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УТВЪРДЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС” НА  

ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” - БУРГАС 

 

Аз и другите 

Описание: Опознаване на собствения АЗ. Подобряване на уменията за общуване и социализиране.  

Изисквания: Деца със специални образователни потребности 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 1 до 7 клас,  

Брой занимания: 80 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 15,  

Минимален брой ученици в група: 10 

Тематична област: Социални и граждански компетентности, Тип: Дейност за преодоляване на 

обучителни затруднения, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 7.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Данка Михова Менашка 

Арт студио "Млад приложник" 

Описание: Запознаване и работа с традиционни и непознати приложни техники - рисуване, 

декорация, апликиране, декопаж, пластики. Работа с природни и рециклирани материали. 

Запознаване с образци на народните художествени занаяти. Посещение на музеи и изложби. 

Изисквания: Обхваща деца с интереси в областта на изкуството. 

Област: Бургас, Община: Бургас,  

Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 3 до 3 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.5.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 25,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Изкуства и култура,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 7.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Богдана Милчева Воденичарска 
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Славейчета 

Описание: Занимание с музика, пеене, детски музикални игри, народни обичаи от различни 

фолкклорни области, игри и забавления. 

Изисквания: Деца с интерес в областта на музиката и танците. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 2 до 2 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 30.5.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 25,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Изкуства и култура,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища 

Дата напубликуване: 7.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Ангел Александров Воденичарски 

 

 

 

 

 

Футболни надежди 

Описание: Изучаване техниката на футболната игра. Изграждане на траен интерес към футбола. 

Провеждане на турнири. Посещение на футболни срещи на представителни отбори в града. 

Изисквания: Деца с интереси в областта на спорта. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 5 до 7 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 22,  

Минимален брой ученици в група: 11 

Тематична област: Спорт ,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 7.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Кольо Иванов Колев 

 



Природолюбител 

Описание: Опознаване на природата. Възпитание в любов към природата и създаване на навици за 

опазване на околната среда. Запознаване с растителните и животинските видове в родния край. 

Туристически походи засаждане на растения. Посещения на музеи и изложби в Бургас. Изследване 

чистотата на водата. 

Изисквания: Деца с интерес в областта на природните науки. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 5 до 7 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 25,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот,  

Тип: Дейност по интереси,Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 7.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Мария Димитрова Шивачева 

 

 

 

 

 

Млад "Изследовател" 

Описание: Изследване и изучаване на биоразнообразието на живите организми и природните 

забележителности. Възпитание на любов към природата и околната среда. Изследване на лечебните 

свойства на билките.  

Изисквания: Деца с интерес в областта на природните науки 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 5 до 5 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 25,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот,  

Тип: Дейност по интереси,Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 7.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Наталия Пенчева Ралева 

 



Художествен дизайн 

Описание: Забавление чрез атрактивни форми на комуникация и изразяване близки до ученическия 

начин на живот. В този смисъл предлагам своите умения и познания за изграждане на 

себеизразяване чрез невербална комуникация, която включва художествено оформление на мисли, 

чувства и реални спомени чрез графично, живописно и приложно изобразително изкуство. Чрез 

индивидуални проекти по време на всяко занимание участниците развиват усет към красивото, 

креативност и нестандартно мислене и откриват нови възможности за осмисляне на свободното 

време. Мотивацията и удовлетворението на учениците ще бъдат удовлетворени чрез изложение на 

творбите им в изложби и други училищни инициативи. 

Изисквания: Интерес към ръчната изработка 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 4 до 4 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 25,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Изкуства и култура,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 10.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Димитричка Ангелова Чорбаджийска 

 

 

 

"Работилничка за книжки" 

Описание: Ще съчиняваме стихове, гатанки, приказки и ще им правим илюстрации. 

