
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”, гр. ПЛОВДИВ 

       ул. „Елена” № 6; тел. 032/642951, 642938; e-mail: ou.pl@kableshkov.com 

www.kableshkov.com                

ГРАФИК  

НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ И ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ   В ПЕРИОДА    

01.06.2021 - 23.06.2021 г. ЗА І, ІІ И ІІІ КЛАС  ОТ  ОУ   „ТОДОР  КАБЛЕШКОВ“  гр. ПЛОВДИВ 

 

І А клас 

Дата Дейност 
Вид на 

дейностите 
Продължителност Място 

Отговорник/ 

Ръководител 

01.06.2021 г. - 1. юни – Ден на детето – 

любими занимания 

- Забавна математика 

- Пикник в двора на училището 

с федербал, топка, обръч 

Занимания по 

интереси 

Проектни 

дейности 

Спортни 

дейности 

 

 

8,30 ч. – 9,20 ч 

 

9,30 ч. – 10,00 ч. 

10,00 ч.-12,00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

 

кл. стая 1.а клас 

двора на училището –

спортна площадка на 

1.а клас 

 

Надя Шингурева 



02.06.2021 г. - 02.06. –ден на Хр. Ботев и 

загиналите за свободата и 

независимостта на България. 

- Образователни игри по БДП 

- Народна топка 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Спортни 

дейности 

8,30 ч. – 9,00 ч 

9,15 ч. – 10,00 ч. 

10,30 ч.-11,20 ч. 

11,20 ч.-12.00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

кл. стая 1.а клас 

двора на училището –

спортна площадка на 

1.а клас 

 

Евдокия Димитрова 

 

Надя Шингурева 

 

Евдокия Димитрова 

 

Нина Тодоров 

03.06.2021 г. - Четене по роли 

 

-Да пазим  околната среда  

 

- Да почистим двора! 

Занимания по 

интереси 

Проектни 

дейности 

 

Дейности на 

открито 

8,30 ч. – 9,10 ч 

 

9,20 ч. – 10,00 ч. 

 

10,15 ч.-12.00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

 

кл. стая 1.а клас 

 

двора на училището  

 

Надя Шингурева 

 

04.06.2021 г. - Проект „Нашата класна стая“- 

работа в екипи  

- Лексикон 

 

- Намери си другарчето 

Проектни 

дейности 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

 

8,30 ч. – 9,30 ч 

 

9,40 ч. – 10,40 ч. 

11,00 ч. – 12,00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

 

кл. стая 1.а клас 

двора на училището –

спортна площадка на 

1.а клас 

 

Надя Шингурева 



07.06.2021 г. - Да завършим тържествено 

учебната година 

- Пъзели 

- Всяка пеперуда на своето 

цвете 

Проектни 

дейности 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

 

 8,30 ч. – 9,30 ч 

 

9,40 ч. – 10,40 ч. 

11,00 ч.-12,00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

 

кл. стая 1.а клас 

двора на училището –

спортна площадка на 

1.а клас 

Христина Тодорова/ 

Надя Шингурева 

 

08.06.2021 г. - Шахматен турнир 

- Футболен турнир 

Спортни 

дейности 

Спортни 

дейности 

 8,30 ч. – 10,00 ч 

10,20 ч. – 12.00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

двора на училището –

спортна площадка на 

1.а клас 

Христина Тодорова/ 

Надя Шингурева 

 

09.06.2021 г. - Кръстословици, лабиринти, 

работни листове /състезание/ 

- Облагородяване на градината 

в училището 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

 

 8,30 ч. – 9,30 ч 

9,50 ч. – 12.00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

двора на училището –

спортна площадка на 

1.а клас 

Христина Тодорова/ 

Надя Шингурева 

 

10.06.2021 г. - Кулинарен ден 

- Подвижни игри 

Занимания по 

интереси 

Спортни 

дейности 

 8,30 ч. – 10,00 ч 

 

10,20 ч. – 12.00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

двора на училището –

спортна площадка на 

1.а клас 

Христина Тодорова/ 

Надя Шингурева 

 



 

11.06.2021 г. - Посещение на фабрика за 

шоколад „Гайо“ 

Посещение на 

предприятие 

 9,00 ч. – 12,00 ч. Фабрика за шоколад 

„Гайо“, кв. Прослав 

Христина Тодорова/ 

Надя Шингурева 

 

14.06.2021 г. - Игра „Вълшебният 

ключодържател “ 

- Познай професията 

- Щафетни игри 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Спортни 

дейности 

 

8,30 ч. – 9,30 ч 

 

9,40 ч. – 10,20 ч. 

