
Занимания по интереси 
В НУ "Васил Левски" гр. Кричим са сформирани четири 

групи заниманияпо интереси на учебната 2020/2021 година" 
 

Рисувам и творя 

Описание: Умения за работа с акварел, пластелин, абстрактно развитие на 
въображение.  
Изисквания: Класна стая 
Продължителност на учебния час: 35 мин., Възраст от 1 до 1 клас, Брой часове: 64 на 
Година 
Начална дата: 10/12/2020, Крайна дата: 5/31/2021 
Брой ученици в група: 10, Тематична подобласт: Приложни изкуства, Тип: Дейност по 
интереси, Дата напубликуване: 9/30/2020 
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е 
приложимо 
 

Информационни технологии  

Описание: Осигуряване на възможност за обучение по информационни технологии. 
придобиване на познания от света на компютрите. 
Изисквания: компютърен кабинет и интернет 
Продължителност на учебния час: 35 мин., Възраст от 1 до 1 клас, Брой часове: 64 на 
Година 
Начална дата: 10/12/2020, Крайна дата: 5/31/2021 
Брой ученици в група: 10, Тематична подобласт: Техника и технологии, Тип: Дейност 
по интереси, Дата напубликуване: 10/1/2020 
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е 
приложимо 

 

Информационни технологии 

Описание: Осигуряване на възможност за обучение по информационни технологии. 
придобиване на познания от света на компютрите. 
Изисквания: компютърен кабинет , интернет 
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 3 до 3 клас, Брой часове: 64 на 
Година 
Начална дата: 10/12/2020, Крайна дата: 5/31/2021 
Брой ученици в група: 10, Тематична подобласт: Техника и технологии, Тип: Дейност 
по интереси, Дата напубликуване: 10/1/2020 
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е 
приложимо 



 

Мажоретки  

Описание: Изграждане на мажоретен състав и формиране на качества,които ще бъдат 
полезни през целия живот - дисциплина,точност,толерантност и взаимопомощ,умения 
за работа в екип,удовлетвореността на децата от участието на състава в различни изяви 
ги мотивира още повече за постигане на високи резултати. 
Изисквания:  
Продължителност на учебния час: 40 мин., Възраст от 3 до 3 клас, Брой часове: 64 на 
Година 
Начална дата: 10/12/2020, Крайна дата: 5/31/2021 
Брой ученици в група: 10, Тематична подобласт: Колективни спортове, Тип: Дейност 
по интереси, Дата напубликуване: 10/2/2020 
Форма на провеждане: Присъствено, Платформа за синхронно обучение: Не е 
приложимо 
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