Изисквания: Деца с интерес към литературата и изобразителното изкуство. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 2 до 2 клас,  

Брой занимания: 20 на Седмица 

Начална дата: 1.6.2017 г., Крайна дата: 30.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 20,  

Минимален брой ученици в група: 15 

Тематична област: Изкуства и култура,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 10.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Дженка Илиева Янчева 

 



Математически хоризонти 

Описание: Решаване на задачи с повишена трудност с напреднали ученици. Участия в състезания. 

Изисквания: Ученици с интерес в областта на математиката. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 1 до 1 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 14,  

Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Наука, техника и технологии,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 10.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Паунка Кирова Динева 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Студио за графичен дизайнер" 

Описание: Обработка на снимков и видео материал. Изработване на календари. Изработване на 

плакати и корици на книги. Завършените творби могат да участват в изложби и други училищни 

инициативи. 

Изисквания: Достъп до компютърен кабинет и цветен принтер. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 5 до 7 клас, Брой 

занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 15,  

Минимален брой ученици в група: 10 

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 10.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Георги Димитров Деянов 

 



Математически надежди 

Описание: Решаване на състезателни задачи с напреднали ученици в областта на математиката. 

Подготовка за математически състезания 

Изисквания: Ученици с интерес към математиката. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 2 до 2 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 14,  

Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Наука, техника и технологии,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 10.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Таня Лалева Василева 

 

 

 

 

 

 

 

Аз играя хандбал 

Описание: Ловене и подаване на хандбална топка. Тактика в защита и нападение. Запознаване и 

прилагане на новите правила в хандбалната игра. 

Изисквания: Ученици с интерес към спорта. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 4 до 6 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 20,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Спорт ,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 10.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Ваня Тодорова Чекичева 

 



Приложна математика 

Описание: Запознаване на учениците с приложението на математиката в живота и другите науки. 

Изисквания: Учениците да имат интерес към математиката. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 7 до 7 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 22,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Наука, техника и технологии,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 10.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Соня Методиева Петева 

 

 

 

Клуб "Врата към познанието" 

Описание: Основна цел на клуба е чрез прилагане на различни техники за „активно учене“ – да 

подготвя четвъртокласниците за постигане на високи резултати по природо-математичесите 

дисциплини в училище. Индивидуалността на подходите ще спомогне за формиране на 

познавателните и умствените способности на всяко дете. Чрез ролевата игра учениците ще 

постигнат разбиране на проблема, взаимно уважение и внимателно изслушване един друг. Ние ще 

наблюдаваме, моделираме, проучваме и експериментираме, ще изработваме модели и макети, ще 

проектираме плакати, ще имаме забавни ролеви и дидактични игри, викторини, ще решаваме 

математически квадрати, ребуси и занимателни задачи. 

Изисквания: Осигуряване на материали и пособия за работа и онагледяване, които развиват 

индивидуално наблюдателност, памет, логическо мислене и интелект. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 4 до 4 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 1.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 23,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Наука, техника и технологии,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 11.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Джена Кирязова Тодорова-Милевска 

 



"Изкуството в подкрепа на детето" 

Описание: Занимания с музика: пеене, танци, театрални миниатюри, нагледно запознаване с 

различни музикални инструменти, танци на различни народи. Арт терапевтични методи и форми 

като средство за релаксация в свободен режим. Запознаване с атмосферата на работния процес в 

оперен и драматичен театър чрез периодични посещения там. Забавления и игри. 

Изисквания: Достъп до кабинет по музика и етнографска стая на територията на училището. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 2 до 2 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 25,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Изкуства и култура,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 11.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Ваня Томова Вълчева 

 

 

 

 

"Студио за декупаж Арт Деко" 

Описание: Творческо занимание под формата на студио по непознати и традиционни приложни 

техники - декупаж на различни повърхности. Чрез индивидуални проекти по време на всяко 

занимание участниците развиват усет към красивото, креативност и нестандартно мислене и 

откриват нови възможности за осмисляне на свободното време. Завършените творби могат да 

участват в изложби и други училищни инициативи. 