 

10,40 ч.-12.00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

 

кл. стая 1.а клас 

двора на училището –

спортна площадка на 

1.а клас 

Христина Тодорова/ 

Надя Шингурева 

 

15.06.2021 г. - Образователни игри 

 

- Рисуване на комикси 

 

- Състезателни игри 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Спортни 

дейности 

 

8,30 ч. – 9,30 ч 

 

9,40 ч. – 10,20 ч. 

 

10,40 ч.-12.00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

 

кл. стая 1.а клас 

двора на училището –

спортна площадка на 

1.а клас 

Христина Тодорова/ 

Надя Шингурева 

 



17.06.2021 г. - Работа с хартия 

 

- Играем куклен театър 

- Народна топка 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Спортни 

дейности 

 

8,30 ч. – 9,30 ч 

 

9,40 ч. – 10,20 ч. 

10,40 ч.-12.00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

 

кл. стая 1.а клас 

уч. двор - спортна 

площадка на 1.а клас 

Христина Тодорова/ 

Надя Шингурева 

 

21.06.2021 г. - Проект „Да направим сами 

кръстословица“ 

- Изработване на маски 

- Състезателни игри 

Проектни 

дейности 

Занимания по 

интереси 

Спортни 

дейности 

8,30 ч. – 9,30 ч 

 

9,40 ч. – 10,40 ч. 

11,00 ч.-12,00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

 

кл. стая 1.а клас 

двора на училището –

спортна площадка на 

1.а клас 

Христина Тодорова/ 

Надя Шингурева 

 

22.06.2021 г. - Енциклопедия 

- Проект “Изработване на малки 

книжки” 

- Великани и джуджета, 

Топката пътува 

Проектни 

дейности 

Занимания по 

интереси 

Спортни 

дейности 

8,30 ч. – 9,30 ч 

 

9,40 ч. – 10,20 ч. 

10,40 ч.-12.00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

кл. стая 1.а клас 

двора на училището –

спортна площадка на 

1.а клас 

Христина Тодорова/ 

Надя Шингурева 

 



23.06.2021 г. - Забележителности на България 

-  “Моят роден край” 

- Щафетни игри 

Проектни 

дейности 

Занимания по 

интереси 

Спортни 

дейности 

8,30 ч. – 9,30 ч 

 

9,40 ч. – 10,20 ч. 

10,40 ч.-12.00 ч. 

кл. стая 1.а клас 

 

кл. стая 1.а клас 

двора на училището –

спортна площадка на 

1.а клас 

Христина Тодорова/ 

Надя Шингурева 

 

 

І Б клас 

Дата Дейност 
Вид на 

дейностите 
Продължителност Място 

Отговорник/ 

Ръководител 

01.06.2021 г. - 1. юни – Ден на детето – 

любими занимания 

- Забавна математика 

- Подвижни игри на открито 

Занимания по 

интереси  

Проектни 

дейности 

Спортни 

дейности 

8,30 ч. – 9,20 ч. 

9,30 ч. – 10,00 ч. 

 

10,00 ч.-12,00 ч. 

игротека 

игротека 

 

уч. двор – спортна 

площадка на 1.б кл. 

 

Моника Георгиева 

02.06.2021 г. - 02.06. – Ден на Христо Ботев 

и загиналите за свободата и 

независимостта на България 

 - Енциклопедия 

Проектни 

дейности 

Занимания по 

интереси 

8,30 ч. – 9,00 ч 

 

9,10 ч. – 10,00 ч. 

игротека 

 

игротека 

 

Моника Георгиева 



- Народна топка 

- Настолни игри 

Занимания по 

интереси 

Спортни 

дейности 

10,10 ч.-10,40 ч. 

