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Дейностите по интереси са приети на заседание на Педагогическия съвет 
 с Решение № 53 от протокол № 10 / 14.09.22 година 

 и са утвърдени със заповед на директора № 966  / 14.09.22 година 
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     Дейностите по интереси в СУ „Св. Климент Охридски“ се провеждат 

ежедневно. 

   Чрез дейностите по интереси се развива интегрирането на ключови 

компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, 

здравното и екологичното възпитание.  

    Насърчаване развитието на креативното мислене на учениците. 

Изграждане на умения за работа в екип. Развитие на основните 

познавателни способности като: мислене, внимание, памет и въображение. 

Изграждане у учениците различни качества като трудолюбие, старание, 

дисциплина и концентрация. Създаване на естетически усет към красивите 

и ценностните неща в живота. Заниманията на групите се провеждат в 

приятна обстановка. Дава се възможност да изявяват своите способности, 

свързани с умения за общуване и презентиране пред публика. Целта е 

учениците да изпитат удовлетворение от своята работа. 

   

    В СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Пещера се предлагат следните 

дейности за занимания по интереси: 

1. Дидактични игри 

2. Образователни и занимателни игри 

          3. Спортни игри на двора 

4. Екологично образование 

5. Здравословен начин на живот 

6. Запознаване с българските празници, традиции и обичаи 

7. Запознаване с елементите на българската шевица 

8. Четене на книги и гледане на образователни филми 

9. Посещение на детски спектакли, изложби и концерти 

10.  Слушане на музикални произведения 

11.  Игри по избор на учениците 

12.  Изготвяне на подходяща украса за празниците 

13.  Лично творчество 

14.  Моделиране 

15.  Апликации 

16.  Танци 

17.  Изобразително изкуство 

18.  Работа с пъзели и домино 
 

 

                                                                            Изготвил /комисия в състав/: 

 

                                                                                   1.  Н. Петкова, учител 

             

                                                                                               2. П. Параскова, старши учител 
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