Клуб: „Как да се обличам и
държа в обществото”

Според ръководителя на клуба Христина Ковачева,
за децата от първи клас семейството вече не е
център на света. В света им влизат училището и
приятелите и тук техните индивидуални цели
трябва да се съчетаят с груповите правила, а
затова е нужно да се придобият социален опит и
умения. Целта на клуба е именно тази. С
необходимата педагогическа помощ тези уменияактивно слушане, препращане на чувства, техника
на обратната връзка, водене на ефективни
разговори, задаване на точни въпроси, правилно
ориентиране в проблемни ситуации, могат да се
постигнат. Себеуважението зависи от увереността
на детето, че прави това, което се иска от него.
Така са разпределени и темите на клуба. Всяка
от тях съдържа различни варианти на ролеви
игри, дискусии и проекти. В тях, децата по свой
начин реализират дискутирания материал.
Други от дейностите на клуба са: изготвяне на
книжка с приказка, съчинение и рисунка на тема
„Моят най- добър приятел”, списък за себеоценяване „Добър съм в…”, фотоколажи, благодарствени
писма до родителите и др. Всичко това децата
извършват облечени с тениски и шапки с надпис
„Добро дете”.
Пред тринадесетте деца от I „а” клас, 5 от които
момичета, идват родители лектори.
На края на годината клубът ще завърши с обща
презентация с г-жа Михалева, именувана
„Учтиви,любезни и приветливи”, пред родителите.
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Да успяваме заедно

Кръжокът съществува от месец февруари
2012 година . Състои се от 12 деца от I,,д’’
клас и се ръководи от г-жа Ставрева.
Седимично децата имат часове 2 пъти. Те
са се събирали и през пролетната ваканция .
Целта на кръжока е да се осмисли
свободното
време
на
учeниците.
В събота – 12.05.2012 година, учениците от
кръжока се включиха в кампанията на BTV
„ Да изчистим България за един ден ” и
почистиха двора на училището . Кръжокът
ще завърши с викторина . Учениците ще се
разделят на два отбора . Ще има танци,
песни и игри с родителите.
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