81 НЕЩА ЗА ПРАВЕНЕ
С ТВОЕТО “МАЛКО”
МАЛКИ МОМЕНТИ, ГОЛЯМА
МАГИЯ
НИСКОБЮДЖЕТНИ ИДЕИ ЗА ДЕЙНОСТИ
По всяко време:
• Попитай твоето „малко” какво би искало да прави. Направи гигантски списък от реални и
измислени дейности.

В къщи:
• Научи лесен фокус да смаеш него и неговите приятели.
• Покажи му твои снимки от детските години или училище.
• Отпечатай една оригинална тениска по специален повод.
• Напиши писмо до твоето малко при годишнина, казвайки му какво си забелязал(ла) за
него през тази година.
• Заедно напишете семеен вестник за приятелите и роднините.
• Изненадай твоето малко с честване на рождения му ден..
• Погледни за идеи във Web.
• Прочети същата книга и после я дискутирайте.
• Научи твоето малко на някакво хоби – научи за любимото хоби на твоето малко.
• Научи го да поправи нещо – колелото си, спуканата гума и пр.
• Направете заедно колаж от изрезки по някаква тема.
• Направи марионетна кукла и го научи как да я движи.
• Изпечете сладки, бисквити и пр.
• Напишете писмо до звезди, писатели или до членове на семейството и приятели.
• Играйте настолни игри. Научи го на нова игра.
• Играйте компютърни игри заедно.
• Разходете заедно твоето или неговото куче (после го изкъпете).
• Направи касичка за стотинки. Всеки път, когато ти или твоето малко намери стотинка я
пускайте в касичката. Накрая купете нещо смешно със спестеното.
• Ден на красотата – направете си един на друг прическа, грим, ноктите и пр.
• Гледайте един филм заедно (например нает) и после го дискутирайте.
• Фото ден: Облечете се и позирайте като модел за снимки един на друг.
• Сгответе нещо заедно.
• Пригответе кошничка с бисквити, домашен конфитюр и хляб за някого.
• Слушайте радио и танцувайте.

• Нарисувайте фамилни портрети или ги налепете в колаж от изрезки. Разговаряйте за
членовете на семействата и защо сте ги изобразили по този начин.
• Нарисувайте родово дърво. По възможност го декорирайте с реални снимки.
• Изиграйте една пиеска по материали от библиотеката.
• Направете албум от смешни карикатури – нарисувани или изрязани от вестника. Това
може да е перманентно.
• Помогни с домашните или в подготовката за изпитване, ако твоето малко те помоли за
помощ. .
• Включи твоето малко в почистването на градината/парка. Открий какво обича да прави и
го направете по забавен начин.
• Направете снимки на вашите приключения и ги изпратете по e-mail до офиса на СМЦ.
• Разгледайте семейните албуми. Споделете семейни истории.
• Направете комикс от изрязани снимки по разказ, измислен от самите вас.
• Осъществете научен проект заедно
• Направете старовремски снимки един на друг.
• Ремонтирайте заедно развалена мебел.
• Направете заедно къщичка за птици или пощенска кутия.
• Планирайте и създайте цветна леха или градина.
• Сглобете един пъзел заедно.
• Направете бижу (гривна на приятелството) или ключодържател от мъниста от стари
огърлици или такива купени от улични търговци.
• Направете плакат с всички думи, които можете да създадете от своите имена.
• Направете поздравителни картички, картички за благодарност и пр. от стари картички,
които имате и ги изпратете на приятели или роднини.
• Направете от стара бутилка произведение на изкуството, декорирайки я с камъчета,
мъниста или други подходящи материали.

В общността:
• Поговори за професионалната ориентация и покажи на твоето малко училището си,
• Идете на лов с фотоапарат заедно. Направете предварително списък на нещата, които
искате да снимате преди лова. Остави го то да снима.
• В библиотеката разгледайте книга с планове на къщи. Помогни му да си избере къща на
мечтите.
• Посетете магазин за битова техника (инструменти) и му обясни функциите на различните
машини/инструменти.
• Практикувайте попълване на формуляри за всичко: работа, банкови сметки и пр.
• Планирайте ваканция – реална или измислена в библиотеката или чрез Интернет.
Използвайте карти, глобус и т.н.
• Посетете заедно училищни или спортни събития. При възможност опитай да го
включиш.
• Харесайте си местен отбор и посещавайте заедно тренировките и състезанията му.
• Идете заедно на поход или пикник.
• Идете „на лов” за цветя или дървета с ръководство. Научете имената на растенията.
• Вземете скицник и обиколете града за да скицирате сцени или сгради.
• Идете в магазин за домашни любимци. Разгледайте и подръжте животните.
• Научете йога заедно.

• Посетете галерията в безплатния ден и дискутирайте изкуството.
• Посетете безплатен концерт (например на празника на града).
• Разходете се из града (квартала) и направете снимки на забележителностите. После
съставете карта на града за да визуализирате и създадете представа за географията му.
• Помогнете доброволно на някой възрастен човек – например в градината, пазаруване и
пр.
• Играйте тенис на маса, федербал, баскетбол и пр. заедно.
• Карайте колелета в Дунавския парк.
• Идете заедно за риба.
• Пързаляйте се с шейна през зимата или направете заедно снежен човек
• Сърфирайте в Интернет
• Започнете заедно да четете книга – например по една глава седмично и я коментирайте.

В парка:
• Открийте какви растения и животни обитават един квадратен метър трева.
• Ловете пеперуди заедно.
• Разходете се заедно и в торбичка съберете интересни листа и камъчета.
• Нахранете гълъби или врабчета.
• Направете къщичка за птици (напр. от метална или пластмасова кутия) и я окачете на
дърво.
• Направете група за почистване на парка. Вземете големи пликове за боклук.
• Направете пикник заедно.
• Играйте на фрисби или правете сапунени балони.
• Направете модел на кораб или хвърчило и го тествайте.
• Направете „научен проект”, който изисква работа навън (например свързан с насекомите,
климата, наблюдение и пр.).
• Направете си хербарий от интересни цветя или листя.
• Направете заедно голяма рисунка на асфалт с цветни тебешири, керемида и пр.
• Организирайте наблюдение на Луната и звездите през нощта с бинокъл или любителски
телескоп (с разрешение и в присъствие на възрастен).
• Гледайте заедно залеза.
• Карайте кънки заедно...
Предложете и вие идеи за дейности и ни ги изпратете на info@fyc-vidin.org

