
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ГР. ВАРНА 
гр. Варна, ул. „Козница” № 1, тел. 052/ 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg; www.ou-paisii.com 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  

в ОУ „Отец Паисий“ - Варна за периода 13.04.2020г. -16.04.2020г. 
 

 

1. Допустими занимания за деца (до 3 по 20 минути, с родител на ден) и ученици (до 4 часа 

по 30 минути на ден) за предоставяне възможност за разтоварване на учениците, но и 

ангажиране на тяхното внимание, при осигуряване спазването на мерките за социална 

изолация чрез провеждане в електронна среда на следните дейности:  

 занимания по интереси; 

 дейности за обща подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности на 

учениците – напр. допълнителни консултации за преодоляване на трудности и наваксване на 

пропуски в обучението в т.ч. и по обективни причини, индивидуални консултации, кариерно 

консултиране; 

 обучение по предмети в областта на изкуството, технологиите и спорта, в случай че 

обучение по тези предмети не е осъществявано (достатъчно) за периода на извънредното 

положение; 

 виртуално посещение на музеи, гледане и обсъждане на филми с учебна цел, 

обсъждане и оценяване на екипни проекти и др.; 

 провеждане на часове на класа и/или занимания, насочени към здравното, 

екологичното, гражданското и патриотичното образование, към безопасността на 

движението,  опасностите в интернет или в други области, определени съвместно с 

учениците; 

 психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за 

подобряване на работата в екип. 

 други дейности по преценка на учителя 

 

2. Допустими дейности в работния ден на педагогическите специалисти: 
 

 осъществяване на обучение в електронна среда; 

 подготовка на материали за учениците; 

 проверка на писмени изпитвания и проекти; анализ на напредъка на учениците;  

 предоставяне на допълнителни консултации на учениците; 

 квалификационна дейност – обучения, самообучение и др.  

 заседания на училищни комисии, педагогически съвети; 

 изготвяне на справки, отчети, доклади, регистри и др. 

 

3. В периода 13-16.04.2020г. няма да се разпечатват материали за ученика (и няма да се 

изпращат материали на обща служебна електронна  поща). 

 
4. Ежедневно,  всички учители, които работят дистанционно попълват отчет за текущия ден 

– попълват формуляр до 15:00ч. всеки работен ден: формуляр ОТЧЕТ. 

 
5. Всички учители, които работят дистанционно попълват доклад за седмицата и го 

изпращат на ел. поща paisii_varna_dist@abv.bg до 16:00ч. на 16.04.2020г. 

 

 

mailto:paisii_varna@abv.bg
http://www.ou-paisii.com/
mailto:paisii_varna_dist@abv.bg


6. График за дистанционно асинхронно обучение за периода 13-16.04.2020г.: 
 

 

Дата/ ден от 

седмицата 

Начален час/ 

от-до 
Учебен предмет Код за 

достъп до 

стаята 

 

ПГ – до 3 пед. ситуации по 20 минути дневно 

понеделник 09:00 –09:20 1.Утринна  гимнастика Messenger  

група 

Facebook 

група 

09:40 – 10:00 2. Кой ни дава яйцата- клип 

10:20 – 10:40 3. Да си направим фигурки от варени яйца 

вторник 09:00 –09:20 1. Да се раздвижим 

09:40 – 10:00 2. На разходка във варненския зоопарк - клип 

10:20 – 10:40 3. Нарисувай любимото си животно от зоопарка 

сряда 09:00 –09:20 1. Песен “Чук-чук, яйчице” 

09:40 – 10:00 2. Великден - клип 

10:20 – 10:40 3. Кошнички за яйца – техника за изработване 

четвъртък 09:00 –09:20 1.Пролетно хорце 

09:40 – 10:00 2. Да боядисаме яйцата - техники 

 

I клас – до 4 часа по 30 минути дневно 

понеделник 09:00 – 09:30 1. БДП – видео (с Н. Николаева) 

Филм „Франклин и феята на зъбките (с В. Минева)  

Messenger  

група 

 

Facebook 

група 

09:50 – 10:20 2. „Лазаровден“ (с Н. Николаева); Моят режим- видео (с В. Минева) 

