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Дейности по заниманията по интереси
1. Дейностите в заниманията по интереси се организират в зависимост от
желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на
училището и могат да не са свързани с учебните предмети по училищния учебен план.
2. Дейностите в заниманията по интереси в училище са разпределени в 4 глобални
теми:
Глобална тема Наука:
I и II клас „Знаете ли, че“
III и IV клас „Знаете ли, че“
V клас „В света на науката“
Глобална тема Литература:
I и II клас „Приказен свят“
III и IV клас „В света на книгите““
V клас „Любословие“
Глобална тема Изкуства:
I и II клас „Малките танцьори“
III и IV клас „Песни и танци“
V клас „Пея и танцувам“
Глобална тема Конструктивно – техническа дейност:
I и II клас „Майсторете ръчички“
III и IV клас „Да творим заедно“
V клас „Училищна работилница“

3 Заниманията по интереси имат за цел чрез разнообразен набор от достъпни и забавни
дейности:


да предотвратят преумората ;



да развиват и обогатяват детското мислене;



да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за
интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени
знания;



да мотивират ученици и родители за включване в целодневната
организация.

4.Заниманията по интереси могат да включват:


дидактически игри;



спортни игри;



запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи,
традиции и празници;



четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с
книгата;



посещение на детски спектакли, изложби и концерти;



слушане на музикални произведения;



игри по избор на учениците (домино, шах, лего игри и други);



изготвяне на подходяща украса за празниците;



лично творчество.

