
КРЕАТИВНИ ДЕЙНОСТИ
"30 КРЪГА"

ПЛАН НА УРОК 4

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

Освен че е страхотно упражнение за загряване, „Тридесет кръга“ предлага бърз урок
за идеи. Генерирайки идеи, се балансират две цели: гладкост (скорост и количество
идеи) и гъвкавост (идеи, които са наистина различни и обособени).

Стъпка 1
Дайте на всеки човек писалка, молив или маркер и страница с 30 кръга (Приложение
4.1).

ЦЕЛИ НА ПЛАНА НА УРОКА: ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ЗА ПЛАНА НА УРОКА
Продължителност – 5 минути за изпълнение + 15 минути за обсъждане (20
минути)
Необходими материали – работни листове, писалки.

„Тридесет кръга“ представлява загряващо
упражнение, което може да се направи
индивидуално или в група. Основната му
цел е да стимулиратворчеството на
участниците, като превърне 30 кръга в
разпознаваеми обекти за много кратък
период от време (5 минути).

- Творчество;
- Генериране на идеи;
- Гъвкавост;
- Работа под напрежение;
- Мислене извън кутията;
- Оригиналност.



Стъпка 2
Залага се време за изпълнение от 5 минути. Когато всички са готови,
стартирайте таймера и започнете да рисувате!

Стъпка 3
Попълнете колкото можете повече от кръговете в разпознаваеми
обекти – целта е количество, а не качество.

Стъпка 4
Сравнете резултатите: вижте колко кръга са попълнени и колко
разнообразни са отговорите. Някой използвал ли е пространствата
извън кръговете или е комбинирал два кръга, за да направи картина?
Колко души са попълнили десет, петнадесет, двадесет или повече
кръга? (Обикновено повечето хора не попълват всички.) След това
потърсете разнообразие и гъвкавост в идеите. Вижте дали идеите са
производни (баскетбол, бейзбол, волейбол) или обособени (планета,
бисквитка, щастливо лице). 



БИБЛИОГРАФИЯ И ПРЕПРАТКИ

https://clubexperience.blog/2018/03/29/30-circles-challenge-creative-icebreaker-
activity-with-free-download/
https://innovationlab.net/blog/9-best-exercises-to-spark-creativity-in-ideation/
https://www.theglobalday.org/wp-content/uploads/2013/11/Worksheet-30-Circles-
Bernstein-Maya.pdf

Въпроси са по-нататъшна дискусия:
 
·Какво е чувството да създаваш идеи?
·Имали сте ограничено време. Как се почувствахте от това напрежение? 
·Как тази дейност може да ни помогне да мислим как да бъдем
креативни с идеите си като цяло?

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 4.1

https://www.sessionlab.com/methods/3-question-mingle
https://www.sessionlab.com/methods/3-question-mingle
https://www.sessionlab.com/methods/3-question-mingle

