
 

           

 Г Р А Ф И К  
 

Организация на компенсиращи мерки, занимания по интереси, проектни дейности 

и обща подкрепа за учениците от I клас . Съгласно Заповед№ РД 09-3472/27.02.2020 год. 

на МОН за изменение на учебното време и допуснати пропуски в Онлайн обучението / 

ОРЕС / . 

 

I. Седмица на творческите изяви на учениците: 

За подпомагане на лингвистичната , телесно-кинестатичната, музикалната, 

екзистинциалната интелигентсности на детето. 

- Първи юни /01.06./„ Международен ден на детето“ отбелязване с песни, стихотворения, 

рисунка на асфалта, пускане на балони „ Аз имам една  мечта „ и спортни състезания 

- Посрещане на бъдещите първокласници, запознаване с училищната среда 

-Раздаване на Удостоверенията за завършен клас, Грамота за отличен успех, награди, 

торбичка с лакомства 

- Посещение на библиотеката 

- Прожектиране на детски филм 

- Четене на глас на приказка/текст по избор, разказване 

 

II. Седмично разписание за Втора и Трета седмица: 

Понеделник – допълнително подкрепящо обучение по БЕЛ 

Забавна игрословица/кръстословица, поговорки и пословици, гатанки, римушки, 

скоропоговорки. В помощ на лингвистичната, интерперсонолната интелигентноси на 

детето. 

- Българската азбука 

- Гласни и съгласни звукове 

- Правопис и правоговор на звучни/беззвучни в края на думата 

- в или във, с или със, й-и, правилно писане на щ, ю, я 

- Изречение, текст 

- Диктовка 

 



 

 

Вторник  -  Околен свят 

Забележителности- карта, таблица, схема, графика. В помощ на развитието на 

пространствената, социалната,  интелигентности на детето. 

                         -Рисунка на тема моето родно село/училище 

                         - Посоките на света, наименование на местностите около селото, 

панорамен изглед- посочване на населените места в околността/Родния край/.  

 

Сряда          - Спортни игри и дейности на открито, двора на училището, площада , 

детските площадки в селото 

 

Четвъртък  - Допълнително подкрепящо обучение по Математика 

Забавна математика, магически фигури, оцветяване на геометрични фигури, задачи 

ферми – с верни отговори за различните предположения и мерни единици. В помощ на 

математико- логическата интелигентност на децата. 

- Числата до 20 

- Събиране и изваждане 

- Числата 10,20, 30,........100 

- Сравняване 

- Разпознаване на геометрични фигури, чертане, броене 

- Текстови задачи  

Петък  - Разходка сред природата, стадиона,старото село Дебрен. 

- Начало 8:00 часа 

 

 Начален час на започване на заниманията 9:00 часа, с голямо междучасие 10:30-

11:00часа. И край на заниманията в 12:00 часа. 

Следобедни занимания от 13:00 часа до 15:00 часа 

Ръководители: Исмет Ходжов; Кимле Ходжова; Сафейка Пачеджиева; Елмира 

Бекирова  

 

                                                               

 


