ПЛАН – ПРОГРАМА
за провеждане на занимания по интереси
с учениците от І, ІІ и ІІІ клас
за периода 08.06. – 23.06.2021 г.

Цел на програмата:
Да се стимулира творчеството, креативността и екипната работа у учениците от
начален етап.
Задачи:
1. Подобряване на социализацията и преодоляване на социалната изолация
чрез участие в дейности по интереси.
2. Пълноценно ангажиране на учениците през свободното време под
ръководството на квалифицирани учители.
3. Развитие на творческите способности, комуникативни умения, обогатяване
на общата култура; физическа активност и изграждане на умения за работа в
екип чрез проектни дейности.
Очаквани резултати:
Включване на учениците в заниманията по интереси ще допринесе за постигане
на пълноценно използване на свободното време чрез участие в дейности, за развитие на
творчеството, подобряване на социализацията; развитие на комуникативни умения;
обогатяване на общата култура; изграждане на умения за работа в екип; практическо
приложение на умения; интерес към изпълнение на проектни задачи; развитие на
физическа активност.
Съдържание на програмата:
Програмата е разработена на база възрастови, индивидуални особености и
интереси на учениците след направено проучване с родителската общност.
Времетраене – 10 дни с продължителност от 8,30 до 11,30 часа.
Организация: Дейностите ще се реализират в 2 сборни групи
Направления: „Работилница на открито“ и „Здравословен начин на живот“.
Дейностите, включени в направление „Работилница на открито“ са: изкуство,
приказкотерапия, танци, екология, проектни задачи.
Дейности, включени от направление „Здравословен начин на Живот“: туризъм,
игри, наблюдения и дискусии, практически задачи.

ТЕМИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

№ по
ред

ДАТА

ТЕМА НАПРАВЛЕНИЕ
„Работилница на открито“

ТЕМА НАПРАВЛЕНИЕ
„Здравословен начин на
живот“

1.

08.06

Изкуство – Света около мен

Подвижни игри

2.

09.06

Приказни герои

Пея и танцувам –
музикални игри

3.

10.06

Училищна цветна градина

Забавни игри

4.

11.06

В света на приказките,
песните и танците

Игри по групи

5.

14.06

На театралната сцена

Забавни игри

6.

15.06

Да си направим хербарии

Здравословно хранене

7.

17.06

Какво знам за животните

Посещение на градския
зоопарк

8.

21.06

Представям в рисунка, танц
и стих това което посетих

Красотата на природата в
нашия парк

9.

22.06

Рисунка на асфалт

Състезателни игри

10.

23.06

Зоопарк – представям ви
една атракция в моя роден
град

Моето дневно меню

Заложените теми по направления в програмата могат да бъдат променяни,
съобразно условията.

РАДКА СТАНЕВА
Директор на ОУ „Св. Климент Охридски“
гр. Павликени