10,50 ч.-12.00 ч. 

 

уч. двор – спортна 

площадка на 1.б клас 

игротека 

03.06.2021 г. - Четене на български приказки 

- Илюстрация към любима 

детска книга 

- Подвижни игри на открито 

Проектни 

дейности 

Проектни 

дейности 

Спортни 

дейности 

8,30 ч. – 9,10 ч 

 

9,20 ч. – 10,00 ч. 

10,15 ч.-12.00 ч. 

 игротека 

 

игротека 

уч. двор – спортна 

площадка на 1.б клас 

 

Моника Георгиева 

04.06.2021 г. - Проект „Нашата класна 

стая“ – работа в екипи  

- Да изпратим тържествено 

учебната година 

- Игри за бързина и ловкост 

Проектни 
дейности 

Занимания по 

интереси  

 

Спортни 
дейности 

8,30 ч. – 9,30 ч. 

 

9,40 ч. – 10,40 ч. 

 

10,50 ч. – 12.00 ч. 

игротека 

 

игротека 

 

уч. двор – спортна 

площадка на 1.б клас 

 

Моника Георгиева 

07.06.2021 г. - Да изпратим тържествено 

учебната година 

- Моделиране с пластилин 

- „Саймън каза“/Игри с въже и 

Занимания по 

интереси  

Занимания по 

интереси  

 8,30 ч. – 9,30 ч 

 

9,40 ч. – 10,40 ч. 

игротека 

 

игротека 

Ралица Манолова/ 

Моника Георгиева 



обръчи 
Спортни 

дейности 
10,50 ч.-12.00 ч. уч. двор – спортна 

площадка на 1.б клас 

08.06.2021 г. - Математика и български език 

- Състезателна математика 

 

- Общуваме на английски език 

 

- Гоненица по двойки 

- Шах/пъзели 

Проектни 

дейности 

Проектни 

дейности 

Проектни 

дейности 

Спортни 

дейности 

Занимания по 

интереси  

 8,30 ч.-10,00 ч.  

 

8,30 ч.-10,00 ч.  

10,10 ч.-10,40 ч 

 

10,50 ч.-11,20 ч. 

11,30 ч.-12.00 ч. 

класна стая 1.б 

 

игротека 

класна стая 1.б 

 

уч. двор – спортна 

площадка на 1.б клас 

игротека 

Ралица Манолова  

 

Моника Георгиева 

Ралица Манолова  

 

Моника Георгиева 

Ралица Манолова/ 

Моника Георгиева 

09.06.2021 г. - Математика и български език 

- Четене на книга от лятната 

литература 

 

- Судоку; “Сръчни ръце“ 

-Игри на открито 

 

Проектни 

дейности 

Проектни 

дейности 

Проектни 

дейности 

Спортни 

дейности 

Проектни 

8,30 ч.-9,30 ч.  

 

8,30 ч.-9,30 ч.  

9,40 ч.-10,20 ч. 

 

10,30 ч.– 11.00 ч. 

11,10 ч.-12, 00 ч. 

кл. стая 1. б 

 

игротека 

 

игротека 

уч. двор – спортна 

площадка на 1.б клас 

Ралица Манолова 

 

Моника Георгиева 

 

Ралица Манолова/ 

Моника Георгиева 



- Проект “Пишем книга” 
дейности 

игротека 

10.06.2021 г. -Математика и български език 

- Кръстословици, лабиринти, 

работни листове-състезание 

-Общуваме на английски език 

 

- Щафетни игри 

- Кулинарен ден 

 

Проектни 

дейности 

Занимания по 

интереси 

Проектни 

дейности 

Спортни 
дейности 

Занимания по 

интереси 

 8,30 ч.-10,00 ч.  

8,30 ч.-10,00 ч.  

 

10,10 ч.-10,40 ч. 

 

10,50 ч-11,20 ч. 

11,30 ч.-12.00 ч. 

