38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“
ЛЯТНА АДАПТИВНА ЗАНИМАЛНЯ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ТРАДИЦИЯ
В 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ E ДА СЕ ОРГАНИЗИРА
ЛЯТНА АДАПТИВНА ЗАНИМАЛНЯ
ЗА ДЕЦАТА,
КОИТО ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕКРАЧВАТ ПРАГА НА УЧИЛИЩЕТО.
ЗАНИМАНИЯТА СА ПОД НАДСЛОВ:

„Да полети хвърчило -2“
ОТ 22.06.2020Г. – 26.06.2020Г. ВКЛ.,
ОТ 10:00 – 12:00 ЧАСА

ТЕМАТИЧНИ ЗАНИМАНИЯ:
1. Рисуваме любими животни с преподавател по изобразително изкуство;
2. Изложба на цветни печати с ръце;
3. Какво е блокова анимация? Децата избират герои в платформа Scratch, за да ги
раздвижат и да ги накарат да говорят, чрез блоково програмиране ;
4. Цветен влак на професиите – забавна театрална игра по книгата на Ричард
Скари: „Ах, тези заети, заети хора“ ;

5. Приказно приключение – разглеждане на библиотеката на училището и четене
на вълшебни приказки, написани от третокласници от 38 ОУ, участвали в
конкурс „Буквите говорят“;
6. Звук и ритъм – музикални занимания, с музикален педагог;
7. Ще построим къщичка на щастието, с рециклирани материали.
8. Ще посадим цветя;
9. Ще пуснем голямо, цветно хвърчило да полети.
Ръководители на групите са старши начални учители, бъдещи класни
ръководители на първи клас:
- Емилия Рускова, Радка Николова, Василена Пенчева, Радостина Влайкова;
Отговорник за занималнята: Силвия Стефанова – Зам.директор АСД;
Необходими пособия и материали за децата:
Цветни моливи, графитен молив /за писане/, гумичка, блок или скицник, празна кутия
от обувки, от бонбони, десерти или др.;

Добре е децата да носят вода и лека закуска, мокри кърпи и задължително
предпазна маска.
Родителите попълват декларация свързана с организиране и провеждане на
присъствено обучение и дейности в 38 ОУ.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ
свързана с организиране и провеждане на присъствено обучение и
дейности в 38 ОУ.

Долуподписаният (та)……………………………………………………………………..
(три имена)
Родител на:…………………………………………………………………………………,
ученик в………клас……..в 38 ОУ „Васил Априлов“-гр. София
(три имена)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Детето ми не е било в контакт със заразно болни, няма признаци на заразна
болест или положителен резултат за COVID-19, както и че не е поставено под
карантина за COVID-19;
2. Запознат/а съм и солидарно отговорен за спазването на правилата на работа в 38
ОУ „Васил Априлов“;
3. Няма да водя детето си в 38 ОУ, ако забележа признаци на заболяване и /или
повишена телесна температура;
4. Подкрепям усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и
психично здраве на детето ми;
5. Няма да водя детето си в 38 ОУ, ако забележа признаци на заболяване и/или съм
измерил температура по-висока от 37,3 градуса;
6. Ще организирам незабавно вземане на детето си от 38 ОУ, в случаите, когато от
училището ме уведомят, ако то прояви признаци на заболяване;
7. Ще придружавам детето си до входа на 38 ОУ, без да влизам в двора и в
сградата на училището, освен, ако не бъда помолен за това, но и този случай
стриктно ще спазвам изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и
физическа дистанция;
8. Осигурил съм два броя маски, в случай, че носенето на маска е по препоръка на
лекуващия/личен лекар на детето.

Гр. София
Дата: ………...2020г.

Декларатор: ..................................
(име,фамилия/подпис)

