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І. Дейности 

 

 Дейност Основание/заповед Брой групи Брой 

ученици 

1 Проучване на желанията на 

учениците за включване в 

дейностите по интереси 

анкети 2 35 

2 Извънкласни дейности по 

интереси за развитие на 

творческите способности на 

учениците 

Тематична 

програма/ график 

на дейностите 

2 35 

3 Организиране и провеждане на 

публични изяви на учениците 

Тематична 

програма/ график 

на дейностите 

2 35 

4 Работа с родители и настойници Тематична 

програма/ график 

на дейностите 

  

5 Междуучилищни дейности Тематична 

програма/ график 

на дейностите 

  

 

 

 

ІІ. Целеви стойности за изпълнение на училищната програма 

 

№ Показател Целева стойност Изпълнение на целевата 

стойност 

% Брой % брой 

 Брой ученици 45 30   

      

 

 

ІІІ. Бюджет на училището, за изпълнението на дейностите по проекта 



 

 

 

№ по 

ред 

Видове разходи Средства в лева 

1 Разходи за възнаграждения на ръководителите на 

извънкласни дейности и директор 

1750 

2 Разходи за закупуване на материали, необходими за 

изпълнението на извънкласните дейности 

100 

2.1 Учебни пособия и материали 50 

2.2 Канцеларски материали 100 

2.3 Разходи за закупуване на консумативи - тонер 180 

2.4 Електронни/мултимедийни продукти 100 

   

 Финансиране 2129 лева  

 Общо: 2280 

 за периода януари-юни 1518 

 за периода септември-декември 762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Тематични програми на групите 

 



 

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА НА ГРУПАТА 

 

Име на дейността: Ателие за плъсти 

Ръководител: Виктория Жекова 

 

I  Цели 

• Овладяване техниките на плъстене – мокро, иглонабиване, комбинирано -  и  

изработване на различни елементи, пана , триизмерни  фигури; 

• Провокиране на интерес към плъстенето на вълна като един от начините за  

съзидание и творчески труд; 

• Формиране на естетически вкус и творческо мислене,  креативност  и асоциативност; 

тяхното приложение в ежедневието; 

• Умения за отразяване на впечатления, настроения, мисли и чувства  , въплътени  в 

изработените  продукти, с  творческите изразни средства на вълната и използваните  

цветови  хармонии ; 

• Умения за създаване на собствени проекти и тяхното реализиране. 

 

II  Очаквани резултати 

 

• Удовлетворение на творческите търсения и начин за  себеизразяване ; 

• Плъстенето да се превърне в забавление, като едновременно с това формира  усет 

към красивото и развива  въображението; 

• Приобщаване на учениците към творческите  дейности, обогатявайки  ценностната 

им система  с качества като търпение, наблюдателност, работа в екип , сръчност, и др. 

• Социализация и умения за общуване. 

 

III. Разпределение на съдържанието  

 

№ 

по 

ред 

Тема / Ядро на учебното 

съдържание 
 

Дата на 

провеждане 
Място на 

провеждане 
Брой 

часове 
Начален 

час 

1. Запознаване с плъстенето 

като приложно изкуство. 

Основни понятия.  Материали 

, техники, инструменти за 

работа 

26.09.2022 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 

 
 

15.30 

2. Изработване на обемни 

фигури в техника сухо 

плъстене 

3.10.2022 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

3. Изработване на обемни 

фигури в техника сухо 

плъстене 

10.10.2022 г Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

4. Изработване на обемни 

фигури в техника сухо 

плъстене. Участие в конкурс 

17.10.2022 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

5. Изработване на вълнени 

топчета в мокра техника 
24.10.2022 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 



6. Изработване на вълнени 

топчета в мокра техника 
 

7.11.2022 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

7. Изработване на вълнени 

топчета в мокра техника 

14.11.2022 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

8. Изработване на гривни и 

колиета 
21.11.2022 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

9. Изработване на гривни и 

колиета 
28.11.2022 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

10. Вълнени основи.  

Изработване на едноцветна 

вълнена основа в техника 

мокро плъстене 

5.12.2022 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

11. Вълнени основи.  

