
Клуб „Малки творци“ 

Занимания по интереси 

Клуб „ Малки творци“ е сформиран през учебната 2021/2022  година. Учениците, които 

участват в клуба са от втори клас. С голямо желание децата се включват в дейностите, които 

са заложени в тематичното разпределение на г-жа Тоцкова.  

Първите часове на второкласниците преминаха в събиране на природни материали в парка 

на града. В игри и забава децата събраха материали, с които апликираха страхотни есенни 

рисунки, животни и други. Природните материали бяха включени и в изработването на 

коледни картички. 

В работилницата на Дядо Коледа второкласниците от клуб „Малки творци“ направиха 

много красиви сурвачки, които бяха включени в Коледния благотворителен базар. С голям 

ентусиазъм те написаха писма до белобрадия старец като по този начин упражниха 

правописа и краснописа си. За да са сигурни, че желанието им ще бъде изпълнено, децата 

украсиха писмата и грижливо ги прибраха, за да ги сложат под елхата вкъщи.  

Бе организирана и изложба в края на месец декември на тема „Коледа в нас“ . На нея бе 

показано всичко, което децата са изработили в своята работилница. Красиви преспапиета, 

рисунки, апликации, сурвачки, картички, някои от тях писаха рими и дори стихотворения, 

включиха се активно в изработването на коледни поздравителни картички по повод 

Коледният благотворителен базар, който бе организиран от учителите на втори клас и 

ръководството на Второ основно училище „Гоце Делчев“. Учениците, които са включени в 

клуба изработиха сами и коледна украса за вратата на класната им стая. Елхата от цветна 

хартия и играчките по нея с добрите дела на учениците впечатлиха всички.  

През втория срок учениците участващи в клуба изработваха мартеници, боядисваха яйца и 

съчиняваха гатанки.  

Много интересни и емоционални бяха взаимодействията с клуб Вълшебна реалност. 

Участниците в двата клуба си взаимодействаха много добре през цялата година. Децата с 

нетърпение участваха в общите мероприятия и представителни изяви.  

С обща представителна изява приключиха дейностите по проекта. 



 Под надслов „ Да бъдеш откривател“ приключиха дейностите по Занимание по интереси 

на два от клубовете във Второ ОУ „ Гоце Делчев“ – „Вълшебна реалност“ и „Малки творци“ 

с ръководители Вера Еринина и Ана Тоцкова. 

Общата изява 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, , които демонстрираха придобитите по време на проекта знания и 

умения и излъчиха победител. В отборите се включиха ученици със специални 

образователни потребности.  

 

Клуб „Малки творци“ е място на което децата получават възможност да развиват своето 

въображение, да развиват мисълта си и да творят.  
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