Изисквания: Обхваща деца с интерес към изкуството. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 6 до 6 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 25,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Изкуства и култура,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 11.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Бисерка Великова Белорешка 

 



"Млад учен" 

Описание: Целта на групата е да се провокира и задържи интереса на учениците към природните 

науки и повишаване на техните познания в тази област. чрез интересни експерименти, опити и 

наблюдения децата ще научават нови неща. 

Изисквания: Материали и пособия съобразно провежданите опити, експерименти и наблюдения 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 5 до 7 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 7.11.2016 г., Крайна дата: 15.7.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 25,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Наука, техника и технологии,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за страната 

Дата напубликуване: 11.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Недялка Войнова Недялкова 

 

 

 

 

 

 

Ние можем 

Описание: Повишаване мотивацията за учене чрез занимателни и интерактивни игри. Допълнителна 

работа върху преодоляване на пропуски в знанията по български език. 

Изисквания: Електрони материали за онагледяване. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 4 до 4 клас,  

Брой занимания: 80 на Година 

Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 10,  

Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Български език и литература,  

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 11.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Марияна Костадинова Златева 

 



Клуб "Архимед" 

Описание: Работа с изявени ученици чиято цел е явяване на състезания от различен ранг: общински, 

национални, международни. 

Изисквания: Ученици с математически заложби. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 4 до 4 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 10,  

Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Наука, техника и технологии,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 11.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Соня Николова Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

"Можем да се справим" 

Описание: Да се провокира и задържи интереса на учениците към българския език и литературата 

чрез интерактивни методи 

Изисквания: Ученици с обучителни затруднения по български език и литература 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 5 до 5 клас,  

Брой занимания: 80 на Година 

Начална дата: 1.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 10,  

Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Български език и литература,  

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 11.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Станка Михайлова Кирязова 

 



Клуб "Млади учени" 

Описание: Учениците ще се запознаят разнообразни области на науката теоретично и практически. 

Ще прилагат своите нови знания в опити и изработка на макети. 

Изисквания: Ще са нужни различни тематични пособия. Енциклопедии, атлас и мултимедия. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 3 до 3 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 25,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот,  

Тип: Дейност по интереси,Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 11.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Антония Тодорова Богданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етнография 

Описание: Ще се изучават етнографските особености на родния край. Ще се посещават музеи. 

Изисквания: Ще са нужни мултимедия и онагледяващи средства. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 5 до 5 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 25,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Наука, техника и технологии,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 11.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Стела Николова Тончева 

 



Клуб "Общуване с планината" 

Описание: Учениците ще се запознаят с - опасностите в планината през различните сезони, - ще 

научат да се ориентират по компас и природни обекти, - ще се запознаят с правилата на поведение 

на участниците при провеждане на планински поход, - ще се научат да събират и пречистват вода, - 

превързване на охлузени рани, - разпъване на палатка и построяване на заслон. 

Изисквания: Деца които искат да опознаят природата. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 2 до 6 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.5.2017 г., Крайна дата: 30.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 25,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот,  

Тип: Дейност по интереси,Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 11.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Стела Николаева Георгиева 

 

 

 

 

 

 

"Ще се справим" 

Описание: Повишаване мотивацията за учене чрез занимателни и интерактивни игри. Допълнителна 

работа върху преодоляване на пропуски в знанията по български език. 

Изисквания:  

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 6 до 6 клас,  

Брой занимания: 80 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 10,  

Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Български език и литература,  

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 11.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Жасмина Петкова Гочкова 

 



Клуб "Родолюбие" 

Описание: Занимания в областта на историята на бургаския край. Запознаване с географските 

особености на Странджа планина, бургаската низина, черноморското крайбрежие. Изготвяне и 

запознаване с родословието на всеки един от участниците в клуба. Посещение на музеи, изложби 

(постоянни и периодични) и сбирки в Бургас. Туристически походи до най-близките местности в 

бургаски регион свързани с опознаване на родния край. 

