
 

И н ф о р м а ц и я 

за дейностите, които училищата в област Кюстендил 

ще организират за бъдещите 

първокласници за 2014/2015 учебна година 

 

 

 
Уведомяваме Ви, че училищата организират следните дейности за бъдещите първокласници през лятото : 

 
№ Училище/населено място/ Вид дейност Място на провеждане период 

1 СОУ „Христо Ботев“ – 

Бобов дол 

Запознаване с училищната сграда, 

класната стая на I клас и занималнята 

Училището 02 – 06.06.2014 г. 

10.00 часа 

Рисунка на асфалт Училищен двор 02 – 06.06.2014 г. 

11.00 часа 

Подвижни и музикални игри Физкултурен салон 28.07 - 01.08.2014 г. 

10.00 часа 

Прожектиране на детски филмчета Мултимедиен кабинет 28.07 - 01.08.2014 г. 

11.00 часа 

Четене на любими приказки 

Запознаване и разглеждане на букварчето 

и останалите учебници за I клас 

Класна стая на I клас 18 - 22.08.2014 г. 

10.00 часа 

Слушане на музика и разучаване на 

детски песни 

Класна стая на I клас 18 - 22.08.2014 г. 

11.00 часа 



№ Училище/населено място/ Вид дейност Място на провеждане период 

2 ОУ ”Св. П. Хилендарски” 

- гр. Кюстендил 

Летен лагер Училището 16-27.06.2014 г. 

10.00 - 12.00 часа 

Студио Музика Кабинет музика 16, 18, 20, 23, 25, 27.06.2014 г. 

10.00 - 11.00 часа 

Арт Студио Методически кабинет 16, 18, 20, 23, 25, 27.06.2014 г. 

11.00 - 11.30 часа 

Квилинг Класна стая на 4 а клас 17, 19, 24, 26.06.2014 г. 

10.00 – 11.00 часа 

Приложно изкуство Кабинет по изобразително 

изкуство 

17, 19, 24, 26.06.2014 г. 

10.00 – 11.00 часа 

Палатков лагер Двора на училището 27.06.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Спортни игри Двора на училището 16-27.06.2014 г. 

11.00 – 11.30 часа 

Кулинарно приключение Стола на училището 26.06.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Посещение на музеи и детски отдел на 

библиотека 

Градска зона 24.06.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Маратон на четенето Библиотека на училището 16, 18, 20, 23, 25, 27.06.2014 г. 

11.30 – 12.00 часа 

3 ОУ „Проф.Марин 

Дринов“ – гр. Кюстендил 

Дейности по интереси Училището 02 - 26.06.2014 г. 

9.00  - 10.30 часа 

Организирани игри на открито Двора на училището и 02 - 26.06.2014 г. 



№ Училище/населено място/ Вид дейност Място на провеждане период 

спортните площадки 10.30 – 12.00 часа 

4 ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ - Бобошево 

Запознаване с обстановката в училището 

/класна стая, компютърен кабинет,езиков 

кабинет, физкултурен салон, библиотека/ 

Училището 02.06.2014 г. 

10.00 – 11.30 часа 

Занимателни игри в стаята за занимания 

по интереси 

Залата по интереси 03.06.2014 г. 

10.00 - 11.30 часа 

подвижни игри във физкултурния салон Физкултурен салон в 

училището 

04.06.2014 г. 

10.00 - 11.30 часа 

Компютърни образователни игри Компютърен кабинет 05.06.2014 г. 

10.00 – 11.30 часа 

Творчески дейности – рисуване, 

оцветяване, апликиране, моделиране 

Класна стая 06.06.2014 г. 

10.00 – 11.30 часа 

5 СОУ „Христо Ботев“ - 

Кочериново 

 

Разходка из училището – запознаване със 

сградата на училището 

Разходка в училищния двор 

Училището 04 - 06.06.2014 г. 

10.00 – 11.00 часа 

 

13.30 – 14.30 часа 

 

Игри в училищния двор 

Обичам да оцветявам и рисувам 

 

 

Двора на училището 

Кабинет по изобразително 

изкуство 

09 - 13.06.2014 г. 

10.00 – 11.00 часа 

13.30 – 14.30 часа 

 

Компютърни образователни игри 

 

 

Библиотеката на 

училището 

16 - 20.06.2014 г. 

10.00 – 11.00 часа 

 



№ Училище/населено място/ Вид дейност Място на провеждане период 

Обичам да пея Стаята „Пъстър свят“ 13.30 – 16.00 часа 

 

 

Рисунка на асфалт 

В света на приказките 

 

Двора на училището 

Библиотека 

23 - 30.06.2014 г. 

10.00 – 11.00 часа 

13.30 – 14.30 часа 

6 ОУ „Евлоги Георгиев“ - 

Дупница 

дейностите са на видно място в 

училището 

Училището 09 - 20.06.2014 г. 

9.00 – 12.00 часа 

7 ОУ „Аверки Попстоянов“ 

– гр. Рила 

Запознаване с училищната среда и 

правилата в училището; запознаване с 

учители и директор; природата около 

мен; моят път до училище и обратно; 

подвижни игри; аз оцветявам; музика; 

Училището 02 - 30.06.2014 г. 

9.00 – 12.00 часа 

8 ОУ „Христо Ботев“ – 

Сапарева баня 

 

 

Правила за работа в група 

Запознаване с училището 

Карнавал на любими приказни герои 

Задачки - закачки 

Училището 16 - 27.06.2014 г. 

