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ЗИМНА ПРОГРАМА НА OREHHERO  
 

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

09:30 – 09:45 Fit Kids. Йога за деца или гимнастика 

09:45 – 10:00 Circle time. Занимания за въвеждане в деня. Какво предстои – споделяне, 

обсъждане 

10:00 – 10:30 Свободни занимания.  

10:30 – 12:30 Ден необикновен. Занимателно ателие-изненада 

12:30 – 13:00 Обяд в детския център  

13:00 – 14:00 Спокойни занимания. Четене на задължителна литература и учебни тренировки 

14:00 – 15:00 Арт занимания / English Hour (вторник и четвъртък) 

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

15:30 – 17:00 Приказни истории. Колективно четене с разбиране на любими откъси от книжки 

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

 
Ден като, ден, но необикновен. 
Такъв ще е всеки ваканционен ден с OreHHerO от 31 януари до 4 февруари. За да бъде 
времето ни незабравимо и наситено наред с традиционните арт занимания, забавен 
английски и кулинарни ателиета, всеки ден ще имаме специален модул „Ден 
необикновен“. Чрез него децата ще се срещат с нови и интересни лица. Ще ни гостуват 
нашите приятели от АБВ Академия и ще сме на гости на Националния природо-научен 
музей. Така всеки ден ще научаваме нещо ново или просто ще се забавляваме:  

 
 

Ден необикновен 
ПОНЕДЕЛНИК 
31 януари, 11:00-12:30 ч. 

По стъпките на динозаврите 
Ще превъртим часовниците милиони години назад, за  да се срещнем с истински 
динозаври и то точно тези, които са населявали нашите земи. Да, България е 
приютявала динозаври и то не какви да е, а – джуджета. Ще се запознаем с истински 
палеонтолог и палеоилюстратор – Влади Николов, който ще ни пренесе в един изчезнал 
свят. 
Продължителност и място на провеждане: 90 мин., Национален природо-научен музей,  
бул. Цар Освободител 1    
Начало: 10:30 ч. 
Допълнително заплащане: 8 лв. 

 

https://goo.gl/maps/8Mki8nGfNxD5nSWT6


 

 

ВТОРНИК 
1 февруари, 10:30-11:30 ч. 

Роботилница 
Роботилницата е нещо различно, смес от древното изкуство на оригамите и 
съвременните компютърни технологии. Съвършените ни фигури от хартия ще оживеят 
благодарение на истински робот. Ще поговорим за слънцето, лъчите му и светлината и 
какво е значението им за живота на земята. Ще се запознаем с основните физични 
закони. Ще претворим всичко от хартия. А накрая творенията ни ще оживеят 
благодарение на сръчния робот. И всичко това на куп в една работилница! 
Продължителност и място на провеждане: 60 мин. в детски учебен и арт център OreHHerO 
Начало: 10:30  ч. 
Допълнително заплащане: безплатен демо урок 
Цена на курс от 14 занятия: 280 лв. 
 

СРЯДА 
2 февруари, 10:30-12:00 ч. 

Урок по ботаника 
Ще се превърнем в истински ботаници, като не само ще узнаем всичко за живота на 
растенията, но и ще си засадим Живот. Ще научим що е то жизнен цикъл и какво общо 
има със салатата в чинията. Ще посеем семенца на репички, а след това ще си ги 
занесем у дома, за да се грижи всеки за собствения си посев. А най-големите късметлии 
ще си похапнат вкусна салатка седмици по-късно. 
Продължителност и място на провеждане: 90 мин., Национален природо-научен музей,  
бул. Цар Освободител 1    
Начало: 10:30  ч,  
Допълнително заплащане: 8 лв. 
Подготовка: 2 бр. празни купички от кисело мляко 
Допълнително заплащане: 8 лв. 
 

ЧЕТВЪРТЪК 
3 февруари, 10:30-11:30 ч. 

Забавна математика 
Математиката е навсякъде около нас! От естествените форми в природата до сложните 
формули в мобилния телефон. С този първи урок ще открием, че математиката може да 
бъде удоволствие и истинско забавление. Ще търсим естествените форми в природата, 
за да открием отвъд красотата им простотата на кръга, квадрата и правоъгълника и по-
сложничките – сфера, многоъгълник и претенциозния паралелепипед! 
Продължителност и място на провеждане: 60 мин. в детски учебен и арт център OreHHerO 
Начало: 10:30  ч. 
Допълнително заплащане: безплатен демо урок 
Цена на курс от 14 занятия: 294 лв. 
 

ПЕТЪК 
4 февруари, 10:30-12:30 ч. 

LEGO роботика 
Ще предизвикаме себе си и ще направим първите си стъпки по  конструиране и 
програмиране на роботи. В първата част от заниманието децата ще създадат от нулата 
своите роботи с помощта на комплекти LEGO EV3. А във втората част ще се научат как да 

https://goo.gl/maps/8Mki8nGfNxD5nSWT6


 

 

програмират своя робот и как да го накарат да изпълнява определени команди. А както 
се полага накрая ще тестваме своите творения. Защото за какво е програмирането, ако 
не е приложимо в практиката?! Роботите, които ще създадем, ще влязат в истинска 
битка помежду си за надмощие.  
Продължителност и място на провеждане: 2 ч. в детски учебен и арт център OreHHerO 
Допълнително заплащане: безплатен демо урок 
Цена на курс от 14 занятия: 350 лв. 

 
 
 

    И още… 
Ваканционните ни арт-ателиета са още по-наситени, креативни и вдъхновяващи. А ето 
какво е замислил нашият арт-педагог и арт-терапевт Еми Йованович:  

 
Арт ателиета  
31 януари, 13:30-15:30 ч. 

Артистичен и различен куклен театър 
Ще си изберем любима приказка или история, която всички знаем. Сами ще изработим 
куклите, декорите и ще се превъплътим в ролите! От началото до края приказката 
оживява. А за вашата пълна наслада обещаваме видео похвала! 
 
2 февруари, 14:00-15:00 ч. 

3D картина 
Всеки знае да рисува върху белия лист . Но листът ограничава… Затова ние ще добавим 
трето измерение и ще си сътворим 3D картина, колкото широка и висока, толкова и 
дълбока. За материали не мислете, само ни се доверете! 

 
4 февруари, 14:00-15:00 ч. 

Магични бижута 
Бижуто си е бижу и това си е. И не се делим на момичета и момчета, защото… Осми март 
наближава и е добре от рано да сме готови със скъпа и незабравима изненада. А щом е 
изработено от детските ръчички, бижуто си е магично и различно!  
 
 
 

****** 
Всички описани дейности в зимната програма са включени в таксата и се водят от 
постоянния екип преподаватели: арт педагог Емилия Йованович, старши педагог Дани 
Апостолова и Хриси Борчева, организатор обучение. 

Заложените в програмата допълнителни дейности са Весели закуски и Английски език се 
заплащат допълнително, съответно 5 лв. за кулинарното ателие и 12 лв. за езиковото 
обучение. 

Заниманията, свързани с посещения извън занималнята или посещения на външни гости 
и включени в Ден необикновен, се осъществяват след одобрение на родителите и се 
таксуват допълнително. 


