
ОУ „Свети Климент Охридски“ 

с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна 
тел.: 052/673-264; e- mail: oukichevo@abv.bg 

 

  Утвърдил : Марина Семова - директор 

ГРАФИК 

На  заниманията  в седмиците за проектни и творчески дейностите за 1, 2 и 3  клас 

 

Дати за 

провеждане 

на 

дейностите 

Времетраене Вид дейност Обхват на 

учениците 

  I клас II клас III клас 

02.06. 

 

8.00-13.00 Екипен проект: 

Изработване на картина с 

размери 2м х 3м  
 

Екипен проект:  

Проект „Да опознаем Европа“ 

 

Екипен проект:  

Изработване на табло за Христо 

Ботев 
 

100% 

03.06. 8.00-13.00 Упражнения: 

Четене и устни преразкази на 

любими приказки:(от 8.00ч. 

до 9.00ч.) 

 

 

Занимания по интереси: 

Гледане на филм по изучени 

приказки / Куклен театър. 

Разискване. 

 

Упражнения :  

Четене на книга от 

препоръчителната литература и 

работа в учебното помагало 

след 2 клас (от 8.00ч. до 9.00ч.) 

 

Занимания по интереси: 

Гледане на филм по изучени 

приказки / Куклен театър. 

Разискване. 

 

Упражнения: 

Устни преразкази на любими 

приказки (от 8.00ч. до 9.00ч.) 

 

 

 

Занимания по интереси: 

Гледане на филм по изучени 

приказки / Куклен театър. 

Разискване. 

 

100% 



04.06. 

 

 

 

8.00-13.00 Екипен проект: 

Изработване на картина с 

размери 2м х 3м  

 

Упражнения:  

Четене на книга от 

препоръчителната литература и 

работа в учебното помагало 

след 2 клас(от 8.00ч. до 9.00ч.) 

 

Творчески дейности: 

Рисунка със сол и лепило 

Упражнения :  

Четене на препоръчителната 

литература(от 8.00ч. до 9.00ч.) 

 

 

 

Творчески дейности: 

Рисунка 

100% 

07.06. 

 

 

 

 

 

 

8.00-13.00 Посещение на библиотеката 

Четене на книги от списъка с 

препоръчителната литература 

 

Екипен проект:  

„Аз и моето здраве” 

- презентация 

- приготвяне на  здравословен 

сандвич 

-рисунка 

Посещение на библиотеката 

Четене на книги от списъка с 

препоръчителната литература 

 

100% 

08.06. 

 

 

 

 

8.00-13.00 Екипен проект: 

Изработване на картина с 

размери 2м х 3м  

 

Творчески дейности: 

 

Кулинарен ден 

- приготвяне на баница и 

бисквитена торта 

 

Творчески дейности: 

Работа с природни материали  

 Изработване на апликации 

/рисунки на посетените места  

 

100% 

09.06. 

 

 

8.00-13.00 Занимания по интереси: 

Поход до близка местност- 

Гюлпунар 

 

Занимания по интереси: 

Поход до близка местност- 

Гюлпунар 

Занимания по интереси: 

Поход до близка местност- 

Гюлпунар 

 

 

100% 

10.06. 

 

8.00-13.00 Екипен проект: 

Изработване на картина с 

размери 2м х 3м  

 

Упражнения:  

Четене на книга от 

препоръчителната литература и 

работа в учебното помагало 

след 2 клас(от 8.00ч. до 9.00ч.) 

Творчески дейности: 

 Работа с природни материали  

 Изработване на апликации 

/рисунки на посетените места  

 

100% 



 

Творчески дейности:  

Работа с природни материали – 

„Цветни пана“ 

 

11.06. 

 

8.00-13.00 Занимания по интереси: 

Поход до близка местност- 

поляната до Конна база с. 

Кичево 

Занимания по интереси: 

Поход до близка местност- 

поляната до Конна база с. 

Кичево 

Занимания по интереси: 

Поход до близка местност - 

поляната до Конна база с. 

Кичево 

100% 

14.06. 

 

 

 

 

8.00-13.00 Екипен проект: 

Изработване на картина с 

размери 2м х 3м  

 

Упражнения:  

Четене на книга от 

препоръчителната литература и 

работа в учебното помагало 

след 2 клас(от 8.00ч. до 9.00ч.) 

 

Творчески дейности: 

Моделиране със солено тесто 

-приготвяне на соленото тесто 

- моделиране на фигури по 

желание 

 

Упражнения :  

Четене на препоръчителната 

литература(от 8.00ч. до 9.00ч.) 

 

 

 

Творчески дейности: 

Моделиране. Работа с пластилин 

100% 

15.06. 

 

 

 

8.00-13.00 Посещение на храм „Свети 

Георги“ и на читалището 

 

 

Творчески дейности: 

Приготвяне на сандвичи  

 

 

Посещение на храм „Свети 

Георги“ и на читалището 

 

 

Творчески дейности: 

Моделиране със солено тесто 

- оцветяване на фигурите  

 

Посещение на храм „Свети 

Георги“ и на читалището 

 

 

Творчески дейности: 

Приготвяне на сандвичи 

 

100% 

21.06. 

 

 

8.00-13.00 Екипен проект: 

Изработване на картина с 

размери 2м х 3м  

 

Занимания по интереси: 

Разходка в селото /запознаване 

и наблюдение на 

селскостопонски животни 

Занимания по интереси: 

Разходка в селото /запознаване и 

наблюдение на селскостопонски 

животни 

100% 



  

22.06. 

 

 

8.00-13.00 Спортни и щафетни игри Спортни и щафетни игри Спортни и щафетни игри 

 

100% 

23.06. 

 

8.00-13.00 Занимания по интереси: 

Поход до близка местност- 

Синулар 

Занимания по интереси: 

Поход до близка местност- 

Синулар 

Занимания по интереси: 

Поход до близка местност- 

Синулар 

 

100% 

 


