ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ - 17.06 – 30.06.2021год.

5 клас
предмет
Български език и
литература

преподавател
дейност
Ветка
„Празниците на нашия народ“
Христова
съдържание: представяне на празник по избор на
ученика; да се включат 3 компонента:
 информация за празника: кога се празнува,
какво се празнува, как се празнува – обичаи,
песни, традиционни ястия;
 илюстративен материал: снимки, рисунки и
др.,
 народни песни, характерни за празника.

Английски език

Стоянка
Петрова
Танка Желева
Чомаков
Чернева
Светлана
Бакоева

Математика
Информационни
тихнологии
История и
цивилизации

My family. Draw your family tree.
My holiday postcard. Present simple.
„Лесно и интересно е да смяташ“
„Вече мога да ..... „
Електронни визитки и картички.
„МОЯТА СТАРА ЗАГОРА“
Стара Загора от неолита
Отпечатъци на времето – античност през погледа на
Древна Елада и Древен Рим
Хранилища на историята – музея

География и
икономика

Таня Дончева

„Пътешествие из Африка“
Да открием Африка! Пейзажите и народите на
Африка.

Човекът и
природата

Тодорка
Николова

Технологии и
предприемачество
Изобразително
изкуство

Диана
Радоева
Севдалина
Гълъбова

ПАРКОВЕ И РЕЗЕРВАТИ НА БЪЛГАРИЯ
„Централен Балкан“
„Забравените гори“
„Старопланински водопади част 2“
„ Сръчни ръце”

Музика

Йоана Дечева

Физическо
възпитание и
спорт

Антоанета
Бонева

„Художници и техните картини“ – импровизация по
известни произведения на изкуството.
„Музикален калейдоскоп“
Гласът на музикалните инструменти; Български
музикален фолклор; Музика на народите
„Здрав дух в здраво тяло – спорт”

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ - 17.06 – 30.06.2021год.

6 клас
предмет
Български език и
литература

преподавател
Славов
Евтимова

Английски език
Математика

Снежана
Иванова
Данка Тенева

Информационни
тихнологии
История и
цивилизации

Чомаков
Чернева
Светлана
Бакоева

дейност
„РАЗКАЗВАЧИ НА ИСТОРИИ“
Преодоляване на обучителни трудности, свързани с
трансформирането на непознат текст с промяна на
гледната точка.
Формиране на умения у учениците за интерпретиране
на непознат текст.
” My life”,” City and country” и “Friends”
„Геометрията – лесна и интересна“
Ръбести и валчести тела
„Вече знам да презентирам“
„БЪЛГАРСКА ШЕВИЦА“
Опори на българската националност и духовност
Тайните на българската шевица
Родословно дърво – науката „гениалогия“

География и
икономика

Човекът и
природата

Жулиета
Славова

Технологии и
предприемачество
Изобразително
изкуство
Музика

Диана
Радоева
Севдалина
Гълъбова
Йоана Дечева

Физическо
възпитание и
спорт

Антоанета
Бонева

„ ПЪТЕШЕСТВИЕ“
Европа – държави, националности, знамена,
личности, животни, храна, спорт;
Азия – държави, националности, знамена, личности,
животни, храна, спорт;
ОПОЗНАВАТЕЛНА РАЗХОДКА
Магията на резерват Ропотамо; Резерват Ореляк;
Резерват Али ботуш
„ Сръчни ръце”
Рисунка – конкурс
ИЗЛОЖБА
„Музикален калейдоскоп“
Песни на различни народи; Музика и танц;
Фолклорната музика днес
„Здрав дух в здраво тяло – спорт”

