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ГРАФИК             

на ОУ „Васил Левски“ – с. Видраре, общ. Правец за учебна 2020/2021 г., 

относно проектни дейности, занимания по интереси и обща подкрепа / 

работа с ученици за превенция на обучителни затруднения дефицити 

при усвояване на учебен материал/ във времето след края на учебните 

занятия до края на втория учебен срок: 

I – III клас, ПГ  от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г. включително. 

             IV клас от 16.06.2021 г.  до 30.06.2021 г. включително. 

Дейностите са предвидени за всички деца от ПГ към училището, всички ученици от 1 - 

4 клас,  организирани са съгласно заповед РД 09-3472/27.11.2020 на министъра на 

образованието и науката.  

      График за провеждане на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, за 

деца от ПГ в целодневна организация: 

За периода 01.06. – 23.06.2021 година. 

 

01.06.      9:00 – 11.35 ч. Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни. 

02. 06.    9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни. 

03.06.     9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни. 

04.06.     9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни.  

07.06.     9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни. 

 

 

 



08.06.     9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни. 

09.06.     9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни. 

10. 06.    9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни. 

11. 06.    9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни. 

14.06.     9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни. 

15.06.     9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни. 

17.06.     9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни.  

21.06.     9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни. 

22.06.     9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни. 

23.06.     9:00 – 11.35 ч.  Сюжетно ролеви игри, Дидактични игри, Спортно подготвителни. 

 

 

           График за провеждане на проектни дейности, занимания по интереси и вида на 

дейностите за група ученици от 1 – 3 клас. 

За периода 01.06. – 23.06.2021 година. 

 

01.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.    -    „ 1 юни – ден на детето/интернет занимания/.“ 

02.06.2021 г.    11:10 – 12.40 ч.   -     „Занимателна математика“ 

03.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.    -     „В света на приказките“. 

04.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.    -    „Деца четат на деца“. 

07.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.    -     „Моят любим приказен герой“ 

08.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.    -      „Чета смятам и играя“ 

09.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.    -       „Пътешествие из родния край“ 

10.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.     -      „Аз съм илюстратор в книга“ 

11.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.     -      „Рисунки на асфалт“ 

14.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.     -       „Подреди приказката“ 

15.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.      -      „Открий и зачеркни“ 

17.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.      -       „Оригами – ателие за магии с хартия“ 

 21.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.      -   „Беседа за родния край – интересно и любопитно.“ 

 22.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.    -     „Илюстрация върху изучено произведение“ 

 23.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.     -     „Какво знаем за природата“ 



 

     

       График за провеждане на задължителни занимания за учениците с необходимост от 

допълнителна подкрепа за превенция на обучителни затруднения и дефицити при 

усвояване на учебен материал в група 1 и 2 клас/слята паралелка/ - часове по Проект 

„Подкрепа за успех“  

За периода 01.06. – 23.06.2021 година. 

1. 8.00 ч. - 8.35 ч. – БЕЛ 

2. 8.45 ч. – 9.20 ч. – БЕЛ 

3. 9.40 ч. – 10.15 ч. – Математика 

4. 10.25 ч. – 11.00 ч. – Математика 

 

       График за провеждане на задължителни занимания за учениците с необходимост от 

допълнителна подкрепа за превенция на обучителни затруднения и дефицити при 

усвояване на учебен материал в група 3 клас - часове по Проект „Подкрепа за успех“  

 

За периода 01.06. – 23.06.2021 година. 

1. 13.20 ч. - 14.00 ч. – Математика 

2. 14.10 ч. – 14.50 ч. – Математика 

3. 15.00 ч. – 15.40 ч. – Математика 

 

                  График за провеждане на задължителни занимания за учениците с 

необходимост от допълнителна подкрепа за превенция на обучителни затруднения и 

дефицити при усвояване на учебен материал в група 4 клас - часове по Проект 

„Подкрепа за успех“  

 

За периода 16.06. – 30.06.2021 година. 

1. 8.00 ч. - 8.40 ч. – БЕЛ 

2. 8.50 ч. – 9.30 ч. – БЕЛ 

3. 9.50 ч. – 10.30 ч. – БЕЛ 

 

         График за провеждане на проектни дейности, занимания по интереси и вида на 

дейностите за група ученици от 4 клас. 

 

За периода 16.06. – 30.06.2021 година. 

17.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.      -       „Оригами – ателие за магии с хартия“ 



 21.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.      -   „Беседа за родния край – интересно и любопитно.“ 

 22.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.    -     „Илюстрация върху изучено произведение“ 

 23.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.     -     „Какво знаем за природата“ 

24.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.    -     „Да играем и да знаем/БЕЛ/“ 

25.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.     -     „Логически игри“    

28.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.    -      „Развиващи игри – пъзели, ребуси, кръстословици“ 

29.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.     -       „Интернет – безопасна работа и игри“ 

30.06.2021 г.   11:10 – 12.40 ч.      -      „Наука – океани и морета“ 

 

 

*Забележка - присъствието на учениците в задължителните занимания за допълнителни 

часове за наваксване на учебен материал по Проект „Подкрепа за успех“ е 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Класните ръководители/ръководители на групи по „Подкрепа за 

успех“ да информират лично родителите на включените в групите ученици. 
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