игротека 

 

кл. стая 1.б клас 

 

кл. стая 1.б  

уч. двор – спортна 

площадка на 1.б клас 

игротека 

Ралица Манолова  

 

Моника Георгиева 

 

Ралица Манолова  

Моника Георгиева 

Ралица Манолова/ 

Моника Георгиева 

11.06.2021 г. - Посещение на природонаучен 

музей 

Посещение на 

културни 

институции 

 9,00 ч. – 12,00 ч. Природонаучен 

музей 

Ралица Манолова/ 

Моника Георгиева 

14.06.2021 г. -Математика и български език 

-Логически задачи/Четене с 

разбиране 

 

-Общуваме на английски език 

Проектни 

дейности  

Проектни 

дейности 

Проектни 

дейности  

 8,30 ч.-9,30 ч.  

8,30 ч.-9,30 ч. 

 

9,40 ч.-10,10 ч. 

 

игротека 

кл. стая 1.б клас 

 

кл. стая 1.б клас 

 

Моника Георгиева  

Ралица Манолова  

 

Ралица Манолова 

 



- Подвижни игри 

-Парк на мечтите (обща 

рисунка) 

Спортни 

дейности 

Занимания по 

интереси 

10,20 ч.-10,50 ч. 

11,00 ч.-12,00 ч. 

 

уч. двор – спортна 

площадка на 1.б клас 

игротека 

Моника Георгиева 

 

Ралица Манолова/ 

Моника Георгиева 

15.06.2021 г. -Математика и български език 

 

- Образователен филм 

- “Сръчни ръце“ 

- Пикник 

 

Проектни 

дейности 

Проектни 

дейности  

Занимания по 

интереси 

Дейности на 

открито 

8,30 ч.-9,30 ч.  

 

8,30 ч.-9,30 ч.  

 

9,40 ч.-10,50 ч. 

 

11,00 ч.-12,00 ч. 

класна стая 1.б кра 

 

игротека 

 

игротека 

уч. двор – спортна 

площадка на 1.б кл. 

 

Ралица Манолова 

 

Моника Георгиева 

 

Ралица Манолова/ 

Моника Георгиева 

17.06.2021 г. - Посещение на библиотеката в 

квартал Прослав 

Посещение на 

културни 

институции 

9,00 ч.-12,00 ч. Читалище „Н. Й. 

Вапцаров“ Прослав 

Ралица Манолова/ 

Моника Георгиева 

21.06.2021 г. -Математика, Български език и 

Околен свят 

-Общуваме на английски език 

- Народна топка 

Проектни 

дейности  

Проектни 

дейности 

 Спортни 

8,30 ч.-10,00 ч.  

 

10,10 ч.-10,40 ч.  

 

игротека 

 

игротека 

 

Ралица Манолова 

 

Ралица Манолова 

 



- Състезателни игри 
дейности 

Спортни 

дейности 

10,50 ч.-11,20 ч. 

 

11,30 ч.-12.00 ч. 

уч. двор – спортна 

площадка на 1.б кл. 

 

Моника Георгиева 

Ралица Манолова/ 

Моника Георгиева 

22.06.2021 г. -Математика и Български език 

-“Сръчни ръце“(гривни на 

приятелството) 

- Еко акция 

 

-Опазване на околната среда – 

постер 

Проектни 

дейности  

Занимания по 

интереси 

Дейности на 

открито 

Проектни 

дейности 

8,30 ч.-9,30 ч.  

 

9,10 ч. – 10,00 ч. 

10,10 ч.-10,50 ч. 

 

11,00 ч.-12,00 ч. 

класна стая 1.б 

 

игротека 

уч. двор  

игротека 

Ралица Манолова  

 

Моника Георгиева 

Ралица Манолова/  

Моника Георгиева  

Моника Георгиева 

23.06.2021 г. - Забележителности на 

България 

- “Моят роден край” 

-Общуваме на английски език 

 

- Рисуване на комикси 

- Щафетни игри 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

Проектни 

дейности 

Занимания по 

интереси 

Спортни 

дейности 

8,30 ч.-9,10 ч. 

 

9,10 ч.-9,40 ч. 

9,50 ч.-10,20 ч. 

 

10,30 ч.-11.00 ч. 

