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ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА 

За дейности за занимания по интереси. 

Наименование на групата „Млад природолюбител” 

І. Цели: 
1. Да се задоволи потребността и естественото любопитство на учениците да добият знания за заобикалящата 

ни природна среда. 

2. Да продължи цялостната дейност „Млад природолюбител“ и да създаде оптимални условия за по-

цялостното опазване и сприятеляване между учениците.  

3. Запознаване с различните растителни видове в землището на с.Дорково.  

4. Запознаване с богатата история на нашия роден край от дълбока древност до днес.  

5. Укрепване и каляване на детския организъм, възпитаване в чувство на отговорност, взаимопомощ, 

дисциплина. 

 

ІІ. Очаквани резултати: 

1. Да добият елементарна култура на поведение при излети сред природата.  

2. Да разпознават основните растителни видове в землището на с.Дорково.  

3. Да добият представа кои са основните замърсители на селото и какво е това нерегламентирано сметище.  

4. Да знаят посоките на света. 

 

III. Разпределение на съдържанието 

№ по 

ред 

Тема/Ядро на учебното 

съдържание 

Дата на 

провеждане 

Място на 

провеждане  

Брой 

часове 

Начален 

час 

1 

Уводен урок. Запознаване с 

целите на 

клуба.Инструктаж за 

безопасност 

07.02.2019 г. Класна стая 2 15:40 

2 

Практическо занятие. 

Основни замърсители в 

с.Дорково. Посещение в 

дърводелски цехове. 

14.02.2019 г. 
Промишлена част 

на селото 
2 15:40 

3 
Ранна пролет. Излет до 

„Детската горичка“ 
02.03.2019 г. 

Местността 

„Детската горичка“ 
2 10:00 
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4 
Иглолистни дървета и 

храсти в нашия роден край. 
09.03.2019 г. Местността „Петел“ 2 10:00 

5 
Посоките на света. 

Определяне. 
14.03.2019 г. 

Местността „Елин 

кладенец“ 
2 15:40 

6 
Пролетен поход и пролетни 

обичаи. 
23.03.2019 г. 

Местността „Голяма 

могила“ 
2 10:00 

7 
Предпоставки за възникване 

на пожар в горите. 
28.03.2019 г. 

Стария път за 

„Селце“ 
2 15:40 

8 
Събиране на материали за 

хербарий. 
11.04.2019 г. 

Поречието на река 

„Мътница“ 
2 15:40 

9 
Релефна форма „плато“. 

Поход до „Голяма могила“ 
20.04.2019 г. 

Местността „Голяма 

могила“ 
2 10:00 

10 

Що е речно корито? Поход 

по поречието на 

р.“Мътница“ 

25.04.2019 г. 
Поречието на 

р.Мътница 
2 15:40 

11 

Горите – белите дробове на 

планетата. Поход до 

„Орлово гнездо“ 

04.05.2019 г. 
Местността 

„Орлово гнездо“ 
2 10:00 

12 

Нерегламентирани 

сметища. Практическо 

занятие. 

09.05.2019 г. 
Пътя за „Караков 

кладенец“ 
2 15:40 

13 

Последен поход за учебната 

година. Животът в нашия 

роден край преди милиони 

години. 

18.05.2019 г. 
Палентологично 

находище и музей 
2 10:00 

14 

Подреждане на изложба от 

дейността на клуба – 

снимки, хербарии 

21.05.2019 г. ОУ "Христо Ботев" 2 15:40 

 Общ брой часове: 28  

 

Изготвил:                                                                                                                     Утвърдил: 

 

 

 

 

 

 

 

 


