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Занимания по интереси в ПИГ - II клас 

 

Да пазим гората /изработване на табло/ 

 

         СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница вече втора година е включено в 

реализацията на проекта „Подобряване качеството на образованието в средищните 

училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, 

съфинансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. 

         Ежедневната работа в ПИГ е комплексна и многообразна. Тя включва дейности, 

целящи изграждането на позитивно мислещи, толерантни, вярващи в успеха и в себе си 

личности. Личности, готови да се справят с предизвикателства. 

         При целодневното обучение ученето се разнообразява не само с игри. Когато 

всичко е планирано и осмислено, всяко дете си отдъхва от уроците, забавлявайки се. 

Такъв приложим час при целодневното обучение са заниманията по интереси. Чрез този 

час учениците се забавляват и разтоварват. В него намират място полезни, динамични, 

актуални, предпочитани дейности. Чрез тях децата изразяват и осъществяват своето 

отношение към значими дейности от нашия живот, обогатяват представите си, развиват 

въображението си, биват провокирани. Това ги забавлява и ги кара да се чувстват 

щастливи. А какво по-хубаво от щастие в  детските очи! 

          Един такъв час е часът по екологично образование. Темата е „Да пазим гората“. 

Тя е заложена в тематичното разпределение и е проведена с децата от ПИГ II клас с 

ръководители ст. възпитател Диана Стоилова и възпитател Нина Гюргина, съобразена с 

наскоро отбелязаната в България Седмица на гората. 

       Целите на занятието бяха: 

- Стимулиране на интереса към значими дейности от екологичното образование. 

- Развитие на познавателните способности. 

- Работа в екип. 

- Придобиване на умения за изработване на табло и изделия от картон. 

- Развитие на чувство за отговорност към родната природа 

- Повишаване на информираността и екологично възпитание у децата. 

Предварително бяха набавени картон – бял и цветен, материали за рисуване, 

литература, свързана с темата. 

Децата вложиха много въображение и творчество в поставените им задачи. Всеки 

знаеше своята роля. Тези, които обичат да рисуват, нарисуваха рисунки, в които 

изразиха своето виждане по темата.  
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Други направиха малки модели на разцъфнали пролетни    дървета, трети пък 

направиха малка полянка с цветя от картон. 

 
Една група оформи и подреди таблото, на което освен рисунките на децата и 

намерени тематично стихотворения, те залепиха и техните послания към всички. 
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А самото табло поставихме на видно място в коридора, за да докосне с думите и 

рисунките детските сърца. 

 
 

 

С много труд и творчество малките ученици ни накараха да се замислим и да се 

вслушаме в посланията им. Със своите дейности през този така вълнуващ час 

децата казаха на всички – да обичат, да ценят и да пазят българската гора и 

природа.  
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