10:40 – 11:10 3. „Стани музикант – пиано“ (с Н. Николаева) Фокус, мокус, 

препаратус – игри с цветове (с В. Минева) 

11:30 – 12:00 4. Забавни игри у дома (с Н. Николаева) 

Нарисувай своя приятел (с В. Минева) 

вторник 09:00 – 09:30 1.  Пътни знаци (с Н. Николаева) 

Слънчевата ни система – видео (с В. Минева) 

09:50 – 10:20 2.  Цветница (с Н. Николаева); Ракета за момчета (с В. Минева) 

10:40 – 11:10 3. Рисунка пролетни цветя (с Н. Николаева); Ракета (с В. Минева) 

11:30 – 12:00 4. Образователна игра – свържи точките (с Н. Николаева); Песен за 

планетите (с В. Минева) 

сряда 09:00 – 09:30 1. Утринна гимнастика (с Н. Николаева); Образователна игра 

„Домашни и диви животни“ (с В. Минева) 

09:50 – 10:20 2. Филм „Плодчетата“ (с Н. Николаева); Образователна игра в 

Learning Apps (с В. Минева) 

10:40 – 11:10 3. Дневен режим (с Н. Николаева); Великден в село Шоколадово - 

музикална приказка  (с В. Минева) 

11:30 – 12:00 4. Ко, ко, яйца – песен, видео караоке (с В. Минева); рисунка 

„Великден“ (с Н. Николаева) 

четвъртък 09:00 – 09:30 1.Направи си сам – „Лампа-лава” (с В. Минева); песен „Великден“ 

(с Н. Николаева) 

09:50 – 10:20 2. Техника за боядисване на яйца с родител (с Н. Николаева); 

Сръчковци- Състезателна кола (с В. Минева) 

10:40 – 11:10 3.Жива връзка с камера-как боядисваме яйца (с Н. Николаева и В. 

Минева) 

11:30 – 12:00 4. Великденска украса (с Н. Николаева); Филм Патрулиращи коли- 

Великден (с В. Минева) 

 

II клас – до 4 часа по 30 минути дневно 

понеделник 09:00 – 09:30 1. Утринна гимнастика (с Д. Иванова и Н. Господинова) 

Funny colours – ел. игра (с И. Неделчева) 

Viber 

група 

 

Google 

classroom:  

jbfkvbt 

09:50 – 10:20 2.БДП Безопасно поведение на улицата- видео (с Д. Иванова) 

БДП “ Тротоар и пътно платно” (с Н. Господинова) 

10:40 – 11:10 3.Нарисувай улично платно, пеш. пътека, светофар, знаци, (с Д. 

Иванова). Оцветете пътните знаци, изрежете. (с Н. Господинова) 

11:30 – 12:00 4. „Седнало е Джоре” и изиграване на хоро   (с Д. Иванова) 

Детско караоке “ Бански на лалета (с Н. Господинова) 

https://www.youtube.com/watch?v=6W_es80QbDc
https://learningapps.org/3058299


вторник 09:00 – 09:30 1.Песен за зеленчуците. Нарисувай  (с Д. Иванова)  

Играта „Плодове, зеленчуци и дървета” (с Н. Господинова) 

09:50 – 10:20 2.Хапвай здравословно – видео. Направи и снимай (с Д. Иванова) 

Интересни идеи за сандвичи и хапки. (с Н. Господинова) 

10:40 – 11:10 3. Funny alphabet- ел. игра (с И. Неделчева) 

Настолна игра „Плодове, зеленчуци и дървета” (с Н. Господинова) 

11:30 – 12:00 4.Слушай, гледай, разкажи „Червената шапчица” (с Д. Иванова) 

Направете си книжка „Червената шапчица” (с Н. Господинова) 

сряда 09:00 – 09:30 1.Любими занимания-видео (с Д. Иванова) 

Забавни игри у дома(с Н. Господинова) 

09:50 – 10:20 2.Как да  боядисаме и украсим яйца (с Д. Иванова) 

Традиции и обичаи, свързани с Великден (с Н. Господинова) 

10:40 – 11:10 3.Великденска украса (с Д. Иванова) 

Украса за празника-гирлянди, цветя, венец(с Н. Господинова) 

