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През учебната 2021/22 година във 2. А клас на  Второ ОУ ,,Гоце Делчев" се сформира  група за занимания по интереси – клуб „Сръчни ръчички“ с ръководител В. Гавалюгова. Учениците се запознаха с различни материали –– традиционни – хартия (бяла, цветна, разтегателна, самозалепваща се) и картон;– нетрадиционни – природни материали (сухи цветя, листа, семена, клонки, миди, клечки, кратунки), отпадъчни (фолио, целофан, пластмаса), синтетични (конци, плат).Усвоиха нови техники на работа с различни материали / витраж от хартия, смесени техники/.Участието в клуба допринесе за стимулиране на творческите заложби на всеки участник;  за развиване на сръчност и умения,  работа в екип, толерантност;изграждане на добър естетически вкус и творческо самочувствие; стимулиране на позитивно мислене и съзидателно поведение.



Индивидуалната и групова работа в клуба  дава възможност на учениците да развиват творческото  мислене,  усет към изкуството и съдейства за формирането на естетически вкус. По време на занятията учениците  работеха с различни видове материали. Това доведе  до формиране на интерес към видовете техники за работа с тези материали,  целенасочено експериментиране. Наученото  учениците прилагат в работата си и така изразяват своите мисли, идеи и творчески решения.  Така постепенно осъзнават  собствените си творчески заложби, осъществяват авторски идеи и получават възможности за изява. 



Заниманията в клуба по 
интереси във 2. А клас през 
месец октомври и ноември  
бяха посветени на есента. 
Учениците изработиха 
декоративни есенни венци, 
картини от природни 
материали, апликация на тема 
„Есен“, картички за деня на 
семейството – 21. ноември. 
Освен, че овладяват нови 
техники, участниците работиха в 
екип и на групи, като по този 
начин се учат на взаимопомощ, 
толерантност и уважение.





















Участниците от клуб 
„Сръчни ръчички“ 
изработиха пъстри вази  
от пластилин. Децата 
работиха по групи и за 
пореден път се 
увериха, че работата в 
екип е по-лесна и 
интересна. 







В дните преди Коледа, в 
очакване на празника, 
учениците от клуб „Сръчни 
ръчички“  зарадваха  всички с 
чудесна украса, изработена в 
часовете за занимания по 
интереси. Учениците от клуба    
изработиха картички,
рисунки, апликации и 
играчки, с които украсиха 
класната стая и част от 
коридора, с което 
допринесоха за коледното 
настроение.

https://www.facebook.com/2.ou.gd/photos/pcb.3076530572610102/3076525302610629/
https://www.facebook.com/2.ou.gd/photos/pcb.3076530572610102/3076534382609721
https://www.facebook.com/2.ou.gd/photos/pcb.3076530572610102/3076534429276383








Последното занимание на участниците в клуб „Сръчни ръчички“ за  2021 година беше проект на кукерска маска. Първоначално учениците се запознаха с народната традиция и разгледаха варианти на маски. След това изработиха графични модели със собствен дизайн. Накрая финализираха проекта с изработването на интересни проекти и модели на кукерски маски – индивидуално и по групи,  като използваха различни материали и техники. Справиха се чудесно!







През месеците януари и февруари участниците в клуб „Сръчни ръчички“ работиха по проект „Зимен град“, проект „Зимно дърво“, изработиха и красиви стомни – като народните майстори. 



















Като 
народните 
майстори 









За любимия 
празник Баба 
Марта тематично 
се състоя 
работилничка за 
мартеници и 
картички.
Учениците 
изработиха и 
красиви цветя, 
които подариха на 
майките.





През март и април 2022 
г. сръчковците от 2. А 
клас  твориха „пролетни 
вълшебства“. Всички 
изделия, посветени на 
пролетта и пролетните 
празници, малките 
вълшебници подредиха 
в красива изложба в 
коридора и класната 
стая. Учениците –
участници в клуба, бяха 
изключително горди от 
своето представяне и 
наученото.































Учениците от клуб “Сръчни 
ръчички“ изработиха
картички и кошнички за 
Великден, с които 
направиха изложба в 
класната стая и коридора. 







Учениците си припомниха изучени техники и материали, и изработиха апликация от хартия и картон на тема „Морско дъно“. Творбите си участниците  подредиха в изложба.















На 26.05.2022 г. в класната стая на 2. А клас се 
състоя заключителната изложба за тази учебна 
година на  клуб „Сръчни ръчички“. Чрез заниманията в него, малките творци опознаха много нови техники и изразни средства, развиха въображението и таланта си, научиха се да работят в екип и да си бъдат взаимно полезни. 


