„Дом с крила” е приказно пространство, което има за цел да даде възможност на родителите и техните деца 

за ново себепознание, за изграждане на нов поглед към семейните взаимоотношения. 

„Дом с крила” отвежда до нови измерения, започвайки с пътешествие в човека, пременяйки чрез това 

пътешествие светът около личността. Тъй като „Дом с крила” е пространство за цялото семейство, там където 

всеки член на семейството допринася за пътешествието чрез своят заряд, своите блянове и уникалност, 

вдъхвайки живот на крилата и превръщайки семейното огнище в приказно пространство, достигащо необятни 

висини. 

 

Екипът 

 

Хората, които се грижат за „Домът с крила”, са екип от мечтатели, едни непораснали деца, които мечтаят 

да създават отново и отново приказно пространство за развитие и израстване на своите деца и да споделят 

този специален „дом с крила” и със други подобни мечтатели, които също имат деца. 

 

Съчетавайки своят мечтателски порив и професионални умения, любими занимания, хората, грижещи се за 

дом с крила, предлагат многообразна палитра от умения: основата на къщата се крепи на психологически 

знания, които помагат да се определи посоката на психо-емоционалното развитие на децата и техните 

родители. Покривът на домa с крила е изграден  от стремежа към откривателстване и развитие  

индивидуалността и неповторимостта на всяко дете и всеки родител. А крилата са способността на човека да 

мечтае и бленува. 
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Програма „Аз с мама” 

 

 немска система за ранно интелектуално развитие : системата „ДЕЕММК” 

 

 Активно общуване на английски и немски език 

 

 занимание за дечица между 0,6 и 4г.  

 

 полудневни занимания от понеделник до четвъртък от 8.30-13.00 

 

 ден на културата и опознаване на света - посещение на галерии, изложбени зали, музеи, конни бази, 

екскурзии 

 

 заниманията се провеждат съвместно с родител 

 

 богата палитра от водещи: психолог, работещ активно по време на заниманията с децата, филолог, 

артист, музиканти 

 

 смесена възрастова група от 6 до 7деца 

 

 подпомагане цялостното развитие личността на детето: 

- занимания изцяло на немски и английски език 

- развитие на артистичните заложби у децата 

- индивидуален подход 

- ранно интелектуално подпомагане 

- потапяне в света на възрастните чрез игра 

- изграждане на морални ценности 

- подпомагане на 7те вида интелигентност по метода „ДЕЕММК” 

 

 

 светла и уютна материална база: естетическо, структурирано и близко до домашния уют пространство 

за учене чрез игрови и действени подходи, чрез които децата да усвоят света преживявайки го.  Голям 

двор за опознаване на пространството и себе си в него. 
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Д Е Е М М К 

Модул „Духовна интелигентност” 

„Аз и Библията” 

 

В „Дом с крила” е важно децата да развиват християнска морална култура, да 

опознават света чрез уважението си едно към друго. За нас е важно да развият 

чувството, че имат Баща, който се грижи за тях и че са неповторими. Да посеем 

семе на вяра, което един ден, ако те пожелаят, ще послужи за тяхната жива 

вяра. 

 

Модул „Емоционална интелигентност” 

„Аз и изкуството” 

Чрез  артистични занимания, насочени към подпомагане индивидуалността на 

детето, децата могат да развият своите артистични наклонности и естетически 

умения. Те се запознават с различни артистични техники под формата на игра.  

 

 

 

 

„Аз и другите” 

Освен интелектуалното развитие, „Дом с крила” изгражда основни морални ценностни като възприятие на 

останалите такива каквито са един път седмично. Под формата на игри и театрални постановки се разиграват 

ситуации от ежедневието, които да възпитат у децата основни морални ценности във взаимоотношенията си 

едно към друго - да уважават ближния, да поделят, да благодарят. 

 

„Аз и светът” 

 

Чрез практични дейности, един път седмично, децата опознават света на 

растенията и животните, на неживата и живата природа. Научават се да ценят 

живота. Съдят и се грижат за растения. Имат обучителна програма за произхода 

на продуктите, поднесен под формата на игра.  

 

 

„Аз и културата” 

 

Всеки петък дечицата ще имат възможност практично да опознават света, 

посещавайки културни мероприятия като театър, кино, библиотека, 

зоологическа градина, ботаническа градина и др. Създава се възможността за 

директен контакт с определени теми, както и развитие на определени умения.    
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„Аз в света на възрастните” 

 

Повлиян  от подхода на регио-педагогиката, тук децата един път седмично ще имат възможност да се 

приближат повече до света на възрастните, като изпробват различни ежедневни дейности като съвместно 

креативно готвене, забавно чистене, месене на хляб и много подобни ежедневни дейности. 