11,10 ч.-12,00 ч. 

игротека 

 

игротека 

игротека 

 

игротека 

уч. двор – спортна 

площадка на 1.б кл. 

Ралица Манолова 

 

Ралица Манолова 

Моника Георгиева 

 

Моника Георгиева 

Ралица Манолова/  

Моника Георгиева  

 



ІІ А клас 

Дата Дейност 
Вид на 

дейностите 
Продължителност Място 

Отговорник/ 

Ръководител 

01.06.2021  - 1. юни – любими занимания 

- Пейзаж с вятърна мелница 

от половин хартиена чаша и 

клечки за уши 

- Подвижни игри 

Занимания по 

интереси 

Проектни 

дейности 

Спортни дейности 

 

8:30 – 9:20 

 

9:30  – 10:00  

10:00 - 12:00 

класна стая 2.а клас 

 

класна стая 2.а клас 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

 

Недялка Иванова 

 

02.06.2021  - 02.06. – Ден на Христо 

Ботев и загиналите за 

свободата и независимостта 

на България. 

- Забавна апликация от 

пластилин 

- Подвижни игри 

Занимания по 

интереси 

 

Проектни 

дейности 

Занимания по 

интереси 

8:30  – 9:00 

 

9:15 – 10:00 

 

10:30 - 12:00 

класна стая 2.а клас 

 

класна стая 2.а клас 

 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

 

Недялка Иванова 

 



03.06.2021  - Енциклопедия 

- Занаятчийска работа в 

памук 

 

- Гимнастика 

Занимания по 

интереси  

Занимания по 

интереси 

Спортни дейности 

8:30  – 9:10 

 

9:20  – 10:00  

10:15 - 12:00  

класна стая 2.а клас 

 

класна стая 2.а клас 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

 

Недялка Иванова 

 

04.06.2021  - Читателски дневник 

- Апликация с бонбонени 

хартийки 

- Футбол 

Занимания по 

интереси  

Занимания по 

интереси 

Спортни дейности 

8:30  – 9:30 ч 

 

9:40  – 10:40  

11:00 - 12:00  

класна стая 2.а клас 

 

класна стая 2.а клас 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

 

Недялка Иванова 

 

07.06.2021  - По следите на буквите-

презентация, работен лист 

- Обемна апликация “Букет 

цветя” 

-  Народна топка 

Занимания по 

интереси  

Занимания по 

интереси 

Спортни дейности 

 8:30  – 9:30  

 

9:40  – 10:40  

11:00 - 12:00  

класна стая 2.а клас 

 

класна стая 2.а клас 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

 

Недялка Иванова 

 



08.06.2021  - Рисуване по схема. 

- Клуб “Екознайко” 

/Пътешественик/ 

- Футбол 

Занимания по 

интереси  

Занимания по 

интереси 

Спортни дейности 

 8:30 – 9:30 

 

9:40 - 10:00 

10:20  – 12:00  

класна стая 2.а клас 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

 

Недялка Иванова 

 

09.06.2021  - Деца и интернет - съвети за 

безопасно сърфиране 

- Работа с природни 

материали 

- Състезателни игри 

Занимания по 

интереси  

Занимания по 

интереси 

Спортни дейности 

 8:30  – 9:30 

 

9:50 -  10:40 

11:10 – 12:00  

класна стая 2.а клас 

класна стая 2.а клас 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

 

Недялка Иванова 

 

10.06.2021  - “Снимки” с копчета 

- Какъв искам да стана  

- Подвижни игри 

Занимания по 

интереси  

Занимания по 

интереси 

Спортни дейности 

 8:30  – 10:00  

 

10:20  – 11:00  

11:10 - 12:00 

класна стая 2.а клас 

 

класна стая 2.а клас 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

 

Недялка Иванова 

 

11.06.2021. - Домът на моите мечти 

/техническа дейност/ 

Занимания по 

интереси  

 8:30 – 9:20  класна стая 2.а клас 
 

Недялка Иванова 

 



- Аз съм малък актьор  

- Игри по безопасност на 

движението 

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

 

 

9:50 – 10:50 

11:00-12:00   

 