Изисквания: Обхваща деца с интереси в областта на краезнанието, историята и настоящето на 

радния край. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 5 до 5 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 25,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот,  

Тип: Дейност по интереси,Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 11.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Румяна Иванова Цветкова 

 

 

 

 

Графичен дизайнер 

Описание: Обработка на снимков и видео материал. Изработване на календари. Изработване на 

плакати и корици на книги. Завършените творби могат да участват в изложби и други училищни 

инициативи. 

Изисквания: Достъп до компютърен кабинет и цветен принтер 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 5 до 7 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 15,  

Минимален брой ученици в група: 10 

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 11.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Илиана Георгиева Първанова 

 



Аз обичам математика 

Описание: Решаване на текстови и логически задачи. Съставяне на задачи. Подготовка за 

математически състезания. 

Изисквания: Ученици с интерес и възжможност в областта на математиката. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 2 до 2 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 20,  

Минимален брой ученици в група: 10 

Тематична област: Наука, техника и технологии,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 12.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Мариянка Димитрова Люцканова 

 

 

 

 

 

 

 

"Ах, тази трудна математика!" 

Описание: Обучението ще е във формата на игри, които да помагат на учениците за развиване на 

мисленето и събуждане на интерес към "трудната" математика. 

Изисквания: Деца с обучителни затруднения в областта на математиката. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 4 до 4 клас,  

Брой занимания: 80 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 10,  

Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Математика,  

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 12.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Андреана Николова Георгиева 

 



Аз умея и мога 

Описание: Решаване на задачи с игрови елемнт за събуждане интереса на учениците към 

математиката. Изработване на геометрични тела от картон. Практическо приложение. 

Изисквания: Ученици с обучителни затруднения в областта на математиката. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 6 до 6 клас,  

Брой занимания: 80 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 10,  

Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Математика,  

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 12.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Мария Стойкова Димитрова 

 

 

 

 

 

 

Млад математик 

Описание: Решаване на задачи с логически характер. Подготовка на учениците за математически 

състезания. 

Изисквания: Ученици с изявени математически способности. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 1 до 1 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 20,  

Минимален брой ученици в група: 15 

Тематична област: Наука, техника и технологии,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 12.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Атанаска Стоянова Грозданчева 

 



Интересна математика 

Описание: Ще представя математическите задачи по интересен начин за учениците като използвам 

интерактивни методи, така че материалът по математика да бъде по-лесно усвояван от учениците. 

Изисквания: Ученици с обучителни затруднения в областта на математиката. Достъп до 

компютърен кабинет и интернет. Достъп до сайта: www.ucha.se 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 6 до 6 клас,  

Брой занимания: 80 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 10,  

Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Математика,  

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 12.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Мирослава Василева Христова 

 

 

 

 

 

Твоят шанс 

Описание: В извънкласната дейност "Твоят шанс", ще получиш възможност да подобриш знанията 

си по математика и да повишиш своите очаквани резултати. В часът "Твоят шанс" ще изградиш 

навици за математическо мислене и ще развиеш своята наблюдателност и памет. 

Изисквания: Ученици с обучителни затруднения по математика. Достъп до компютърен кабинет. 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин., 

 Възраст от 5 до 5 клас,  

Брой занимания: 80 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 15.6.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 10,  

Минимален брой ученици в група: 8 

Тематична област: Математика,  

Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 12.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Йорданка Иванова Стефанова 

 



Забавната пчела 

Описание: Развиване на абстрактно мислене, ориентирене в пространството. Елементи на 

математическо моделиране. 

Изисквания: Програмируема играчка - станция "Забавната пчела" 

Област: Бургас, Община: Бургас, Населено място: Бургас 

Продължителност на заниманието: 60 мин.,  

Възраст от 1 до 1 клас,  

Брой занимания: 70 на Година 

Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г. 

Максимален брой ученици в група: 25,  

Минимален брой ученици в група: 20 

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене,  

Тип: Дейност по интереси, Предлага се за населеното място 

Дата напубликуване: 12.10.2016 г. 

Ръководител на дейността: Веселина Иванова Георгиева 

 