11:30 – 12:00 4. Прослушайте песента и нарисувайте ваза с лалета (С. Григорова) 

Лесни рисунки за деца – видео (с Н. Господинова) 

четвъртък 09:00 – 09:30 1.Чук, чук, яйчице- видео (с Д. Иванова) 

Великденски яйца(с Н. Господинова) 

09:50 – 10:20 2.Великден – видео (с Д. Иванова) 

Боядисване на яйца (с Н. Господинова) 

10:40 – 11:10 3.Направи картичка за Великден (с Д. Иванова) 

Картичка за Великден. (с Н. Господинова) 

11:30 – 12:00 4.Допълнителни консултации (с Д. Иванова) 

Да си направим изложба  за празника (с Н. Господинова) 

 

III клас – до 4 часа по 30 минути дневно 

понеделник 09:00 – 09:30 1.Утринна гимнастика (с Ив. Славова) Messenger 

група 

 

Viber група 

 

Google 

classroom:  

zzvezh3  

09:50 – 10:20 2.Здравословно хранене (с Ив. Славова) 

Food game – ел. игра (с И. Неделчева) 

10:40 – 11:10 3.Рисувам великденски яйца (с Ив. Славова) 

11:30 – 12:00 4.Можем да творим с песен на уста. Моите Великденски идеи и 

идеите на другите (с Ив. Славова) 

вторник 09:00 – 09:30 1.Спортно предизвикателство (с Ив. Славова) 

09:50 – 10:20 2.Занимателно филмче за човешкото тяло(с Ив. Славова) 

10:40 – 11:10 3.Великденско зайче - работим с подръчни материали (Ив. Славова) 

11:30 – 12:00 4.Трите кофи – песен – видео (с Ив. Славова) 

сряда 09:00 – 09:30 1.Забавна тренировка с мама у дома (с Ив. Славова) 

09:50 – 10:20 2.Лъжливото овчарче – видео приказка (с Ив. Славова) 

10:40 – 11:10 3.Великденски венец от хартия – видео (с Ив. Славова) 

11:30 – 12:00 4.Великден – песен – видео  (с Ив. Славова) 

Easter workshop (с И. Неделчева) 

четвъртък 09:00 – 09:30 1.БДП - трите правила когато сме на улицата.(с Ив. Славова) 

09:50 – 10:20 2.Медената питка – видео приказка (с Ив. Славова) 

10:40 – 11:10 3.Поставки за Великденски яйца - сръчни ръчички (с Ив. Славова) 

11:30 – 12:00 4.Моята великденска украса (с Ив. Славова) 

 

IV клас – до 4 часа по 30 минути дневно 

понеделник 

 

09:00 – 09:30 1.Ало, ало Слънчице - песен (с Ев. Вълчева) 

„Раздвижи се“ (с Д. Гигов)  

Messenger 

група 

 

Viber група 

 

Google 

classroom:  

uoz4esi 

09:50 – 10:20 2. ЧП - Слънчева система – видео (с Ев. Вълчева) 

10:40 – 11:10 3.Великденски забавления - видео (с Ев. Вълчева) 

11:30 – 12:00 4. Изгответе бюджет за  Великденска трапеза(със С. Григорова)  

вторник 09:00 – 09:30 1. „Раздвижи се“ (с Д. Гигов); Танци – видео учител (с Ев. Вълчева) 

09:50 – 10:20 2. Великденско пиленце – видео (с Ев. Вълчева) 

10:40 – 11:10 3.Музика - “Върви народе възродени”  - песен (с Ев. Вълчева) 

11:30 – 12:00 4.БДП - Пътни знаци - видео (с Ев. Вълчева) 

Да уловим коронавируса – комп. игра (с И. Неделччева) 

https://www.youtube.com/watch?v=SRxeStsFg_c


сряда 09:00 – 09:30 1.Приказка - Хензел и Гретел – видео (с Ев. Вълчева) 

09:50 – 10:20 2.Великденски обичаи – видео (с Ев. Вълчева) 

10:40 – 11:10 3.Великденска кошничка - видео (с Ев. Вълчева) 

