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„КУКЛЕНА ФЕРМА” – представяне на ателието 
 
 

„Куклена ферма” е ателие за изработка на театрални кукли от плодове, 
зеленчуци и други природни материали. Целта е да се насочи вниманието на 
децата към тези полезни за здравето продукти, през играта с тях. Насърчава 
се също така и мисленето на децата в посока еко-устойчивост и нулево 
замърсяване – материалите използвани за куклите, след играта могат да 
бъдат изядени и/или компостирани. За нас е важно да дадем на децата 
възможност да се убедят, че бързо, лесно и забавно могат сами да изработят 
кукли, с които да играят, като алтернатива на насажданото от медиите 
консуматорско поведение при подрастващите. 

 
 

Технически параметри на ателието 
 
 

Работната площ, необходима за провеждане на ателието трябва да 
дава възможност на 6 до 10 деца да работят, без да си пречат. За 
разполагане на материалите, заготовките и консумативите, както и за работа с 
тях, е необходим плот (маси) с площ 3-4кв.м. 

 
Материали – за ателието се използват основно плодове и зеленчуци 

характерни за сезона през който се провежда, както и други природни 
материали. 

 
Техника – провеждането на ателието не изисква специално техническо 

обезпечаване. 
 

Подготовката на ателието и работните места отнема 30 минути. 
Прибирането след края му е 15 минути. 

 
Екипът на ателието включва двама аниматори, които ръководят и 

подпомагат работата участниците. Ако в рамките на събитието се очаква по-
масово посещение (над 80 участника за времетраенето на ателието), екипът 
ни има готовност да включи още един аниматор, като условията за това се 
договарят допълнително. 

 
Времетраенето на ателието е 60 минути. Изключение правят случаите, 

когато подготвените заготовки и материали свършат преди изтичането на това 
време. Стандартно за едно ателие се подготвят материали за 70-80 кукли. 
Участниците се насърчават да изработят кукли водени от собствени идеи. 
Предложените от нашия екип модели са с цел децата, които не успеят да си 
измислят свой, все пак да могат да изработят кукла в рамките на ателието. 

 
Ателието „Кукли от Кулата” е подходящо за открити и закрити 

пространства. При представянето му на открито е необходимо да са налице 
необходимите метеорологични условия или да бъде осигурена защитена от 
капризите на времето работна площ. 
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Допълнителна информация 
 

 

Снимки от ателието: 
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