ПРОГРАМА
ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ
1ви юни – 14ти септември 2021
ЛЯТНАТА ПРОГРАМА НА OREHHERO
08:00 – 09:00 Посрещане. Възможност за закуска
09:00 – 09:30 Fit Kids. Йога за деца или гимнастика
09:30 – 10:00 Circle time. Занимания за въвеждане в деня. Какво предстои – споделяне, обсъждане
10:00 – 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 Арт занимания / Тематични ателиета / English Hour
15:00 – 15:30 Следобедна закуска / Кулинарно ателие и приготвяне на закуска (сряда)
15:30 – 17:00 На открито. Игри в парка, малки екскурзии / Гимнастика Фантастика (вторник)
17:00 – 17:30 Личен дневник – вписване на впечатления от деня
17:30 – 18:00 Свободни игри. Изпращане на децата

Всички описани дейности в лятната програма са включени в таксата и се водят от постоянния екип
преподаватели: арт педагог Емилия Йованович, старши педагог Дани Апостолова, преподавател по
английски език Мони Ценева и Хриси Борчева, организатор обучение.
Заложените в програмата регулярни допълнителни дейности са Весели закуски и Гимнастика
Фантастика, които се водят от гост-преподаватели и се заплащат допълнително по 5 лв на
посещение само при желание за включване на детето и родителите.
Заниманията, свързани с посещения извън занималнята или посещения на външни гости и
включени в Четвъртъка на изненадите, се осъществяват след одобрение на родителите.
Ваканционната занималня се провежда от понеделник до петък от 8:00 до 18:00 часа.
ТАКСИ: 450 лв./месец • 185 лв./седмица • 45 лв./ден
Посочената цена не включва обяд, както и предиобедна/следобедна закуска, които се заплащат
допълнително на цена от 7,50 лв на ден. OreHHerO работи със сертифициран доставчик на
храна, който подготвя седмично меню, съобразено с изискванията за възрастта и
предпочитанията на децата.

Програмата на нашата лятна занималня тази година е още по-наситена и към седмичните арт
занимания и английски език, които редуваме с Гимнастика фантастика и Весели закуски,
включваме и по един “четвъртък на изненадите”. Всеки четвъртък добавяме по едно

ново и различно занимание за повече лятно настроение, за нови знания, открития
и приключения. Представяме ви всички планирани за Лято 2021 активности.

ЮНИ
З юни, четвъртък, 10:30-11:30 ч

Ботаническа градина
Ще посетим Ботаническата градина към СУ “Климент Охридски”, където децата ще се запознаят с
редки и застрашени видове растения и ще научат повече за растителното царство на България. Ще
вдъхнем от аромата на прекрасни цветя и ще застанем под сянката на кичести дървета.
Продължителност и място на провеждане: 1 час в Ботаническа градина към СУ “Климент
Охридски”, адрес: ул. Московска 49, старт: 10:30 ч
Допълнително заплащане: вход 3 лв.
Подготовка: не
10 юни, четвъртък, 10:00-15:00 ч

Хвъркато лято
Чудновата хвърката работилничка ще ни даде простор за мечти и полет в простора. Ще си
изработим сами хвърчила, а след това ще излезем в парка, за да ги пуснем на воля да полетят
високо-високо.
Продължителност и място на провеждане: 2 часа в детски учебен и арт център OreHHerO и 60
мин в парка “Заимов”.
Допълнително заплащане: не
Подготовка: не
17 юни, четвъртък, 10:00-12:00 ч

Сапунена феерия
Незабравимо веселие ни очаква в парка с вълшебни сапунени мехури и специалното балонено шоу
на неуморимия артист и кукловод Коле Китанов. Децата ще се научат как сами да правят
грамадаски балони, а след това ще се впуснем в щура надпревара за най-много и най-красиви
балончета. И както се полага всеки при нас е герой, всеки е победител.
Продължителност и място на провеждане: 2 часа в парка “Заимов”, старт: 10:00 ч
Допълнително заплащане: не
Подготовка: не
24 юни, четвъртък, 10:30-12:00 ч

Природо-научен музей
Ще се потопим в света на природната наука и ще влезем в ролята на палеонтолози и биолози. Ще
проучим отблизо скъпоценни минерали и ще научим повече за биоразнообразието на страната ни.
Продължителност и място на провеждане: 2 часа в Природонаучен-музей, бул. Цар Освободител
1, старт: 10:30 ч
Допълнително заплащане: вход 5 лв
Подготовка: не

