
Средно училище „ Иван Вазов” – гр. Нова Загора                                                 Утвърждавам:………………………… 

Заповед № РД -06-777/18.05.2022г. 
Директор /Добрина Овчарова/ 

 

График за провеждане на проектни дейности и творчески дейности с ученици от I –III клас  

Направление /области Клас/ Дейност –тема: Дата: Начален  
час: 

Място на  
провежда
не: 

I „a” I  „б” II III  „а” III  „б” 

Здравно 
образование/физическо 

развитие и  дееспособност ; 
безопасност и първа 
помощ;лична хигиена, 
хранене/ 

Популяризиране на 
здравословния начин 
на живот. 
Дискусия :неправилно 
и непълноценно 
хранене 
Да си направим 
сандвичи със 
зеленчуци, плодов 
десерт 

Спортът е 
здраве 

Как да бъдем 
здрави ? 

Нашата  малка 
здравна книжка 
- изработване на 
книжки със 
здравни съвети, 
събрани статии и 
идеи за лятото 

Етапи на първа 
помощ при 
Пътно 
транспортно 
произшествие. 

23.05.
2022г. 

08:20 ч. Класна 
стая, 
Медицинс
ки кабинет 
Спортна 
площадка 

Екологично образование 
/вода,почви,въздух;енергия и 
климат; биологично 
разнообразие; потребление 
на отпадъците; общество и 
околна среда/ 

 
Беседа:Всеки един 
от нас може сам да 
събира отпадъците 
разделно в 
контейнери 
Изработване на 
фигури от отпадъчни 
материали: чашки, 
сламки, торбички 

Растенията и 
животните 
около нас 

Познаваме ли 
растенията? 

Проект  на еко- 
кът от отпадъчни 
материали. 
/  Как да 
направим 
хербарий през 
лятото/- - насоки 
 

Проект 
„Обитатели в 
почвата” 

26.05.
2022г. 

13:00 ч. Класна 
стая, 
Градски 
парк  

Гражданско образование 
/междуличностни отношения, 
социална среда, права на 
детето/ 

Интеркултурно 
образование/ културна 

идентичност -бит, род, 
обичаи, традиции; 
толерантност/  
 

 

Запознаване с  богато 
историческо минало 
на родния ни край. 
Посещение на 
градския музей. 
Изготвяне на табло. 

Учтиви и 
любезни 

Как да се 
държим в 
обществото? 

"Играем, за да се 
опознаем" -  
игрови техники 
срещу агресията  
и за сплотяване 

Български летни 
обредни 
празници. 

27.05.
2022г. 

13:00 ч. Класна 
стая, 
Библиотек
а, 
Музей 
Градска 
градина  



Компетентности в областта 
на математиката 
 
 
 

Забавна  Математика: 
Играя с цифрите. 
Подготовка за 
празника 

Забавна 
математика 

Проект на 
математическо 
домино.Таблица
та – лесна и 
интересна. 

Пътешествие в 
чудния свят на 
Математичко - 
любопитни 
факти от науката 

Моделиране на 
числата до 1000 
с различен 
дидактичен 
материал. 

30.05.
2022г. 

08:20 ч. Класна 
стая, 
Компютър
ен кабинет 

Компетентности в областта 
на БЕЛ  
 
 
 
 

Подготовка за 
„Празника на 
буквите“.Детски 
сценарий за буквите: 
стихчета, песни, игри 

Празник на 
буквите 

Най – 
изразителен 
четец от 2 клас.  

Панаир на 
книгите и 
рожден ден на 
любимия герой . 
опит за 
празничен 
сценарий 

“Три приказки за 
досънуване”. 
Зорница 
Христова. 

31.05.
2022г. 

08:20 ч. Класна 
стая, 
Компютър
ен кабинет 

Старши начален учител/ 
класен ръководител: 

Величка Едрецова Мариана  
Драгиева  

Симеон Стоянов Златина  
Цакинска 

Васил 
Костадинов 

   

 