 

„Из света на творчеството с Илона” 

 В тези занимания децата ще се докоснат до света на изкуството, изработвайки сами предмети на изкуството, 

ще рисуват, ще апликират, лепят. Ще работят с цветове и форми. Чрез тези занимания ще развият естетически 

умения и усет към изкуството. В творческите занимания, децата ще опознаят повече себе си и своите 

способности. Ще имат възможност да починат активно, творейки. Провеждат се два пъти месечно. 

Илона е човек на изкуството, горяща за творчество и откривателство на нови измерения съвместно с децата. 

Работила в областта на изкуството и творчеството с  деца. Има творческо образование. 

 

Модул „Езикова интелигентност” 

„Английски и немски език” 

 

Една от уникалността в „Дом с крила”  е изучаването на два чужди езика като матерни от най-ранна възраст. 

Двете водещи общуват с децата  на два езика – немски и английски.   

Два дена в седмицата заниманията протичат  на  английски език и два дена - на немски език.  

Всичко,  до което се докосват децата в емоционален план и в игрови аспект оставя трайни следи в паметта. 

Именно поради тази причина, изучаването на езици при нас става по забавен и естествен начин , общувайки в 

играта и в ежедневието.  

Докосваме се до опознаването и на нови  култури, пеейки и играейки, тичайки и танцувайки в програмата „Из 

света на различните култури”. Тук децата чрез игрови методи се пренасят в нови светове. 

 

„Български език и култура” 

Един път седмично дечицата ще развиват знания към българската говорна и 

писмена култура. Ще изучават буквичките, ще развият любов към книгите и 

езика. Набляга се на чистота на езика. Четат се приказки, играят се игри, които да 

обогатяват езиковата култура и познания на децата. Разглеждат се различни 

български обичаи и традиции, които да развият по-дълбоко културно познание. 

 

„Из приказния свят на вълшебствата” 

Време, в което децата чрез приказки или театър се докосват до света на приказките. 

 Модул „Пространствена и кинетична интелигентност” 

„Здравословен начин на живот” 

В „Дом с крила” се обръща специално внимание на здравословния начин на 

живот , което включва физическо здраве и душевно здраве.  Чрез преди обедни 

закуски под формата на плод се грижим за здравословното физически 

израстване,а чрез хигиенните навици и правила, изграждаме усет към чистотата. 

Чрез сутрешни упражнения и танци – „Аз танцувам и се забавлявам” и чрез 

програмата „Пространствени игри” децата могат да изследват света около себе 

си движейки се. Чрез досег да развият себе познание и свето-познание. 
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Модул „Математическа интелигентност” 

„Аз и цифричките” 

 

Един път седмично дечицата навлизат в света на математиката, опознавайки 

различни геометрични фигури, числа и закони от света на физиката и 

математиката. Учат се да броят и смятат. Набляга се на логическите игри 

 

 

Модул „Музикална интелигентност” 

„Аз пея и свиря” 

Чрез музикални занимания се подпомага способност на децата за себе-изразяване, развива по естествен път 

умението на децата да слушат музика, да пеят и танцуват. Изучават ритъма, изпробват различни музикални 

инструменти, опознават различни стилове музика от различни краища на света. Между заниманията децата 

почиват с класическа музика-  „Класическа музика”. По време на слушане, децата релаксират и класическата 

музика се използва за естествено успокоение след активности.  

 

„Ритми със Злати” 

Курсът е насочен към деца между 2 и 5г. Провежда се два пъти месечно. В него 

ще учим песнички, танци, ще усвояваме ритъм и развиваме логическо 

мислене, благодарение на музиката. В този курс освен забавление, ще търсим 

и усвояването на нови умения за децата. Ще  търсим все по-активна форма на 

себе-изразяване.  Ще изработваме сами музикални инструменти. Ще се 

потопим в света на музиката чрез всички сетива, опознавайки нови и 

непознати музикални инструменти, учейки нови танци, слушайки прекрасни класически произведения. 

 

„ В света на музикалните инструменти” 

Това е проект, обхващаш два месеца, в който един път седмично децата ще се запознават с различни 

инструмент. Различни музикантите ще изпълняват музикални произведения на дадения инструмент. Децата 

ще имат възможност да се докоснат до него. Ще има  творческа част, в която децата ще могат сами да 

изработват, оцветяват, и направят сами подобен инструмент, ще чуят историята му и ще се докоснат до 

уникалността му по емоционално запомнящ се начин. Този модул ще развива не само музикалната 

интелигентност на детето, но и ще допринесе за развитие на любознателността и изследователския порив. Ще 

остави трайни следи в сърцата на децата. 