класна стая 2.а клас 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

14.06.2021  - Интересни фамилии в рода 

ни 

- Рисуваме цветя по различен 

начин 

- Игрите на баба и дядо 

Занимания по 

интереси  

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

8:30  – 9:30 

 

9:40  – 10:20  

10:40 - 12:00  

класна стая 2.а клас 

 

класна стая 2.а клас 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

 

Недялка Иванова 

 

15.06.2021   - Как се прави хербарий 

- Букет от хартиени 

формички  

- Състезателни игри 

Занимания по 

интереси  

Занимания по 

интереси 

Спортни дейности 

8:30  – 9:30 

9:40  – 10:20  

 

10:40 - 12:00  

класна стая 2.а клас 

класна стая 2.а клас 

 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

 

Недялка Иванова 

 



17.06.2021  - В училищната библиотека 

- Пантомима 

 

- Гимнастика 

Занимания по 

интереси  

Занимания по 

интереси 

Спортни дейности 

8:30  – 9:30  

 

9:40  – 10:20  

10:40 - 12:00 

класна стая 2.а клас 

 

класна стая 2.а клас 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

 

Недялка Иванова 

 

21.06.2021  -  Работа с компас 

- Занаяти от хартия - техника 

с нарязване 

-Турнир по федербал  

Занимания по 

интереси  

Занимания по 

интереси 

Спортни дейности 

8:30  – 9:30  

 

9:40 – 10:40  

11:00 - 12:00  

класна стая 2.а клас 

 

класна стая 2.а клас 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

 

Недялка Иванова 

 

22.06.2021  - Уча се да играя шах 

- Апликация с прежда 

- Подвижни игри 

Занимания по 

интереси  

Занимания по 

интереси 

Спортни дейности 

8:30 – 9:30 

 

9:40 – 10:20 

10:40 -12:00  

класна стая 2.а клас 

 

класна стая 2.а клас 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

 

Недялка Иванова 

 



23.06.2021  -  Рисуване в перспектива 

- Арт дизайн за подострен 

молив 

- Игри по безопасност на 

движението 

Занимания по 

интереси  

Занимания по 

интереси 

Занимания по 

интереси 

8:30 – 9:30  

 

9:40  – 10:20  

10:40 - 12:00 

класна стая 2.а клас 

 

класна стая 2.а клас 

уч. двор – спортна 

площадка на 2.а кл. 

Недялка Иванова  

 

ІІІ А клас 

Дата Дейност Вид на дейностите 
Продължителнос

т 
Място 

Отговорник/ 

Ръководител 

01.06.2021 Голямата ваканция с умните 

дребосъчета  - Хайде да 

пътуваме 

Игри на открито 

Занимания по 

интереси 

 

Спортни дейности 

8,30 - 10,00 ч. 

 

 

10,30 - 12,00 ч.  

кл. стая  3. а кл. 

 

уч. двор – спортна 

площадка на 3.а кл. 

Мирослава Драгославова 

02.06.2021  Голямата ваканция с умните 

дребосъчета  - Малка 

енциклопедия 

Игри на открито 

Занимания по 

интереси 

 

Спортни дейности 

8,30 - 10,00 ч. 

 

 

10,30 - 12,00 ч. 

кл. стая  3. а кл. 

 

уч. двор – спортна 

площадка на 3.а кл. 

Мирослава Драгославова 

03.06.2021 Голямата ваканция с умните 

дребосъчета  - Ян Бибиян 

 

Игри на открито 

Занимания по 

интереси 

 

Спортни дейности 

8,30 - 10,00 ч. 

 

 

10,30 - 12,00 ч. 

кл. стая  3. а кл. 

 

уч. двор – спортна 

площадка на 3.а кл. 

 

 

Мирослава Драгославова 



04.06.2021 Голямата ваканция с умните 

дребосъчета  - Малка 

енциклопедия 

Игри на открито 

Занимания по 

интереси 

 

Спортни дейности 

8,30 - 10,00 ч. 

 

 

10,30 - 12,00 ч. 

кл. стая  3. а кл. 

 

уч. двор – спортна 

площадка на 3.а кл. 

