Лятно училище - месец юни 2017г.
Примерен дневен режим за дните в София
(без посещения на детски театрални постановки или детска опера)
08,30ч. – 09,00ч.
Приемане на децата
09,00ч. – 10,00ч.
Занятия:
Забавна
математика,
„Жив
и
приказен
английски”, Нашият театър, Компютърни технологии ...
10,00ч. – 10,15ч.
Лека закуска
10,15ч. – 12,30ч.
В Южния парк или на спортната площадка: спорт,
подвижни игри, напр. федербал и др.
12,30ч. – 13,00ч.
Топъл обяд ( тристепенно меню)
13,00ч. - 14,00ч.
Занятия: приятели на буквите и книжките (БЕЛ)
14,00ч. - 15,00ч.
Час по мислене,занимания по интереси, детски филми и др.
15,00ч. - 17,00ч.
В Южния парк или на спортната площадка +
следобедна закуска
17,00ч. - 17,30ч.
Предаване на децата
Примерен дневен режим за дните в София
(с организирани посещения на театрални постановки или детска опера)
08,30ч. – 09,00ч.
Приемане на децата
09,00ч. – 10,00ч.
Занятия:
Забавна
математика,
„Жив
и
приказен
английски”, Нашият театър, Компютърни технологии ...
10,00ч. – 10,15ч.
Лека закуска
10,15ч. – 11,00ч.
Транспорт до съответния театър (Вж. постановките)
13,00ч. – 13,30ч.
Топъл обяд ( тристепенно меню)
13,30ч. - 14,30ч.
Занятия: приятели на буквите и книжките (БЕЛ), „Жив и
приказен английски”, Час по мислене и др.
14,30ч. - 17,00ч.
В Южния парк или на спортната площадка +
следобедна закуска
17,00ч. - 17,30ч.
Предаване на децата
Занятията в класната стая ще бъдат „подчинени” на примерни теми и
свързани с тях дейности:
Примерни теми:
понеделник:
ден на приказките
вторник:
ден на космоса/науката
сряда:
ден на Земята
четвъртък:
ден на вежливостта/семейството/поведението на пътя...
петък:
ден на ... (по желание на децата)

Примерни дейности:
английски език (всеки ден) , изкуство, творчество, танци, компютърни
технологии и игри, спортно-развлекателни игри и др.
Примерен дневен режим за дните извън София - на Витоша или на 20 км.
от София - целодневни мероприятия в
село Храбърско в образователен
комплекс ”Извора”.
В комплекс ”Извора” има различни животни: конче - пони, малко козле холандска порода , различни птички, кокошки и петли - няколко вида, заек,
гълъби, куче - порода хъски и други.
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Приемане на децата
Лека закуска
Отпътуване за с.Храбърско
Пътуване и пристигане в с.Храбърско - ОК”Извора”
Разнообразни теми/дейности (Виж по-долу) + обяд
Отпътуване и пристигане в училище
Предаване на децата

Примерни теми/дейности в образователен комплекс „Извора”:
 „Пътят” на хляба – запознаване с пшеницата като житна култура,
вегетационни етапи, народни обичаи, обредни хлябове, замесване и
моделиране на пластична украса + печене на индивидуалните хлебчета в
пещ - детето ще си познае хлебчето по направенато от него пластична
украса с тесто/фигури или букви от тесто
 Етикет – сервиране и декориране на празнична трапеза, сервиране на
салфетки - оригами
 Изработване на костюми от амбалажни материали - ревю, маскарад...
 Работилничка за сладки изкушения - приготвяне на домашни бонбони и
книжка с лесни рецепти
 Езикът на цветята – отглеждане, символика, аранжиране - изкуството
икебана
 Работа с вълна – плъсти (филц) - изработка на бижу със суха техника
 Творчески ателиета – моделиране с глина, квилинг- техника, макраме,
декупаж, папие – маше
 Рисуване върху речни камъни
!!! В зависимост от броя на посещенията и интересите на децата ще се избере
кои от предлаганите теми/дейности да се осъществят в комплекса
Възможности за посещения на театрални постановки и детски опери:
 Софийска опера и балет – начало 10,00ч. и 11,00 ч.
- Мечо Пух – 04.06.;
- Трите прасенца – 02.06.;03.06.;24.06.
- Червената шапчица – 09.06.;
- Козелът Сърдитко – 10.06.;
- Шегобишко на острова на чудесата – 11.06.;
- Вълшебната флейта (за деца) – 18.06.; 23.06.
 Театър 199 – начало 11,30 ч.
- Храбрият щивач – 01.06.
- Барон Мюнхаузен
- Червената шапчица

 Младежки театър „Николай Бинев” – начало 11,00 ч.
- Приказка за рицаря без кон – 01.06.
- Едно лято в едно блато – 04.06.
- Алиса - 03.06. от 14,00 ч.
 Драматичен театър „София” – начало 11,00 ч.
- Питър Пан - 17.06.
- Малката морска сирена – 03.06.
- Роня, дъщерята на разбойника – 04.06.
 Малък градски театър „Зад канала” – начало 11,00 ч.
- Том Сойер
 Театър „Възраждане” – начало 11,00ч. и 12,30 ч.
- Котаракът с чизми – 11.06.
- Ян Бибиян и дяволчето Фют – 17.06.
- Бабината питка – 10.06.
- Макс и Мориц - 04.06. и 25.06.
- Снежанка и седемти джуджета – 18.06.
- Синбад и съкровищата на седемте кралства – 24.06.
 Държавен музикален и балетен център– начало 11,00 ч.
- Ян Бибиян
- Котаракът Шарл
- Да целунеш принцесата
- В музикалното магазинче на чичо Анди
Цена за м. юни (01 юни – 30 юни 2017 г.) - 400 лева
Цената включва:
 учебните занятия + хонорари на преподавателите за заниманията по
интереси и ателиетата за идеи (Забавна математика, „Жив и приказен
английски”, Нашият театър, Компютърни технологии, Час по мислене,
Мислете с ръцете си и др.
 топъл обяд (от ЧДГ „Лапину”), сутрешна и следобедна закуска
 2 културни мероприятия седмично по избор (билети за опера – 10 лв., за
театър 5- 6 лв.; за музеи и изложби – от 3 до 5 лв.)
 такса посещение и занимания в образователния комплекс „Извора” – с.
Храбърско + топъл обяд с био продукти и следобедна закуска
 екскурзия на Витоша
 необходимите дидактически и методически материали за осъществяване на
занятията
 други – напр. непредвидени разходи в Южния парк и др.
!!! В тази сума не са включени транспортните разходи за реализиране на
извънучилищните дейности - не могат да се планират/калкулират
предварително, защото зависят от броя и вида на избраните мероприятия +
броя деца (наемът на микробуса е
фиксиран, независимо от броя на
извозваните деца)
Забележка: Не се предвиждат отклонения от приходите за лятното училище
за наема на помещенията и режийните разходи за м. юни