За проекта ще получим съдействие от музикантите на музикална група „Аявис”. 
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Програмата 

 

Програмата „Аз с мама” е насочена към майки, който са взели решение да отглеждат сами детето си и да 

инвестират своите виждания за света в работата с него. Присъствието на майката до 3годишна възраст е 

препоръчително.  

Поради изграждане на взаимоотношения в рамките на групата, заниманията могат да се посещават дневно, 

но не и частично само на определено занимание. Практиката и теорията свидетелстват за важността децата 

да свикват с присъствието си едно на друго.  Адаптацията на децата едно към друго повишава нивото на 

успеваемост и чувството на сигурност. 

 

Програмата се отличава с високо ниво на гъвкавост. Ориентир са общото състояние на децата и техните 

потребности. В зависимост от тях е възможно заниманията да бъдат преструктурирани, като винаги се запазва 

основната идея в заниманието. За да попиват нови умения и познания, децата е необходимо да се чувстват 

щастливи и уверени. За да оставят трайни следи знанията, е необходимо да се изгради емоционална връзка с 

тях. Именно поради тази причина, на първо място стои общото състояние на децата, техните потребности и 

желания. 

 

 „Дом с крила” не е просто място за забавление. То е  изключително за изграждане на личности, уверени в 

себе си и заобикалящия ги свят. Личности, познаващи себе си, способностите си, но и личности изграждащи 

уважение към останалите. Поради тази причина „Дом с крила” не е лишен от правила и спазването им е от 

първостепенно значение за изграждането на стабилна личност. Имайки подкрепата на най-близкия си човек – 

майката, децата биха могли да усвоят света по-пълноценно. Нейното присъствие също така е и 

предизвикателство за поставянето и спазването на правилата. Поради тази причина е необходимо нейното 

пълно съдействие по време на заниманията, но и нейното доверие във водещите и в техния подход.  

Методите се обсъждат ежедневно, за да дават яснота на родителя за определени действия и за да спомогнат 

изграждането на личността на детето в съвместната работа между водещ и родител. 

В програмата е залегнала идеята за редовни срещи, в които да се намира най-добрия подход за всяко дете, в 

които да се обсъждат както спецификите на характера, така и финия индивидуален подход. 
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Седмичен график  „Аз с мама” 

Ден Час Занимание 

Понеделник 

Английски език 

8.30-9.00 „Аз и Библията” 

9.00 – 9.20 „Аз танцувам и се забавлявам” 

9.20 –10.00 „Български език и култура” 

10.00-10.15 „Класическа музика” 

10.15-10.30 „Лека закуска с плод и чай и сушени плодове” с класика 

10.30-11.30 „Из света на творчеството с Илона” (2 пъти в месеца: в 
началото и в края на всеки месец) 

11.30-12.00  Пространствена игра 

 12.00-12.30 Обяд с класическа музика 

 12.30-13.00 Свободна игра 

 

Вторник 

Немски език 

8.30 – 9.00 „Аз и Библията” 

9.00-10.00 „Аз и другите” 

10.10-10.30 „Лека закуска с плод и чай и сушени плодове” с класика 

10.30-11.30 „Ритми със Злати” (2 пъти в месеца - в средата на месеца) 

11.30-12.00 „Пространствени игри” 

12.00-12.30 Обяд 

12.30-13.00 Свободна игра 

 

Сряда 

Английски език 

8.30-9.00 „Аз и Библията” 

9.00-10.00 „Из света на различните култури” 

10.10-10.30 „Лека закуска с плод и сушени плодове” с класика 

10.30-11.30 Проект „ В света на музикалните инструменти” 

11.30-12.30 Пространствена игра 

12.00-12.30 Обяд с класическа музика 

12.30-13.00 „Из приказния свят на вълшебствата” 

 

Четвъртък 

Немски език 

8.30-9.00 „Аз и Библията” 

9.00-9.40 „Аз и цифричките” 

10.00-10.30 Лека закуска с плод и сушени плодове с класика 

10.30-11.00 „Аз и изкуството” 

11.30-12.30 „Аз в света на възрастните” 

12.00-12.30 Обяд с класическа музика 

 12.30-13.00 Свободна игра 

 

Петък 10.30-13.00 „Аз и културата” (посещение на културни мероприятия; 
изложби;експозиции; библиотеки;) 

  „Аз и светът” (посещение на природни обекти, резервати и 
др.) 

Контакти:  

е-майл: domskrila@gmail.com 

страница: www.homeonwings.org 

фейсбук-страница: http://www.facebook.com/pages/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0/153395891352824 

фейсбук-група: http://www.facebook.com/group.php?gid=132036596842308 

телефон: 0899  121  721 

Адрес: гр.София; кв. Бъкстон; ул.Генерал А.Суворов 14; офис 2 
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