11:30 – 12:00 4. БЕЛ Числителни имена - видео (с Ев. Вълчева);  

„Раздвижи се“ (с Д. Гигов) 

четвъртък 09:00 – 09:30 1.Приказка - Пинокио  - видео (с Ев. Вълчева) 

09:50 – 10:20 2.Великденски венец  - видео (с Ев. Вълчева) 

10:40 – 11:10 3.Великденска песен- видео (с Ев. Вълчева) 

Рисунка към песента ,,Великденска песен” (със С. Григорова) 

11:30 – 12:00 4. Пролетни празници - Цветница - видео (с Ев. Вълчева) 

 

V клас – до 4 часа по 30 минути дневно 

понеделник 09:00 – 09:30 1. „Раздвижи се“ (с Д. Гигов)  

БДП - Как да се движим безопасно? – видео (с Г. Александрова)  

Messenger 

група 

 

Viber група 

 

Google 

classroom:  

quoiov7 

 

09:50 – 10:20 12 април –Международен ден  на  космонавтиката -  видео (с Г. 

Александрова)   

10:40 – 11:10 3. Как да превърнем идеята си в бизнес -  видео (с Г. Александрова)  

11:30 – 12:00 4.Задачки – закачки - видео (с Г. Александрова) 

вторник 09:00 – 09:30 1.Как да намалим риска от пътнотранспортни произшествия? 

видео (с Г. Александрова); „Раздвижи се“ (с Д. Гигов) 

09:50 – 10:20 2.Празници и обичаи- Цветница и Лазаровден   -  видео (с Г. 

Александрова)  

10:40 – 11:10 3.Ужасната математика-  видео (с Г. Александрова)  

11:30 – 12:00 4.„5 ключа за по-безопасна храна“ -  видео (с Г. Александрова)   

сряда 09:00 – 09:30 1.Кога какво да ядем? видео (с Г. Александрова)  

09:50 – 10:20 2.Удивителни неща за Земята видео (с Г. Александрова)  

10:40 – 11:10 3.Приказка за физиката:„ Оптически явления”- видео (с Г. 

Александрова)  

11:30 – 12:00 4.Езикът на математиката -  видео (с Г. Александрова)  

четвъртък 09:00 – 09:30 1.Сензорни технологии на бъдещето -  видео (с Г. Александрова)  

09:50 – 10:20 2.Идеи за великденско меню   видео (с Г. Александрова)   

10:40 – 11:10 3.Тайните на  математиката -  видео (с Г. Александрова)  

11:30 – 12:00 4.Колко опасен е алкохолът зад волана -  видео (с Г. Александрова) 

 „Раздвижи се“ (с Д. Гигов) 

 

VI клас – до 4 часа по 30 минути дневно 

понеделник 09:00 – 09:30 1. 70 идеи за великденска украса - видео (с К. Христова) Messenger 

група 

 

Viber група 

 

Google 

classroom:  

iccnmzw 

 

09:50 – 10:20 2. „Раздвижи се“ (с Д. Гигов) 

Лувърът - чудесата на Париж - видео (с К. Христова) 

10:40 – 11:10 3.Векикденски венец от хартия (с К. Христова) 

11:30 – 12:00 4. Направи си сам защитна маска за лице - видео (с К. Христова) 

вторник 09:00 – 09:30 1. Великденските обичаи - видео (с К. Христова) 

09:50 – 10:20 2. „Раздвижи се“ (с Д. Гигов) 

Ермитаж,Зимният дворец в Петербург-видео(с К. Христова) 

10:40 – 11:10 3.Боядисване на яйца-9 лесни и ефективни начина-видео(с К. 