ЮЛИ
1 юли, четвъртък, 10:00-12:00 ч

Зад кадър - в нюзрума на БНТ
Малкият екран е станал неразделна част от живота ни, но... малцина от нас имат шанса да застанат
от другата страна. Ще се разходим по коридорите на първата у нас телевизия. Ще се запознаем с
хората, благодарение на които картинките оживяват на малкия екран. Ще разберем как се прави
монтаж и се озвучават филми и ще седнем на стола на едни от най-любимите водещи.
Продължителност и място на провеждане: 2 ч в БНТ, ул. Сан Стефано 10, старт: 10:00 ч
Допълнително заплащане: не
Подготовка: не
8 юли, четвъртък, 9:00-17:30 ч

“Загубената пчела”
Една българска приказка от стара история ще се превърне в съвременно приключение с помощта
на нашите приятели от фондация “Таратанци”. Приказката повдига сериозен въпрос за това колко
са важни пчелите за природата. Децата ще влязат в ролята на героите от приказката “Загубената
пчела” на Елин Пелин и ще преминат през техните случки, патила и емоции. Децата ще си създават
собствени костюми и реквизит. На финала ще изследваме случката в приказката, ще обсъдим
безценния трудов процес на пчелите, на които дължим ⅓ от храната на нашата трапеза.
Продължителност и място на провеждане: 8 часа в OreHHerO и парк “Заимов”,
старт: 09:00 ч, с почивка за обяд
Допълнително заплащане: 10 лв на дете с включени материали
Подготовка: не
15 юли, четвъртък, 10:30-11:30 ч

Криптата на храм-паметник “Александър Невски”
Ще видим отблизо една от най-богатите колекции на икони в света и ще се запознаем с
християнското изкуство по нашите земи. Ще научим какви техники се използват за направата на
икони и кои са най-ранните образци в България.
Продължителност и място на провеждане: 1 час в криптата на храм “Св. Александър Невски”,
старт: 10:30 ч
Допълнително заплащане: вход 2 лв
22 юли, четвъртък, 10:00-14:00 ч

Пикник в парка
Не просто разходка, а истински пикник – с 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
29 юли, четвъртък, 10:30-11:30 ч

Българска академия на науките
Водещият духовен, научен и експертен център на България ще отвори вратите си специално за нас,
за да ни разкрие тайните на науката и познанието. Ще разберем с какво точно се занимават учените
и какво ги прави така специални. Ще видим едни от най-ценните патенти на БАН и ще разберем с
какво родните учени са допринесли за напредъка на света.
Продължителност и място на провеждане: 1 час в БАН, ул. 15 ноември №1, старт: 10:30 ч
Допълнително заплащане: не

АВГУСТ
5 август, четвъртък, 10:00-14:00 ч

Приключенски парк Коколандия
Ще посетим въжения парк в Борисовата градина, където децата могат да пробват различни
съоръжения за катерене и други предизвикателства. Ще си вземем обяда и ще си го хапнем там.
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
12 август, четвъртък, 10:00 – 12:00 ч

Квадрат 500
Ще се докоснем до родното изкуство, датиращо от ХIX и ХХ век. Ще се насладим на таланта на едни
от най-знаменитите наши художници на новото време, но и ще видим интересни творби от Азия,
Америка и Африка.
Продължителност и място на провеждане: 2 часа в Квадрат 500, пл. “Св. Александър Невски”,
старт: 10:00 ч
Допълнително заплащане: вход 2 лв, по желание можем да организираме закупуване на
книжката “Един ден музея”, в която е включен и Квадрат 500, цена 24 лв
Подготовка: не
19 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: 10 лв на дете с включени материали
Подготовка: не
26 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 МишеваАлексова, 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.
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

СЕПТЕМВРИ
2 септември, четвъртък, 10:00-12:00 ч

Грънчарска работилница
Сръчните ни ръчички майсторят всичко. Ще си изработим сами съдове от глина и ще съпреживеем
един от традиционните занаяти на българите. А керамиката, която всеки си изработи ще занесе за
спомен със себе си у дома.
Продължителност и място на провеждане: 2 часа в OreHHerO, старт: 10:00 ч
Допълнително заплащане: предстои уточнение
Подготовка: не

9 септември, четвъртък, 10:30-11:30 ч

Сердика Улпия
Ще задействаме машината на времето и ще се върнем 8000 години назад, ще минем по стъпките
на древните римляни и ще застанем на най-важния и древен кръстопът, свързващ Европа и Азия.
Продължителност и място на провеждане: 1 час в археологичния комплекс Сердика Улпия
Допълнително заплащане: 6 лв
Подготовка: не

Планираните активности могат да бъдат разместени, заменени или модифицирани в зависимост от
желанията на групата и възможностите на обектите и ангажираните трети лица.

