
ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ  V- VI КЛАС 

 

5 а клас     15.06.2021 г. - 30.06.2021 г. 
 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 БЕЛ 

 

Посещение в 

градска 

библиотека 

Математика  

  

Решаване на 

практически 

задачи от лица на 

фигури на градски 

стадион 

Изобразитело 

изкуство 

Живописни 

техники и 

материали - 

акварелна и 
пастелна техника 

ФВС 

 

Спортни игри 

Човекът и 

природата 

 

Микроскопско 

наблюдение 

2 БЕЛ 

 

Посещение в 

градска 

библиотека 

Математика  

  

Решаване на 

практически 

задачи от лица на 

фигури на градски 

стадион 

История и 

цивилизации 

 

Седмица на 

духовността 

Технологии и 

предприемачество 

 

Практически 

дейности 

Човекът и 

природата 

 

Микроскопско 

наблюдение 

3 БЕЛ 

 

Посещение в 

градска 

библиотека  

Математика 

  

Решаване на 

практически 

задачи от лица на 

фигури на градски 

стадион 

Английски език 

 

Домът на моите 

мечти. Моята 

страна. 

Музика 

 

Българска 

популярна 

музика 

Английски 

език 

Училището в 

България през 80- 

те, 90-те и сега. 

Училището във 

Великобритания 

4 БЕЛ  
 

Посещение 

в градска 

библиотека 

Математика 

 

Решаване на 

практически 

задачи от лица на 

фигури на градски 

стадион 

Английски език 

 

Моята мечтана 

ваканция. Един 

мой ден. 

Изобразитело 

изкуство 

 

Графични техники и 

материали. 

Монотипия и 

линогравюра 

Музика 

 

Българска 

популярна музика 

5 БЕЛ  

 

Посещение 

в градска 

библиотека 

Математика  

 

Решаване на 

практически 

задачи от лица на 

фигури на градски 

стадион 

Човекът и 

природата  

 

Изготвяне и 

наблюдение на 

микроскопски 

препарати. 

География и 

икономика 

 

Опазване на 

околната среда 

География 

и 

икономика 

 

Опазване на 

околната среда 



ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ  V- VI КЛАС 

5 б клас    15.06.2021 г. - 30.06.2021 г. 
 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1  Математика Човекът и Технологии и 

предприемачество 

 

Практически 

дейности 

География и 
 БЕЛ  

Решаване на 
природата икономика 

  практически Изготвяне и  
 Посещение в задачи от лица на наблюдение на Опазване на 
 градска фигури на градски микроскопски околната среда 

 библиотека стадион препарати  

2 БЕЛ Математика Музика Английски език Човекът и 
природата 

 
Изготвяне и 
наблюдение на 
микроскопски 
препарати 

   
Решаване на 

  

 Посещение в практически Българска Моята мечтана 
 градска задачи от лица на популярна музика ваканция. Един 
 библиотека фигури на градски  мой ден 

  стадион   

3 БЕЛ Математика Човекът и 
природата 

 
Изготвяне и 
наблюдение на 
микроскопски 
препарати. 

ФВС 

 

Спортни игри 

История и 
   

Решаване на 
цивилизации 

 Посещение в практически  
 градска задачи от лица на Седмица на 
 библиотека фигури на градски духовността. 

  стадион  

4 БЕЛ Математика География и 
икономика 

 
 

Опазване на 
околната среда 

ФВС 

 

 

Спортни игри 

Английски език 
   

Решаване на 
 

 Посещение в практически Училището в 
 градска задачи от лица на България през 80- 
 библиотека фигури на градски те, 90-те и сега. 
  стадион Училището във 
   Великобритания. 

5 БЕЛ Математика Английски език Изобразително Изобразително 
   

Решаване на 
 изкуство изкуство 

 Посещение в практически Домът на моите   
 градска задачи от лица на мечти. Моята Живописни Графични техники 
 библиотека фигури на градски страна. техники и и материали. 
  стадион  материали - Монотипия и 
    акварелна и линогравюра 
    пастелна техника  



ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ  V- VI КЛАС 

5  в клас                                        15.06.2021 г. - 30.06.2021 г. 
 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 БЕЛ Математика  
 

Английски език История и  

цивилизации 

ФВС 

 

 

Спортни игри 

  Решаване на   
 Посещение в практически Домът на моите  
 градска задачи от лица на мечти. Моята Седмица на 
 библиотека фигури на градски страна духовността. 

  стадион   

2 БЕЛ  

 

Посещение 

в градска 

библиотека 

Математика  

 

 Решаване на 

практически 

задачи от лица на 

фигури на градски 

стадион 

Технологии и 

предприемачество 

 
Практически 
дейности 

Изобразителн

о изкуство  

 
Живописни 
техники и 
материали - 

Музика  

 

Българска 

популярна музика 

   акварелна и  

   пастелна техника  

3 БЕЛ Математика  Човекът и 
природата 

Изобразително 
изкуство 

ФВС 

 

 

Спортни игри 

  Решаване на   
 Посещение в практически Изготвяне и  
 градска задачи от лица на наблюдение на Графични техники 
 библиотека фигури на градски микроскопски и материали. 
  стадион препарати. Монотипия и 
    линогравюра 

4 БЕЛ Математика  География и Английски език 
 
Училището в 
България през 80- 
те, 90-те и сега. 
Училището във 
Великобритания. 