 

 

Мирослава Драгославова 

07.06.2021 Игри на открито/Проект 

“Подкрепа за успех” 

 

Занимания по интереси 

“Роботика и програмиране с 

Лего”/Голямата ваканция с 

умните дребосъчета -Да 

мечтаем 

 

Спортни дейности/ 

Проектни дейности 

 

Проектни дейности/ 

Занимания по 

интереси 

8,30 - 10,00 ч. 

 

 

 

10,30 - 12,00 ч. 

уч. двор – спортна 

площадка на 3.а кл. 

 

 

компютърен 

кабинет/кл. стая  3.а 

клас 

 Мирослава Драгославова/ 

Пенка Кърпачева 

 

 

Мирослава Драгославова/ 

Пенка Кърпачева 

08.06.2021 Проект “Подкрепа за успех” 

Голямата ваканция с умните 

дребосъчета - Мечтите се 

сбъдват 

 

Занимания по интереси 

“Роботика и програмиране с 

Лего”/Игри на открито 

Проектни дейности/ 

Занимания по 

интереси 

 

 

Проектни дейности/ 

Спортни дейности 

8,30 - 9,10 ч. 

 

 

 

 

9,20  - 12,00 ч. 

кл. стая  3. а кл./ 

библиотека 

 

 

 

компютърен 

кабинет/сп. пл. 3.а 

клас 

Пенка Кърпачева/ 

Мирослава Драгославова 

  

 

 

Мирослава Драгославова/ 

Пенка Кърпачева 

09.06.2021 Игри на открито 

 

Иновации в действие 

 

Игри на открито 

 

Иновации в действие 

Спортни дейности 

 

Проектни дейности 

 

Спортни дейности 

 

Проектни дейности 

8,30 - 9,00 ч. 

 

9,20 - 10,00 ч. 

 

8,30 - 11,00 ч. 

 

11,20 - 12,00 ч. 

уч. двор – спортна  

площадка 3.а клас 

класна стая 3.а к 

 

уч. двор – спортна 

пл. 3.а клас 

кл. стая - 3.а клас 

Пенка Кърпачева 

 

Мирослава Драгославова 

 

Пенка Кърпачева 

 

Мирослава Драгославова 



10.06.2021 Игри на открито 

 

Иновации в действие 

 

 

Игри на открито/ Занимания 

по интереси “Роботика и 

програмиране с Лего” 

Спортни дейности 

 

Проектни дейности 

 

 

Спортни дейности/ 

Проектни дейности 

8,30 - 9,00 ч. 

 

9,20 - 10,00 ч 

 

 

10,30 - 12,00 ч. 

уч. двор - спортна 

пл. 3.а клас 

класна стая 3. а 

клас 

 

уч. двор - спортна 

пл.3.а кл./ 

компютърен 

кабинет 

Пенка Кърпачева 

 

 

Мирослава Драгославова 

 

 

Пенка Кърпачева/ 

Мирослава Драгославова 

11.06.2021 Игри на открито/Проект 

“Подкрепа за успех” 

 

Занимания по интереси 

“Роботика и програмиране с 

Лего”/Голямата ваканция с 

умните дребосъчета  - Назад 

във времето 

Спортни дейности/ 

Проектни дейности 

 

 

Занимания по 

интереси 

8,30 - 10,00 ч. 

 

 

 

10,30 - 12,00 ч. 

уч. двор - сп. пл. 3.а 

клас/кл. стая 3.а кл. 

 

компютърен 

кабинет/кл. стая  3.а 

клас 

Мирослава Драгославова/ 

Пенка Кърпачева 

 

 

 

Мирослава Драгославова/ 

Пенка Кърпачева 

14.06.2021 Проект “Подкрепа за 

успех”/Голямата ваканция с 

умните дребосъчета - Силата 

на българските ханове 

 

Занимания по интереси 

“Роботика и програмиране с 

Лего”/Игри на открито 

Проектни дейности/ 

Занимания по 

интереси 

 

 

  Занимания по 

интереси/ 

Спортни дейности 

8,30 - 10,00 ч. 

