
 

 

 

ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ  В  ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ гр. Бургас 

от 18.06.2020  – 31.07. 2020 г.  

1. Записване онлайн от 8.06.2020 – 12.06.2020г 

2. Ще се сформират 3 групи – 1 /една/ група I клас; 1 /една/ група II клас; 1 /една/ група III клас 

3. Броят на учениците е 15 деца  във всяка група, съобразно изискванията на здравните власти. 

4. Спазване на следните мерки за безопасност:  

• в класните стаи учениците  ще седят по един на чин; 

• обувките и ръцете на учениците ще бъдат дезинфектирани при влизане; 

• телесната температура ще бъде измервана при влизане в училище; 

• дезинфекция на чиновете  3 пъти дневно; 

• постоянно отворени прозорци в класните стаи; 

• без външни посетители в класните стаи; 

• спазване на стриктен график за излизане след приключване на часовете; 

• без смесване на групи деца по випуски. 

 



 

ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ЛЯТНАТА ЗАНИМАЛНЯ „ЕЛИНПЕЛИНОВЕЦ“ 

Час Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

8:00 – 8:30 
Приемане на 

учениците 

Приемане на 

учениците 

Приемане на 

учениците 

Приемане на 

учениците 

Приемане на 

учениците 

8:30 - 9:30 
Занимателна 

математика 
Забавна наука 

Занимателна 

математика 
Забавна наука 

Езикови 

вълшебства 

9:30 - 10:30 
Аз играя: Игри на 

открито 

Аз играя: Подвижни 

игри 

Аз играя: Игри по 

избор 
Аз играя: Отборни игри 

Аз играя: Футбол/ 

Народна топка 

10:30 - 11:30 
Работилничка за 

книжки 

Занимателна 

математика 
Забавна наука Езикови вълшебства Забавна наука 

11:30 - 12:30 Забавна наука 
Работилчничка за 

книжки 

Работилница за 

книжки 

Занимателна 

математика 

Работилница за 

книжки 

12:30 - 13:30 Обяд Обяд Обяд Обяд Обяд 

13:30 - 14:30 Езикови вълшебства 
Езикови 

вълшебства! 
Киносалон 

Образователни игри – 

Разкажи и довърши; 

Можеш ли кажи? и др. 

Занимателна 

математика 

14:30 - 15:30 
Работилница „Сръчни  

ръчички“ 
Като две капки вода 

Дизайн и 

проектиране 
Караоке Моден дизайн 

15:30 - 16:30 Звук и ритъм 
Моята арт 

работилница 

Занимателни игри 

– шах, Лото, 

Монополи и др. 

Приложни изкуства Сценични изкуства 

 

 



 

 

• Английски език – два пъти седмично по 1 /един/ учебен час по програма на ЦПЛР и на община Бургас. 

• Езикови вълшебства – с интересни задачки, игри, игрословици, пословици, текстове да затвърдим знанията по 

роден език. 

• Работилничка за книжки вместо часове по Литература сме подготвили часове по Творческо писане, в които под 

формата на дискусии, игри, задачи, интерпретации, ще преминаваме през различни стилове на писане. Ще 

създаваме свои оригинални текстове, ще разказваме, ще размишляваме, ще пътуваме в света на книгите и 

авторите им и ще мечтаем заедно с тях. 

• Забавна наука – часовете имат за цел да събудят интереса и уважението на децата към природата. По време на 

часовете децата се запознават с еволюцията на видовете и ролята на човека в екосистемите на Земята. Най-

важното е, че чрез забавно градинарство децата се докосват до природата, запознавайки и грижейки се за 

различни растения. децата получават нови знания и научават любопитни факти в различни области на науката. 

Темата се подчинява, както на седмичната, така и на темите, които интересуват децата. Водят се дискусии и 

чрез свободно общуване се обогатява общата култура и разбиране на децата за света. 

• Дизайн и проектиране / – децата се запознават с основните принципи и направления в дизайна чрез различни 

тематични задачи, свързани с цветовете, графичния дизайн, създаването на триизмерни обеми от 

промишления дизайн, както и макети, обвързани с пространствения и интериорен дизайн. 

• Моден Дизайн – в часовете по моден дизайн децата научават за човешката фигура и пропорции, различните 

модни тенденции и как да превръщат идеите си в реалност. Създават различни аксесоари (ключодържатели, 

бижута) и рисуват върху дрехи чрез множество приложни техники. 

• Сценични изкуства /танц и театър/ – всеки час е ново приключение за тях, посветено на различни тренинги за 

движение, правилно дишане, говорене, отношение към партньор и пространство. Учейки се да познават и  



 

 

управляват телата си, децата преминават и през различни стилове в танца /от тази година въвеждаме и стила 

Зумба/ и се упражняват чрез средствата на театъра да се изразяват вербално и невербално. 

• Звук и ритъм – от тази година въвеждаме и музиката в нашите летни занимания. В „Звук и ритъм“ децата ще 

свирят, ще се движат, ще пеят,  ще слушат, ще се смеят, ще споделят и ще се удивляват от самите себе си… И 

всичко това чрез завладяващата сила на звука, който, освен красив, може да бъде нежен или възторжен, смел 

или плах, изненадващ или предвидим, категоричен…  

• Като две капки вода; Караоке – как да станем звезди, имитации на известни личности, собствени спектакли на 

сцена 

• Приложни изкуства, Моята арт работилница, Работилница „Сръчни ръце“– с изразните средства на 

изобразителното изкуство развиваме въображението си и творим с цветове, според темата на седмицата. 

• Аз играя – разнообразни игри на открито ☺ 

• Образователни игри – Разкажи и довърши; Можеш ли кажи? и др. 

• Занимателни игри – Шах, Лото, Монополи и др. 

 

 

 

 

 