Христова) 

11:30 – 12:00 4. Великденска украса за дома (с К. Христова) 

сряда 09:00 – 09:30 1. 35 пролетни идеи за дома и градината - видео (с К. Христова) 

09:50 – 10:20 2. „Раздвижи се“ (с Д. Гигов)  

 Етнографски музей – Варна - видео (с К. Христова) 

10:40 – 11:10 3. Лазаруване отблизо (с К. Христова) 

11:30 – 12:00 Да научим песента „Великден“ (с К. Христова) 

четвъртък 09:00 – 09:30 1 Великден - история, традиции и обичаи - видео (с К. Христова) 

09:50 – 10:20 2. Археологически музей – Варна - видео (с К. Христова) 

10:40 – 11:10 3.Лазаровден и Цветница-за традициите и още нещо (с К. Христова) 

11:30 – 12:00 4. Великденска украса – лесна и евтина (с К. Христова) 

https://youtu.be/FVgt3sZ2cQw
https://ucha.se/watch/4564/kak-da-prevarnem-ideyata-si-v-biznes
https://youtu.be/WM2zcI8Oa1w
https://youtu.be/WLLqfRq4Vjc
https://youtu.be/K2G1OdeDREU
https://youtu.be/4tdiHoDcOLQ
https://youtu.be/5_8ymykI4sM?list=PL7k7nUS-6ucTZDb9xMTWv5hiE1UdEmsxm
https://lazdesign.eu/tech/sensor-tech-of-the-future/
https://www.facebook.com/vkusnoedelo/videos/1108740332792968/
https://www.youtube.com/watch?v=CkvfU4SRjmA&list=PL7k7nUS-6ucTZDb9xMTWv5hiE1UdEmsxm&index=140
https://youtu.be/HOTTGxthQVQ


 

VII клас – до 4 часа по 30 минути дневно 

понеделник 09:00 – 09:30 1.БДП - Оказване на първа долекарска помощ - видео (Ст. Цонева) Messenger 

група 

 

Viber група 

 

Google 

classroom:  

ay7z36c 

09:50 – 10:20 2.10 неща, които ще видите за първи път  - видео (със Ст. Цонева) 

10:40 – 11:10 3. 50 факта за планетата  - видео (със Ст. Цонева) 

11:30 – 12:00 4.Десет лесни, но впечатляващи научни експерименти-видео (Ст. 

Цонева) 

вторник 09:00 – 09:30 1.БДП. Пътни знаци - видео (със Ст. Цонева) 

09:50 – 10:20 2.Най-красивите животни на планетата Земя - видео. Десет от най- 

странните създания на планетата - видео (със Ст. Цонева) 

10:40 – 11:10 3. Чудесата на България - видео (със Ст. Цонева) 

11:30 – 12:00 4. Доп. консултации за преодоляване на трудности (със Ст. Цонева) 

„Раздвижи се“ (с Д. Гигов) 

сряда 09:00 – 09:30 1.Здравно образование - вредни вещества - видео (със Ст. Цонева) 

09:50 – 10:20 2.Как да направим великденско венче и великденско яйце? - видео 

(със Ст. Цонева) 

10:40 – 11:10 3.Чудесата на човешкото тяло - видео (със Ст. Цонева) 

11:30 – 12:00 4. Доп. консултации за преодоляване на трудности (със Ст. Цонева) 

„Раздвижи се“ (с Д. Гигов) 

четвъртък 09:00 – 09:30 1.Най-бързите животни на планетата Земя видео (със Ст. Цонева) 

2.Най отровни животни на планетата Земя - видео (със Ст. Цонева) 

09:50 – 10:20 2. Как да украсим великденска маса? - видео (със Ст. Цонева) 

10:40 – 11:10 3.Удивителни места на планетата, недокоснати от хората - видео 

(със Ст. Цонева) 

11:30 – 12:00 4. Доп. консултации за преодоляване на трудности (със Ст. Цонева) 

„Раздвижи се“ (с Д. Гигов) 

 

 

СИЛВИЯ ГРИГОРОВА, 

Директор на ОУ „Отец Паисий“ – Варна 

 

 

 

Приложение 

ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ  

ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 
 

ОТ    ………………………………………………  
ЗА ПЕРИОДА 13-16.04.2020г. 

 
Дейности на педагогическите  

специалисти 

13.04.2020 14.04.2020 15.04.2020 16.04.2020 общо 

Изготвяне на материали и ресурси      

Провеждане на онлайн обучение      

Проверка на писмени изпитвания, анализ 

на напредъка на учениците 

     

Допълнителни консултации с ученици       

Квалификация – бучения и самообучение      

Справки, отчети, регистри      

Заседания на комисии, пед. съвет/ други      

 

Общо 

     

 
 

 


