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МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО 

Извънкласни дейности 

Екипът извънкласни дейности при МФЛ Варна представя своите ателиета за учеб-

ната 2019-2020 година. Акцентът се поставя върху интензивното обучение на чуж-

ди езици, както и върху културни, образователни и спортни ателиета.  

 

  Ателие  Испански език 

Испанският и френският език имат сходна граматика и много думи с общ 

корен.  Близостта между двата езика  улеснява  овладяването му. Изуча-

ването на испански език ще предостави възможност на децата ви да до-

бавят ценни за личността им качества и ще разкрие нови перспективи за бъдещата 

им кариера. 

Ателие Английски език 

Английският е  най-използваният международен език. В съвременната  

световна обстановка, когато информацията все повече се разпространява  

чрез интернет, когато обменът е ускорен и търговската дейност интензив-

но нараства,  английският език е незаменим. 

 Ателие Рисуване/Графични изкуства 

Рисуването е една от основните дейности за развитието на детето. Това за-

нимание ще позволи на децата да развият своята моторика, да се научат 

как да управляват жестовете си и по-добре да координират движенията си, 

като развиват артистичната и творческата си мисъл. Както рисуването е добро за 

здравето на децата, така също е добър начин родителите да опознаят по-добре 

децата си.   

Народно пеене 

Фолклорът отваря мирогледа ни към красотата и  радва сърцата ни. Това е 

любовта към традицията. По време на часовете децата научават интерес-

ни неща за традициите, обичаите, фолклорните региони, костюмите и му-

зиката, която ги характеризира. За нас фолклорът е синоним на красиви 

български песни, увлекателна музика и много добро настроение.   
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Шахмат 

Предлагаме на вашите деца възможност да развият уменията си в об-
ластта на логиката и математиката. Шахматът разгръща фантазията на де-
тето не само на шахматното поле. Спомага за концентрацията, изгражда 
абстрактно мислене. Шахматът е здравословна и развлекателна дейност, 
която може лесно да бъде научена и се практикува на всяка възраст.  

 Карате киокушин 

Спортът се практикува от стотици хиляди души по цял свят и е една  от най-

традиционните дисциплини. За някои това е начин да развият и поддържат 

физическа сила, а също така и да изучават техники за самозащита. За други 

Киокушин Карате е начин на живот, който преминава отвъд предела на тре-

нировките. Това учение включва духовно и морално измерение, насочено към са-

моконтрол. Бойното  изкуство основно развива самоувереността на подрастващи-

те, техните умения, решителност, концентрация и постигане на целите. 

Футбол  

Футболът е универсален спорт, развива издръжливостта и подобрява здра-

вето и физическата дееспособност на подрастващите от най-ранна детска 

възраст. Движенията и техниките развиват тялото и позволяват работа вър-

ху координацията и мускулния тонус. Тъй като е колективен спорт, футбо-

лът изгражда отборен дух, дисциплина и уважение към противника.  

Ателие по математика — в процес на създаване!  

Ателието цели да събуди интерес към математиката, да доразвие влече-

нието към нея и да бъде помощник в активното свободно време. Решава-

нето на нестандартни задачи изисква по-абстрактно мислене с логическа 

насоченост. Това ще позволи на децата да повдигнат завесата към един 

необятен свят, наречен Математика.  

Гимнастика 

Ателието по гимнастика позволява на детето да се адаптира в необичайни 

ситуации, като контролира тялото си в пространството.  Гимнастиката е из-

разяване чрез езика на тялото, осъзнаване и изпълнение на артистични и 

естетически действия. Целта на тази дейност е да предложи на децата физическо 

средство за художествено изразяване. 



 3 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО 

Ателие « Танци цикъл 3 » 

Основна цел  на ателието е развитието на понятието „Самоизразяване 

чрез тялото“. С помощта на музиката / ритмично движение класовете 

от цикъл 3 (CM1-CM2-6e)  ще работят върху:  прогресивно разбиране на 

идеята за самоуважение и самооценка - основно условие за личностно-

то развитие и изграждането на идентичността; координацията на тялото и лекота-

та „да се чувствам по-добре в кожата си“ - нещо, което се учи единствено чрез пра-

вене; желание и усет към изкуствата и популярната култура като цяло - област, ко-

ято не само отваря съзнанието на детето, но също така структурира критичното 

мислене на бъдещия гражданин, що се отнася до автономната грижа за тялото и 

правене на избори в живота му. 

Помощ за домашни  

Помощта за домашна работа е персонализирана подкрепа, която позволя-

ва на учениците да разберат по-добре своите уроци. Целите ни са да пра-

вим упражненията и домашните работи за следващия ден, да напредваме 

с  материала за седмицата, да анализираме понятията, изучавани по раз-

личните предмети.  

Ателие „Родинознание“  

Цел на ателието е изграждане началните познания на учениците за Репуб-

лика България.  Назовава столицата на Република България и нейните забе-

лежителности; познава националните символи (знаме, герб, химн); описва 

най-общо географски области в страната и природни забележителности; възниква-

не на Българската държава; Разказва за ярки личности и събития в българската ис-

тория; български традиции, празници и обичаи. 

Библиотеката (безплатен достъп)  

Библиотеката предоставя достъп до знания и култура. Нейните ресурси и 

услуги предоставят възможности за учене, насърчават грамотността и пома-

гат за оформянето на нови идеи  базирайки се на творческите и иновативни 

общества. Наша основна цел е да приветстваме  детето в библиотеката, да  

му  разкрием света на книгите, да  предизвикаме желанието  му да се върне на то-

ва място богато на открития.   

За записвания можете да се обърнете към г-жа Добрева, директор извънкласни 

дейности, по и-мейл periscolaire@lfiv.com или телефон +359 876816386.  
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