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През учебната 2020/2021 година бе сформиран клуб за занимания по 
интереси „Сръчковци“ за учениците от 2.в клас, в тематично направлние 
Технологии. Групата бе съставена от 15 ученици. През учебната 2021/2022 
година дейността на клуба продължи като броя на учениците в момента е 12 - 

10 момичета и 2 момчета.  

Целта на клуб „Сръчковци“ е да: 

- запознае учениците с различни материали и  техники за рисуване и 
моделиране;  

- развие въображението и неподправената детска креативност при 
използването на различни техники; 

- провокира творческия потенциал и индивидуалните умения на 
учениците;  

- усъвършенства фината моторика /рисуване, оцветяване, изрязване, 
лепене, апликиране/;  

- усъвършенства прецизността и търпението на учениците.    

Очакваните резултати от дейността на клуба са: 

- Обогатяване  познанията на учениците за различни материали и  техники 
за рисуване и моделиране,   усъвършенстване на  уменията им и  
стимулиране на самостоятелно творчество и изява.  

- Изграждане на естетически вкус към красивото, градивното и 
възпитаване на хармония във възприемането на околната среда. 

- Стимулиране на процеса за самостоятелна дейност чрез осигуряване на 
възможности за творческа изява (участия в базари, конкурси и др.) 



Както през изминалата учебна година, така и през I срок на настоящата 
учебна година, клубът постига своите цели следвайки заложената тематична 
програма.  

Есенните занятия бяха свързани с природата – разходки в парка, събиране 
на природни материали, апликации с есенни листа, рисунки на природни 
картини на открито и др. 

Зимните занятия се свързват с двата най-големи празника за децата – 

Коледа и Нова година. Учениците изработиха коледни сурвачки, картички,  

апликации и писаха писма до Дядо Коледа. Тяхното творчество бе представено 
на организирания благотворителен Коледен базар на Второ ОУ „Гоце Делчев“. 

 

Пролетните занятия са свързани с настъпващата пролет, баба Марта, 
празникът на мама и големият християнски празник Великден. Учениците 
изработиха мартеници, запознаха се със символиката на мартеницата, 
изработеха картички за мама и баба по случай 8-ми март, рисуваха пролетни 
рисунки в парка, изработваха от хартия щъркел и лястовици, боядисваха 
великденски яйца. 

 



 



 

В клуб „Сръчковци“ учениците се чувстват щастливи, защото там 
те са свободни да творят, да развиват своята фантазия и сръчност, да 
споделят и играят. Учениците изразиха желание и през следващата 
учебна година отново да се влючат в такива занимания.  

 