Изработване на едноцветна 

вълнена основа в техника 

мокро плъстене 

12.12.2022 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

12. Изрязване на елементи от 

едноцветните основи и 

оформяне на пана с 

флорални, зооморфни  и 

геометрични мотиви  чрез 

иглонабиване 

19.12.2022 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

13. Изрязване на елементи от 

едноцветните основи и 

оформяне на пана с 

флорални, зооморфни  и 

геометрични мотиви  чрез 

иглонабиване 

9.01.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

14. Изработване на мартеници в 

комбинирана техника 

16.01.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

15. Изработване на мартеници в 

комбинирана техника 

23.01.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

16. Изработване на мартеници в 

комбинирана техника 

30.01.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

17. Изработване на мартеници в 

комбинирана техника 
6.02.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

18. Изработване на мартеници в 

комбинирана техника 
13.02.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

19. Опаковане и подреждане на 

изработените мартеници 
20.02.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 



20. Опаковане и подреждане на 

изработените мартеници 

23.02.2022 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

21. Организиране на Мартенски 

базар 

27.02.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

22. Организиране на Мартенски 

базар 
1.03.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

23. Мартенски базар 2.03.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

24. Мартенски базар 6.03.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

25. Бижута. Оформяне на 

отделни елементи и 

комбинирането им с мъниста 

13.03.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

26. Бижута. Оформяне на 

отделни елементи и 

комбинирането им с мъниста 

20.03.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

27. Бижута. Оформяне на 

отделни елементи и 

комбинирането им с мъниста 

27.03.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

28. Пано. Изработване на 

натюрморт и пейзаж по 

избрана тема. Комбинирана 

техника 

3.04.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

29. Пано. Изработване на 

натюрморт и пейзаж по 

избрана тема. Комбинирана 

техника 

24.04.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

30. Пано. Изработване на 

натюрморт и пейзаж по 

избрана тема. Комбинирана 

техника 

15.05.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

31. Пано. Изработване на 

натюрморт и пейзаж по 

избрана тема. Комбинирана 

техника 

22.05.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

32. Занимания по избор на 

учениците 
23.05.2023 г. Кабинет 

Изобразително 

изкуство 

2 15.30 

33. Занимания по избор на 

учениците 
29.05.2023 г. Кабинет Из. 

изкуство 
2 15.30 

34. Организиране на годишна 

изложба базар 
30.05.2023 г. Кабинет из.изк. 2 15.30 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА НА ГРУПАТА  
„Обичам природата и съм част от нея!“ 

Учебна 2022-2023 г. 

 

Ръководител:Антонина Георгиева 

 
I. Цели 

1. Възпитаване на учениците в любов към природата . 

2. Полагане на грижи за животните и растенията . 

3. Засаждане на цветя и дръвчета като възможност за поддържане на екологичното 

равновесие 

4. Получаване и развиване на знания и умения за здравословен режим на хранене. 

5. Създаване на навици за спортуване и повишена двигателна активност 

6. Получаване на знания за социалнозначимите зависимости-

алкохол,тютюнопушене,вредата от тяхната употреба и начини за предпазване. 

7. Възпитаване и развиване на навици за опазване на собственото здраве. 
8. Полагане на грижи за опазване чистотата на околната среда-рециклиране на 

отпадъци,икономия на водни и енергийни ресурси. 

II. Очаквани резултати. 

      1.Социализация и умения за общуване 

      2.Развиване на умения за грижи към  животние и растенията. 

      3.Възпитаване  в любов и толерантност към заобикалящата ни природна среда. 

      4.Формиране на личност и характер. 

 

III. Разпределение на съдържанието  

№ Тема Дата Брой 

часове 

Място на 

провеждане 

1 Наблюдаване на поведение при 

синантропизирани  птици в 

района на с.Кичево. 

21.09.2022 2 кабинет природни 

науки 

2 Билките в СИ България-

събиране, сушене и приложение. 

28.09.2022 2 кабинет природни 

науки 

3 Алергиите-невидимият враг. 05.10.2022 2 кабинет природни 

науки 

4 Здравословното хранене-

съставяне на дневен и седмичен 

хранителен режим. 