8.30 – 12.00 часа 

Състезателни игри в учебна стая 

Занимания на открито. Разходка 

Изобразителни дейности 

Подготовка за първи клас 

Училището 30.06 - 11.07.2014 г. 

8.30 – 12.00 часа 

 

9 ОУ „Христаки Павлович“ 

– гр. Дупница 

Запознаване с училището. 

Моята класна стая. 

Кой се грижи за мен в училище. 

Училището 09.06.2014 г. 

9.00 – 12.00 часа 



№ Училище/населено място/ Вид дейност Място на провеждане период 

Опасните места в училище- стълбище,  

двор и др. 

Моят безопасен път до училище и 

обратно. 

Кой пътни знаци познавам? 

Светофар- Що е то? 

Двора на училището 10.06.2014 г. 

9.00 – 12.00 часа 

Дневен режим на първокласника. 

Здравословно хранене. 

Посещение в кабинета на мед. сестра. 

Училището 11.06.2014 г. 

9.00 – 12.00 часа 

В света на приказките. 

Любим приказен герой. 

Познавам ли буквите? 

Училището 12.06.2014 г. 

9.00 – 12.00 часа 

Моят любим сезон. 

Познавам ли числата? 

Как ще се грижа за цветята в класната 

стая? 

Училището 13.06.2014 г. 

9.00 – 12.00 часа 

10 ОУ „Неофит Рилски“ – 

гр. Дупница 

Занимания по график, поставен в 

училището – информация в училището 

Училището 04 - 20.06.2014 г. 

11 ОУ „Иван Вазов“ – гр. 

Кюстендил 

Дейности по занимателна математика 

Занимателна литература 

Приложно изкуство 

Танци 

Игри на открито 

Училището 16 - 27.06.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 



№ Училище/населено място/ Вид дейност Място на провеждане период 

12 

 

НУ „Св. Климент 

Охридски“ - Кюстендил 

 

Прожекция на образователни, детски и 

развлекателни филми на интерактивната 

дъска 

Методически кабинет 01 - 12.09.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Занимания на компютър Компютърен кабинет 

„Малкият художник“ Кабинета по 

Изобразително изкуство и 

методичен кабинет 

Рисунки върху асфалт Двора на училището 

Спортни игри Двора на училището 

Подготовка за участие в откриването на 

учебната година 

В училището 

13 ОУ „Св.св. Кирил и 

Методий“ – Кюстендил 

- обявяване  на дни на отворени врати 

(запознаване на първокласниците и 

техните родители с училището и 

учителите ) 

- провеждане на родителски срещи по 

паралелки в І клас съвместно с ученици и 

родители 

- определяне на дни за срещи на 

първокласниците и родителите им с 

учителката, когато планирано се 

извършват следните    дейности: 

изработване на рисунки и правене на 

По график обявен в 

училището 

01 - 12.09.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 



№ Училище/населено място/ Вид дейност Място на провеждане период 

изложба; провеждане на занимателни 

игри 

14 ОУ „Даскал Димитри“ - 

Кюстендил 

Разходка из училището, с цел опознаване 

на сградата и района на училището 

Училището 16.06.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Рисунка на асфалт Училището 17.06.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Апликация Училището 18.06.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Щафетни игри Училището 23.06.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Изработване на карнавална маска Училището 24.06.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Зоопарк – апликация от пластелин Училището 01.07.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Икебана „Цветна феерия“ Училището 21.07.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Запознаване на живо с различни 

музикални инструменти 

Училището 22.07.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Апликация със семена Училището 23.07.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Апликация със семена Училището 24.07.2014 г. 

10.00 – 12.00 часа 

Театрално студио Училището 25.07.2014 г. 



№ Училище/населено място/ Вид дейност Място на провеждане период 

10.00 – 12.00 часа 

15 ОУ „Христо Ботев“ - 

Кюстендил 

Детска игротека Училището 01 - 05.09.2014 г. 

по график в училището 

 

 

 

16 ОУ „Ильо войвода“ – гр. 

Кюстендил 

Лятно училище за всички ученици Училището 01 - 31.07.2014 г. и 

01 - 15.09.2014 г. 

9.00 – 14.00 часа 

17 ОУ „Св. Климент 

Охридски“ – гр. Дупница 

 

Компютърни  занимания 

Спортни игри 

Дидактични игри 

Училището 10 - 30.06.2014 г. 

09.00 – 10.00 часа 

10.00 - 11.00 часа 

11.00 – 12.00 часа 

18 ОУ „Христо Ботев“ – с. 

Крайници, общ. Дупница 

„Лятно училище за първокласници“ Училището 02 - 10.06.2014 г. 

9.00 – 12.00 часа 

„Пленер по изобразително изкуство за 

децата  от подготвителните групи и 

учениците от 1 до 4 клас 

Училището 02 - 13.06.2014 г. 

13.00 – 15.00 часа 

19 ОУ „Христо Ботев“ – 

Самораново, общ. 

Кюстендил 

Дейности по график на училището училището 15 - 31.08.2014 г. 

10.30 - 12.00 часа 

20 ОУ „Н. Й.Вапцаров“ – 

Бобов дол 

„Приложни изкуства” Зала по интереси 101 09.06 - 03.07.2014 г. 

всеки вторник 



№ Училище/населено място/ Вид дейност Място на провеждане период 

10.00 - 12.00 часа 

„Спортни игри Спортна площадка 02.06 - 13.07.2014 г. 

всеки четвъртък 

10.00 - 12.00 часа 

 

 