 

 

 

 

10,30 - 12,00 ч. 

класна стая 3. а кл./ 

библиотека 

 

 

 

компютърен 

кабинет/ уч. двор-

сп. пл. 3.а клас 

Пенка Кърпачева/ 

Мирослава Драгославова 

  

 

 

Мирослава Драгославова/ 

Пенка Кърпачева 



15.06.2021 Проект “Подкрепа за 

успех”/Игри на открито 

 

Занимания по интереси 

“Роботика и програмиране с 

Лего”/Голямата ваканция с 

умните дребосъчета - През 

гори и води 

Проектни дейности/ 

Спортни дейности 

 

 

Занимания по 

интереси 

8,30 - 12,00 ч. 

 

 

 

10,30 - 12,00 ч. 

кл. стая 3 а кл./уч. 

двор-сп. пл. 3.а 

клас 

 

 

компютърен 

кабинет/кл. стая  3.а 

клас 

 

Пенка Кърпачева/ 

Мирослава Драгославова 

 

Мирослава Драгославова/ 

Пенка Кърпачева 

 

17.06.2021 Проект “Подкрепа за 

успех”/Голямата ваканция с 

умните дребосъчета - Светът 

на животните 

 

Занимания по интереси 

“Роботика и програмиране с 

Лего”/Игри на открито 

Проектни дейности/ 

Занимания по 

интереси 

 

 

Занимания по 

интереси/ 

Спортни дейности 

8,30 - 9,10 ч. 

 

 

 

 

9,20 - 12,00 ч. 

кл. стая  3. а 

кл./библиотека 

 

 

компютърен 

кабинет/ уч. двор-

сп. пл. 3.а клас 

Пенка Кърпачева/ 

Мирослава Драгославова 

 

 

Мирослава Драгославова/ 

Пенка Кърпачева 

21.06.2021 Проект “Подкрепа за 

успех”/Игри на открито 

 

Занимания по интереси 

“Роботика и програмиране с 

Лего”/Голямата ваканция с 

умните дребосъчета - 

Приятелството 

Проектни дейности/ 

Спортни дейности 

 

 

Занимания по 

интереси 

 

8,30 - 10,00 ч. 

 

 

 

10,30 - 12,.00 ч. 

кл. стая  3. а кл./сп. 

пл. 3.а кл 

 

компютърен 

кабинет/ уч. двор-

сп. пл. 3.а клас  

Пенка Кърпачева/ 

Мирослава Драгославова 

 

 

Мирослава Драгославова/ 

Пенка Кърпачева 

22.06.2021 Занимания по интереси 

“Роботика и програмиране с 

Лего”/Голямата ваканция с 

умните дребосъчета - 

Приятели с природата 

Занимания по 

интереси 

 

 

 

8,30 - 10,00 ч. 

 

 

 

 

компютърен 

кабинет/кл. стая  3.  

клас 

 

 

Мирослава Драгославова/ 

Пенка Кърпачева 

 

 

 



 

Занимания по интереси 

“Роботика и програмиране с 

Лего”/Игри на открито 

Занимания по 

интереси/ 

Спортни дейности 

 

 

10,30 - 12,00 ч. 

 

компютърен 

кабинет/ уч. двор-

сп. пл. 3.клас 

 

 

Мирослава Драгославова/ 

Пенка Кърпачева 

23.06.2021 Занимания по интереси 

“Роботика и програмиране с 

Лего”/Голямата ваканция с 

умните дребосъчета - Да 

рисуваме заедно 

Занимания по интереси 

“Роботика и програмиране с 

Лего”/Игри на открито 

Проектни дейности/ 

Занимания по 

интереси 

 

 

Занимания по 

интереси/ 

Спортни дейности 

 

8,30 - 10,00 ч. 

 

 

 

 

10,30 - 12,00 ч. 

компютърен 

кабинет/кл. стая  3. 

а кл. 

 

 

компютърен 

кабинет/ уч.двор-

сп.пл.3 а. кл. 

Мирослава Драгославова 

Пенка Кърпачева/ 

 

 

 

Мирослава Драгославова/ 

Пенка Кърпачева 

 


