
ГРУПА „ВЪЛШЕБНА РЕАЛНОСТ“  
 

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 
 
 
 

В началото на учебната 2021-2022  година във Второ ОУ „ Гоце Делчев“, гр. Гоце 

Делчев, е сформирана група по занимания по интереси -„ Вълшебна реалност“. В състава на 

групата влизат 7 ученици със специални образователни потребности от втори до шести клас и 

5 ученици от първи клас. Занятията на групата се провеждат всеки четвъртък по два часа.  

След проведена диагностика и запознаване с децата, с техните индивидуални 

способности и потребности се определят и основните цели и очаквани резултати. Темите за 

реализиране на поставените цели и постигане на очакваните резултати са разпределени в три 

модула- изкуство, литература и кулинария. 

Техническата обезпеченост и необходимите материали, осигурени от ръководството на 

училището,  улесняват провеждането на занятията и спомагат изпълнението на поставените от 

ръководителя задачи. 

В занятията учениците свободно и спокойно споделят мнение, обсъждат предложените 

текстове, житейски ситуации, личен опит и без ограничения ги пресъздават в свои 

произведения.  

С желание участват в коледния базар, организиран от Второ ОУ „ Гоце Делчев“ с 

изработените от тях  мини сурвачки от дрян, разноцветна естествена вълна и благопожелания.  

До края на първия учебен срок група „Вълшебна реалност“ има една публична изява- 

изложба на есенно пано от платове, апликации и рисунки. Изложбата под надслов „ Един свят, 

в който всичко се променя“ е подредена във фоайето на първия етаж в периода 02 – 12 декември 

2021 година  и своевременно отразена във фейсбук страницата на училището. 

https://www.facebook.com/2.ou.gd/posts/pfbid0Dv9mhUDmoyiTL9461yNUsVJX2gjA64ia3ZP

K4jyUjMcr15LEknJjaNj4Eh6TVn6Kl 

През първия учебен срок се осъществиха редица дейности на взаимодействие с клуб „ 

Малки творци“, в които децата подобриха творческите, комуникативните и езиковите си 

умения.  

На 27 януари 2022 година учениците от двата клуба участваха в забавни дискусии, 

разделени на отбори.  

https://www.facebook.com/2.ou.gd/posts/pfbid0Dv9mhUDmoyiTL9461yNUsVJX2gjA64ia3ZPK4jyUjMcr15LEknJjaNj4Eh6TVn6Kl
https://www.facebook.com/2.ou.gd/posts/pfbid0Dv9mhUDmoyiTL9461yNUsVJX2gjA64ia3ZPK4jyUjMcr15LEknJjaNj4Eh6TVn6Kl


https://www.facebook.com/2.ou.gd/posts/pfbid0kZsgRjSFerAhsLEzgbdbPGnNk5ouN4Bjw4d7PpD

GHoHsxZatkhYhKUNgSfdcjsFsl 

През втория срок учениците продължиха да творят, да се запознават с вълшебните приказки 

и мечтаят.  

Дейностите по Занимание по интереси на клуб „Вълшебна реалност“ приключиха 

със съвместна изява с клуб „Малки творци“, ръководен от г-жа Ана Тоцкова. 

https://www.facebook.com/2.ou.gd/posts/pfbid0A6ZhzFs49mLmKnYqYnPrxm3ZFdkmfYuKj7t

fcjj9heCn7hdNL63Lqfqb1RU3dcXkl 

Общата изява под надслов „ Да бъдеш откривател“ протече под формата на 

интерактивна игра в пет кръга и бе изключително интересна и забавна както за участниците, 

така и за публиката. Играчите успешно преминаха изпитанията, като демонстрираха 

придобитите по време на проекта знания и умения и излъчиха победител.  
 В края на учебната година се отчита динамика.  Учениците имат добри знания за 

човешките взаимоотношения, подобрени творчески умения, развити положителни емоции. 

През цялата година  климатът на работа е спокоен, което повлия положително на вътрешния 

мир и спокойствие на децата. 
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