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График  
за дейностите, които ще се осъществяват  

с учениците от І до ІV клас в периода 1-23 юни 2021 г. 
 

Ден Време на 
провеждане ІА ІБ ІВ 

по
не

де
лн

ик
 8-9 ч. 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

9-10 ч. работа с книгата  работа с книгата  работа с книгата  

10-11,30 ч. игри/дейности на 
открито 

игри/дейности на 
открито 

игри/дейности на 
открито 

вт
ор

ни
к 

8-9 ч. 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

9-10 ч. забавна математика  забавна математика  забавна математика  

10-11,30 ч. спорт спорт спорт 

ср
яд

а 

8-9 ч. 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

9-10 ч. работа в 
библиотеката  работа с книгата  работа с книгата  

10-11,30 ч. екологични дейности  екологични дейности екологични дейности 

че
тв

ър
тъ

к 

8-9 ч. компенсиращи 
дейности 

компенсиращи 
дейности 

компенсиращи 
дейности 

9-10 ч. забавна математика  забавна математика  забавна математика  

10-11,30 ч. занимания по 
интереси - рисуване 

занимания по 
интереси - танци  

занимания по 
интереси - музика  

пе
тъ

к 

8-9 ч. 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

9-10 ч. дейности по 
интереси  

дейности по 
интереси  

дейности по 
интереси  

10-11,30 ч. музика, туризъм рисуване, туризъм танци, туризъм 
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Ден Време на 
провеждане ІІА ІІБ ІІВ 

по
не

де
лн

ик
 8-9 ч. работа с книгата работа с книгата работа с книгата 

9-10 ч. творчески 
игри/рисуване ... 

творчески 
игри/рисуване ... 

творчески 
игри/рисуване ... 

10-12 ч. посещения на 
институции 

посещения на 
институции 

посещения на 
институции 

вт
ор

ни
к 

8-9 ч. работа с книгата работа с книгата работа с книгата 

9-10 ч. 
творчески 
игри/рисуване, 
апликации ... 

творчески 
игри/рисуване, 
апликации ... 

творчески 
игри/рисуване, 
апликации ... 

10-12 ч. екологични 
предизвикателства 

екологични 
предизвикателства 

екологични 
предизвикателства 

ср
яд

а 

8-9 ч. забавна математика кариерно 
ориентиране  забавна математика  

9-10 ч. драматизация на 
приказка забавна математика  кариерно 

ориентиране 
10-12 ч. игри на открито игри на открито игри на открито 

че
тв

ър
тъ

к 

8-9 ч. кариерно 
ориентиране  драматизация драматизация 

9-10 ч. творчески дейности  творчески дейности  творчески дейности  

10-12 ч. ориентиране в 
градска среда 

ориентиране в 
градска среда 

ориентиране в 
градска среда 

пе
тъ

к 

8-12 ч. туризъм туризъм туризъм 
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Заб. 16, 17, 18.06. – екскурзии 
 

 
 
 
 

Ден Време на 
провеждане 

ІІІА ІІІБ ІІІВ 

по
не

де
лн

ик
 

8-9 ч. проектни дейности 
„Музейко в кутийка“ 

проектни дейности 
„Музейко в кутийка“ 

компенсиращи дейности 
– преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

9-10 ч. компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

проектни дейности 
„Музейко в кутийка“ 

10-12 ч. игри на открито игри на открито игри на открито 

вт
ор

ни
к 

8-9 ч. творчески дейности – 
рисуване, 
моделиране 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

работа с книгата  

9-10 ч. работа с книгата  работа с книгата  творчески дейности  
10-12 ч. ориентиране в 

градска среда 
ориентиране в градска 
среда 

ориентиране в градска 
среда 

ср
яд

а 

8-9 ч. компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

творчески  дейности компенсиращи дейности 
– преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

9-10 ч. спорт  спорт  спорт  
10-12 ч. посещение в 

библиотеката 
посещение в 
библиотеката 

посещение в 
библиотеката 

че
тв

ър
тъ

к 

8-9 ч. компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

компенсиращи дейности 
– преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание 

9-10 ч. спорт  спорт  спорт  
10-12 ч. екологичен проект екологичен проект екологичен проект 

пе
тъ

к 

8-9 ч. творчески дейности – 
рисуване, 
моделиране 

творчески дейности – 
рисуване, моделиране 

творчески дейности – 
рисуване, моделиране 

9-12 ч. туризъм туризъм туризъм 
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Ден 
 

Време на 
провеждане 

ІVА ІVБ ІVВ ІVГ 

П
он

ед
ел

ни
к 

 

8-9 ч. творчески дейности – 
рисуване, моделиране  

творчески дейности – 
рисуване, моделиране  

творчески дейности – 
рисуване, моделиране  

творчески дейности 
– рисуване, 
моделиране  

9-10 ч. компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от 
учебното 
съдържание  

10-12 ч. спорт спорт спорт спорт 

Вт
ор

ни
к 

8-9 ч. компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от 
учебното 
съдържание  

9-10 ч. компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от 
учебното 
съдържание  

10-12 Професионално 
ориентиране 

Професионално 
ориентиране 

Професионално 
ориентиране 

Професионално 
ориентиране 

Ср
яд

а 

8-9 ч. Работа с книга  Работа с книга Работа с книга Работа с книга 
9-10 ч. компенсиращи 

дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от 
учебното 
съдържание  

10-12 ч. туризъм туризъм туризъм туризъм 

Че
тв

ър
тъ

к 

8-9 ч. компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от 
учебното 
съдържание  

9-10 ч. компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – Работа в 
група по проект 
„Подкрепа за успех“ 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – Работа в 
група по проект 
„Подкрепа за успех“ 

10-12 ч. игри на открито  игри на открито  игри на открито  игри на открито  

П
ет

ък
 

8-9 ч. ориентиране в градска 
среда  

ориентиране в градска 
среда  

ориентиране в градска 
среда  

ориентиране в 
градска среда  

9-10 ч. компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – Работа в 
група по проект 
„Подкрепа за успех“ 

компенсиращи 
дейности – 
преодоляване на 
пропуски от учебното 
съдържание  

компенсиращи 
дейности – Работа в 
група по проект 
„Подкрепа за успех“ 

10-12 ч. посещение в 
библиотеката  

посещение в 
библиотеката  

посещение в 
библиотеката  

посещение в 
библиотеката  

Заб. 21.06.; 22.06. – екскурзия - 4В и 4Г клас 


