
 

  ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ 

  1ви юни – 14ти септември 2020 

 
 Скъпи родители,  

  
   През август програмата на нашата лятна занималня става още по-

наситена и към ежедневните арт занимания и към веселите закуски, които провеждаме всяка сряда, 

добавяме и по един “четвъртък на изненадите”.  

  

Всеки четвъртък през август добавяме по едно ново и различно занимание за 
повече лятно настроение, за нови знания, открития и приключения. 
 
6 август, четвъртък, 10:00-14:00 ч 

Приключенски парк Коколандия 
Ще посетим въжения парк в Борисовата градина, където децата могат да преминат през въжени 
съоръжения, стени за катерене и други предизвикателства. Ще си вземем обяда и ще го хапнем на 
място. 
Повече подробности за мястото вижте тук: http://kokolandia.com/ 

Продължителност и място на провеждане: 4 часа в Коколадия, Борисова градина, старт: 
10:00 ч 
Допълнително заплащане: 6 лв за кръг в Коколандия 
Подготовка: удобни спортни дрехи и обувки, подходящи за катерене 

 
 
13 август, четвъртък, 10:30 – 13:30 ч 

Пикник в парка 
Не просто разходка, а истински пикник – с хамаци, одеяло на тревата, кошница със закуски и още 

куп игри. 

Продължителност и място на провеждане: 3 ч, Борисова градина, старт: 10:30 ч 
Допълнително заплащане: не, заплаща се само цената за храна за деня 
Подготовка: не  

 
 
20 август, четвъртък, 14:30 – 15:30 ч 

Бисквитена работилница 
Ще ни гостува шеф-сладкар Елица Стефанова, която ще покаже на децата как да декорират 

бисквити с пош и ще ги научи на различни техники. Всяко дете ще получи собствена кутия с 10 

бисквити, 3 поша със захарни глазури в пъстри цветове, захарни декорации и фигурки и рецепти за 

вкъщи. И не само! Всеки участник ще си тръгне със сертификат за майстор-сладкар, а ако 

родителите имат късмет, е възможно от чудните детски сладки да останат и за тях ;-) 

Продължителност и място на провеждане: 60 мин в детски учебен и арт център 
OreHHerO, старт: 14:30 ч 
Допълнително заплащане: не 
Подготовка: не  

 

http://kokolandia.com/


 

27 август, четвъртък, 10:00 ч 

Детски teambuilding в парка 
 
Докато се забавляваме, ще работим за ефективна комуникация, усещане за групова принадлежност, 
отговорност и доверие с разнообразни психологически техники, представени под формата на игри. 
Общите дейности на открито, провокиращи творчеството и логическата мисъл са разработени, за да 
засилят мотивацията за взаимно сътрудничество между децата и ще бъдат водени от Цвета Мишева-
Алексова, автор на сборника с терапевтични приказки "Защо все аз?".   
Цвета Мишева-Алексова е детски психолог, разказвач и автор на терапевтични приказки, 
преподавател по психология, водещ на обучителни програми и семинари за родители и 
професионалисти, работещи с деца. Освен това Цвета е доверен приятел на OreHHerO и последните 
години работи активно с децата и преподавателите, както индивидуално, така и със специално 
разработени формати. 

 
Продължителност и място на провеждане: 90 мин в детски учебен и арт център 
OreHHerO и в парка „Заимов“, старт: 10:00 ч 
Допълнително заплащане: не 
Подготовка: не  

 

 

ЛЯТНАТА ПРОГРАМА НА OREHHERO за останалите дни 
 

08:30 – 09:30 Посрещане. Възможност за закуска 

09:30 – 10:00 Fit Kids. Йога за деца или гимнастика 

10:00 – 10:30 Circle time. Занимания за въвеждане в деня. Какво предстои – споделяне, обсъждане 

10:30 – 12:00 На открито. Игри в парка, спортни предизвикателства, арт ателие на открито 

12:00 – 12:30 Връщане в OreHHerO и подготовка за обяд 

12:30 – 13:00 Обяд в детския център  

13:00 – 14:00 Спокойни занимания (четене на книжки, задължителна литература, учебни занимания 

индивидуално и в малки групи, представяне на прочетеното/наученото и обсъждане) 

14:00 – 15:00 Работа по общи проекти и индивидуални предизвикателства. 

15:00 – 15:30 Следобедна закуска / Кулинарно ателие и приготвяне на закуска с шеф Кътев (сряда) 

15:30 – 17:00 Арт занимания / Тематични ателиета / Работа по програмата “Дизайн шампиони” 

17:00 – 17:30 Личен дневник – вписване на впечатления от деня 

17:30 – 18:00 Свободни игри. Изпращане на децата 

 

Цялата лятна програма на детски учебен и арт център OreHHeroсе води от постоянния екип 

преподаватели: арт педагог Емилия Йованович и педагозите Мартина Стоянова и Дани Апостолова.  

Заниманията, свързани с посещения извън занималнята или посещения на външни гости като 

Четвъртък на изненадите, се осъществяват само след обсъждане с родителите. 

Ваканционната занималня се провежда от понеделник до петък от 8:30 до 18:00 часа. 

 

ЦЕНИ:   450 лв./месец   •   185 лв./седмица     •   45 лв./ден 

Посочената цена не включва обяд, както и предиобедна/следобедна закуска, които се заплащат 

допълнително. OreHHerO работи със сертифициран доставчик на храна, който подготвя 

седмично меню, съобразено с изискванията за възрастта и предпочитанията на децата.

 