12.10.2022 2 кабинет природни 

науки 

5 Изготвяне на хербарии от листа и 

есенни цветя 

19.10.2022 2 кабинет природни 

науки 

6 Ползите за здравето и доброто 

самочувствие от ежедневните 

спортни дейности и двигателна 

активност 

26.10.2022 2 кабинет природни 

науки 

7 Физически и психически 02.11.2022 2 кабинет природни 



промени по време на пубертета. науки 

8 Наблюдение на защитени видове 

насекоми в района на училището. 

09.11.2022 2 кабинет природни 

науки 

9 Изготвяне на табло за вредата от 

тютюнопушенето. 

16.11.2022 2 кабинет природни 

науки 

10 Изработване на модели на 

едноклетъчни организми от 

естествени материали. 

23.11.2022 2 кабинет природни 

науки 

11 Алкохолът-достъпният враг на 

здравето. 

30.11.2022 2 кабинет природни 

науки 

12 Изготвяне на нетрайни 

микроскопски препарати от 

листа на мушкато 

07.12.2022 2 кабинет природни 

науки 

13 Наблюдаване на тъкани от 

растителни организми под 

микроскоп. 

14.12.2022 2 кабинет природни 

науки 

14 Наблюдаване на животински 

тъкани под микроскоп 

21.12.2022 2 кабинет природни 

науки 

15 Засаждане на цветя в училищния 

двор. 

04.01.2023 2 кабинет природни 

науки 

16 Научен експеримент--покълване 

на семена от фасул и леща във 

влажен памук 

11.01.2023 2 кабинет природни 

науки 

17 Научен експеримент-яйце в оцет 18.01.2023 2 кабинет природни 

науки 

18 Беседа за вредата от агресивното 

поведение при подрастващите в 

училищната и семейната среда. 

25.01.2023 2 кабинет природни 

науки 

19 Предимства и недостатъци на 

вегетарианското хранене 

01.02.2023 2 кабинет природни 

науки 

20 Витамините. 08.02.2023 2 кабинет природни 

науки 

21 Събиране на билки-правила и 

препоръки 

15.02.2023 2 кабинет природни 

науки 

22 Замърсяване на въздуха 

.Опазване на въздуха от 

замърсяване 

22.02.2023 2 кабинет природни 

науки 

23 Аз събирам разделно отпадъците. 01.03.2023 2 кабинет природни 

науки 

24 Рециклиране на хартиени 

,метални и стъклени отпадъци-

значение за човека и кръговрата 

на веществата в природата. 

08.03.2023 2 кабинет природни 

науки 

25 Изработване на животински и 

растителни модели от естествени 

материали-клони, шишарки, 

листа, мидени черупки и други 

15.03.2023 2 кабинет природни 

науки 

26 Психология на личността и 

взаимоотношенията-как да 

22.03.2023 2 кабинет природни 

науки 



общуваме със своите връстници. 

27 Почистване  на училищния двор 29.03.2023 2 кабинет природни 

науки 

28 Да бягаме за здраве-физически 

упражнения в училищния двор. 

12.04.2023 2 кабинет природни 

науки 

29 Нашият принос в опазването 

чистотата на водите и почвата. 

19.04.2023 2 кабинет природни 

науки 

30 Кулинарен ден-приготвяне на 

зравословни сандвичи 

26.04.2023 2 кабинет природни 

науки 

31 Изработване на природни обекти  

от естествени  материали-

кестени,шишарки,листа,жълъди. 

03.05.2023 2 кабинет природни 

науки 

32 Хигиената-основа на нашето 

здраве. 

10.05.2023 2 кабинет природни 

науки 

33 Забавна физиология-измерване 

на пулс в спокойно състояние и 

след физическа активност 

17.05.2023 2 кабинет природни 

науки 

34 Биоконстантите при човека 31.05.2023 2 кабинет природни 

науки 

35 Животни и растения ,вписани в 

Червената книга на България 

07.06.2023 2 кабинет природни 

науки 

36 Лечебните растения в България 14.06.2023 2 кабинет природни 

науки 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


