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Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Занимания по интереси в ПИГ - IV клас 
 

Изработване на празнична украса 

 
 

 И тази учебна година училището работи по Проект „Подобряване 

на 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”. 

 Заниманията по интереси спомагат за развитието на учениците на 

техните интереси и способности. 

 На 17.04.2013 г. с групата от ПИГ – IV клас се проведе занимание по 

интереси. Темата на занятието: ,,Празнична украса‘‘ е планирана в 

годишния тематичен план.  

Под ръководството на ст. възпитател Анелия Бешева се проведе 

беседа с учениците относно възможността на отделните материали – 

природни, текстил и хартия да бъдат комбинирани, за да декорират свои 

предмети за украса. Бяха изяснени понятия като: ,,приложно изкуство‘‘, 

,,десен‘‘ и ,,цветови контраст‘‘. Актуализирани бяха знанията на 

четвъртокласниците за празниците в българския календар.  

 Целите на занятието бяха: 

- Стимулиране интереса към 

изкуството 

- Развитие на цветознанието 

- Усет към красивото 

- Работа в екип 

- Умение за оформяне на кът 

 

 

 

Учениците с желание и положителни 

емоции работиха в екип и показаха 

усет към красивото. Придобиха 

знания за цветовете и разнообразни 

техники в приложно – декоративното 

изкуство. 
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Работиха усърдно за усъвършенстване на техните умения и сръчност. 

Общуването на учениците с произведения на изкуството е търсенето на 

красотата, закодирана в произведенията на изкуството. 

 Приложно – декоративното изкуство допринася четвъртокласниците 

да разкрият творческите си възможности в изобразителното изкуство. 

Работата им засилва мотивацията за по - голяма творческа свобода. Те 

изрязваха, апликираха, рисуваха и твориха своята празнична украса. 
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Потопиха се в магията на цветовете и се превърнаха в творци на 

красота, развиваха тяхното въображение. 

Учениците от ПИГ – IV клас се докоснаха до цветното изящество в 

природата и заобикалящия ги свят. 

Със старанието си внесоха част от природата да се превърне в 

приятен и уютен кът, като подредиха изложба в класната стая. 
 

 

 

 

 

 

 

 