Човекът и 
   

Решаване на 
икономика природата 

 Посещение в практически  Микроскопско 
 градска задачи от лица на Опазване на наблюдение. 
 библиотека фигури на градски околната среда  

  стадион   

5 БЕЛ Математика  ФВС 

 

Спортни игри 

География и 
икономика 
 
Опазване на 
околната среда 

Английски език 
   

Решаване на 
 

 Посещение в практически Училището в 
 градска задачи от лица на България през 80- 
 библиотека фигури на градски те, 90-те и сега. 
  стадион Училището във 
   Великобритания. 



ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ  V- VI КЛАС 

6  а клас    15.06.2021 г. - 30.06.2021 г. 
 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 БЕЛ 

 

Четене на открито 

Математика 

 

"Да направим 

математиката 

забавна” 

История и 

цивилизации 

 

По стъпките на 

дедите-историята на 

моето селище 

Английски 

език 

 

Един мой ден.  

Как                                                     прекарват 

времето 

си известните 

личности 

Английски език 

 

Един мой ден.  

Как                                                     прекарват 

времето 

си известните 

личности 

2 БЕЛ 

 

Четене на открито 

Математика 

 

"Да направим 

математиката 

забавна” 

Човекът и 

природата 

 

Микроскопско 

наблюдение. 

Човекът и 

природата 

 

Микроскопско 

наблюдение. 

Английски език 

 

Моята мечтана 

професия 

3 БЕЛ 

 

Четене на открито 

Математика 

 

"Да направим 

математиката 

забавна” 

География 

и 

икономика 

 

Опазване на 

околната среда 

География 

и 

икономика 

 

Опазване на 

околната 

среда 

Технологии и 

предприемачество 

 

Практически 

дейности 

4 БЕЛ 

 

Четене на открито 

Математика 

 

„Да направим 

математиката 

забавна” 

ФВС 

 

Щафетни  игри 

Музика 

 

Поп музика 

Изобразително 

изкуство 

 

    Декоративно -

приложни 
    изкуства. Проект 
    за сграфито 
    керамика 

5 ФВС 

 

Щафетни  игри 

Математика История и ФВС 

 

Щафетни  игри 

Музика 

 

Поп музика 

  цивилизации 
 "Да направим  
 математиката По стъпките на 
 забавна” дедите-историята 
  на моето селище. 



ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ  V- VI КЛАС 

 

6 б клас      15.06.2021 г. - 30.06.2021 г. 
 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 БЕЛ 

 

Четене на открито 

Математика  Човекът и Английски език 
  История и природата 25.06.2021г. 
 Да направим цивилизации  

Микроскопско 
Хайде да си 

 математиката  наблюдение направим парти! 
 забавна По стъпките на  Списък за 
  дедите-историята  пазаруване. 
  на моето селище.  Меню. 

2 БЕЛ 

 

Четене на открито 

Математика Човекът и 
природата 
 
Микроскопско 
наблюдение 

Английски език ФВС 

 

Щафетни игри 

   
 Да направим Моята мечтана 
 математиката професия. 

 забавна  

3 БЕЛ 

 

Четене на открито 

Математика Изобразително ФВС Технологии и 

предприемачество 

 
Практически 
дейности 

  изкуство  
Щафетни игри 

 Да направим   

 математиката Декоративно -  

 забавна приложни  

  изкуства. Проект  

  за сграфито  

  керамика  

4 БЕЛ 

 

Четене на открито 

Математика 

 

Да направим 

математиката 

забавна 

География и 
икономика 
 
 
Опазване на 

Английски език 
 
Аз и светът. Да 
попътуваме заедно 

Изобразително 
изкуство 
 
Проект на сграфито 
керамика 
 
 
 

  околната среда  

5 ФВС 

 

Щафетни  игри 

Математика 

 

Да направим 

математиката 

забавна 

История и 

цивилизации 

 

Историята на 

моето селище 

ФВС 

 

Щафетни игри 

Музика 
 
Поп музика 



ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ  V- VI КЛАС 

6 в клас   15.06.2021 г. - 30.06.2021 г. 
 

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1 БЕЛ Математика История и 
цивилизации 

 
По стъпките на 

дедите-историята 
на моето селище. 

Човекът и 
природата 
 
Микроскопско 
наблюдение 

Изобразително 
   изкуство 
 Посещение в Да направим  
 градска математиката Декоративно - 
 библиотека забавна приложни 
   изкуства. Проект 
   за сграфито 
   керамика 

2 БЕЛ Математика Английски език Английски език 
 
Моята мечтана 
професия. 

ФВС 

 

Щафетни игри 

    
 Посещение в Да направим Един мой ден. Как 
 градска математиката прекарват времето 
 библиотека забавна си известните 
   личности 

3 БЕЛ Математика География и ФВС 
 
Щафетни игри 

Човекът и 
природата 
 
Микроскопско 

наблюдение 

   икономика 
 Посещение в Да направим  
 градска математиката Опазване на 

 библиотека  забавна околната среда 

4 БЕЛ Математика История и Английски език 
 
Аз и светът. Да 

попътуваме заедно 

Технологии и 

предприемачество 

 
Практически 
дейности 

   цивилизации 
 Посещение в Да направим  

По стъпките на 
 градска математиката дедите-историята 
 библиотека забавна на моето селище. 
    
    

5 БЕЛ Математика ФВС ФВС 

 

Щафетни игри 

Музика 
     
 Посещение в Да направим Щафетни игри Поп музика 
 градска математиката   

 библиотека  забавна   

 


