
 

Проект „Единни и толерантни за нов, обединен свят - ЕТНОС”, 

изпълнен с финансовата подкрепата на Центъра за образователна 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства,  

Договор № БС -33.14-2- 043/ 28.09.2015 г.  

 

 

Клуб „Бит и култура на Югозападните Родопи“, секция – начален етап 

  

РАБОТЕН ПЛАН  

Обща продължителност:  60 часа 

1. Място на провеждане: Занимателно-игрови център „ Детелина„ ,                   

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица 

2. Време на провеждане:   от 16:30 ч. До 18:00 ч. – 10 мин почивка 

Група от 15  ученици 

Ръководител на ИИД: Калинка Гайтанинчева 

 

Работна 
седмица 

Тема Брой 
часове 

Дата 

02-06.11.2015 Откриване работата на клуба (запознаване с 
целта и задачите). Изработване на 
информационно табло за идеите на клуба, 
членовете, дейността, предстоящи събития. 

2 04.11.2015г 

09-13.11.2015 История на моето име и какво знам за своя 
род. Подемане на кампания за 
популяризиране дейността на клуба сред 
родителите 

2 11.11.2015г 

16-20.11.2015 Моето село в миналото и днес (мултимедия). 
Изготвяне на пълен списък на местни 
исторически и културни паметници 
(забележителности). 

2 18.11.2015г 

23-27.11.2015 Разглеждане забележителностите в Абланица 
– Римски мост, Драганска скала и др. 

2 25.112015г 

30.11. -
04.12.2015 

„Будният дух на нашите предци” – тетрална 
постановка за бита на селището – обсъждане 
и определяне на роли за постановката  

2 02.12.2015г 

07-11.12.2015 Отработване на постановката и подготовка на 
декори и материали 

2 09.12.2015г 

14-18.12.2015 Вечер, посветена на традициите на селището 2 16.12.2015г 

21-23.12.2015 Проучване  историята на селището и 
създаване на ръкописен дневник за миналото 
но Абланица 

2 23.12.2015г 

04-08.01.2016 Посещение на етнографския музей – гр. Гоце 
Делчев  

2 06.01.2016г 

11-15.01.2016 Посещение на манастира „Св. Георги 2 13.01.2016г 



Победоносец” – как да се държим в 
християнски храм съответно мюсюлмански 
храм 

18-22.01.2016 Посещение на джамията– с. Абланица и 
беседа с имама на селото.  

2 20.01.2016г 

25-29.01.2016 Посещение на библиотеката на селото с цел 
издирване на материали за историята, бита и 
културата на Абланица 

2 27.01.2016г 

08-12.02.2016 Християнските празниците през декември: 
Никулден, Игнажден, Бъдни вечер, Коледа, 
Нова година – анализ и сравнение с 
мюсюлманските празници – Курбан Байрам – 
Великден; Рамазан Байрам - Коледа 

2 10.02.2016г 

15-19.02.2016 Изработване на предмети и рисунки 
характерни за бита и традициите на селището  
и подреждане на преизложба; 

2 17.02.2016г 

22-27.02.2016 Приготвяне на традиционни местни ястия и 
подреждане на изложба с благотворителна 
цел пред училищната общност. 

2 24.02.2016г 

29.02. -
04.03.2016 

Изготвяне на Рецептурник „ Традиционно вкусно” с 
местни ястия с участието на родителите 

2 02.03.2015г 

07-11.03.2016 Стихове за моето родно място.  2 09.03.2016г 

14-18.03.2016 Издирване на местни български легенди и 
митове (самостоятелна работа). 

2 16.03.2016г 

21-25.03.2016 Изработване на предмети / терлици, карета 
идр./ и поздравителни картички по случай 
първа пролет. Посещение в дома за деца с 
увреждания „ Символ на любовта”, гр. Гоце 
Делчев и представяне на изложба от 
изработени материали учениците в  клуба 

2 23.03.2016г 

28.03. -
01.04.2016 

Акция за хигиенизиране района на Римски 
мост и поставяне на табели за опазване 
чистотата на местонстта. 

2 30.03.2016г 

11-15.04.2016 Бита на жената в моето селище – майката, 
сестрата и работничката. 

2 13.04.2016г 

18-22.04.2016 Детските игри на мама, татко, баба и дядо; да 
запишем легендите им. 

2 20.04.2016г 

25 - 29.04.2016 Кампания „Хубава си моя горо”; акция за 
почистване на местността  „ Катеричек” и 
околностите. 

2 27.04.2016г 

02 – 06.05.2016 Урок по родолюбие ( на гости на учениците - 
секция V – VІІІ клас от клуба) с ръководител 
Асине Конедарева. 

2 04.05.2016г 

09. – 13.05.2016 „Традиционно бързи, смели и сръчни” – 
състезание с клуб „ Спортист” 

2 11.05.2016г 

16 – 20.05.2016 Работа с ръкописния дневник – създавне на 
речник на диалектните думи, които най-често 
използваме в нашата реч 

2 19.05.2016г-
четвъртък 

23 – 27.05.2016 Подготовка за участие в тържеството по повод 
24 май – денят на българската просвета и 

2 26.05.2016г 



култура 
30.05. – 
03.06.2016 

Отчитане на резултатите от работата на 
клуба: фотоизложба, отразяваща клубната 
дейност; пикник до местността „Баджалията” с 
родители. 

2 01.06.2016г 

06 – 10.06.2016 Разходка до местността „ Драганска скала” с 
родители и беседа върху записките от 
ръкописния дневник. 

2 08.06.2016г 

13 – 15.06.2016 Предсатвителна изява с участието на трите секции 
на клуб „ Бит и култура на Югозападните Родопи” 

2 15.06.2016г 

 
             30 РС Х 2 уч. ч. =   60 уч. ч. 
     
Общ брой учебни часове: 60 уч. ч.  
 
 
 

                                                                              Ръководител на ИИД: 
/ Калинка Гайтанинчева/ 

Ръководител на проекта:  
/Ем. Лазарова/ 


