
ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ “С РАНИЧКА, КАРТА И КОМПАС” 

06-10.07.2020Г. 

“ФЛОРА“ 

 
06.07.2020г.- Понеделник 

 

08:30 ч. - 09:00 ч. - Събиране на децата пред детски клуб „PlayHouse”  
 
09:00 ч. - 10:00 ч. - Кратък инструктаж за противоепидемичните мерки и правила и  Отпътуване от 
Детски център  „PlayHouse“  в посока Витоша. 

 
10:00 ч. - 12:00 ч. - Преход по маршрут: Опознователен преход - района на „Офелии“ 

12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд в района на база “Офелии”. 

12:30 ч. - 13:30 ч.  - “Време за мен” - време за отдих, четене на книжки и приказки, тихи игри. 
 

13:00 ч. - 15:30 ч. – Активни занимания на открито - спортно катерене; алпийски способи за 
преодоляване на препятствия - въжен мост, слак лента, комбинирани игри 

 
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска. Отпътуване за София. 

16:30 ч. – 17:00 ч. – Пристигане  в Детски клуб „PlayHouse“. 

17:00 – 18:00 – Занимания по интереси (арт, ролеви игри, рисуване, готварство и други). 

18:00 - 18:30 - Зона за свободна игра и изпращане на децата. 

 
 
 
07.07.2020г. – Вторник 

 

08:30 ч. - 09:00 ч. - Събиране на децата пред детски клуб „PlayHouse”  
 
09:00 ч. - 10:00 ч. - Кратък инструктаж за противоепидемичните мерки и правила и  Отпътуване от 
Детски център  „PlayHouse“  в посока Витоша. 

 
10:00 ч. - 12:00 ч. – Научна работилница с Научна работилница с БиоИгри на тема „Лековити                
растения и билки “: “Древните българи практикуват мистериозен обичай. Използват вода и билки,             
за да се лекуват! Учените откриват, че някои животни също се лекуват с билки. Кои билки се                 
използват в медицината и за какво? Кои от тях можем да намерим на Витоша? Как се лекуват                 
животните? Какво е общото между билките и Еньовден? Единствените, които ще разгадаят            
мистерията, са младши-изследователите от Био игри. В първата част на ателието, децата ще             
търсят „следи“, по които ще разкрият загадката. Във втората част, ще участват във възстановка              
на обичая „Мълчана вода“ и ще научат повече за видове билки. Всяко дете ще си изработим играчка за                  
спомен от естествени материали.”  
 
12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд в района на база “Офелии”. 

12:30 ч. - 13:30 ч.  - “Време за мен” - време за отдих, четене на книжки и приказки, тихи игри. 
 

13:00 ч. - 15:30 ч. – Активни занимания на открито - спортно катерене; алпийски способи за 
преодоляване на препятствия - въжен мост, слак лента, комбинирани игри 

 
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска. Отпътуване за София. 

16:30 ч. – 17:00 ч. – Пристигане  в Детски клуб „PlayHouse“. 

https://www.playhouse.bg/namerete/
https://www.playhouse.bg/namerete/


17:00 – 18:00 – Занимания по интереси (арт, ролеви игри, рисуване, готварство и други). 

18:00 - 18:30 - Зона за свободна игра и изпращане на децата. 

08.07.2020г.– Сряда 
 

08:30 ч. - 09:00 ч. - Събиране на децата пред детски клуб „PlayHouse”  
 
09:00 ч. - 09:30 ч. - Кратък инструктаж за противоепидемичните мерки и правила и  Отпътуване от 
Детски център  „PlayHouse“  в София. 

 
09:30 ч. - 12:00 ч. – Посещение на Ботаническата градина към Софийски Университет. 

 
12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд в района на база “Офелии”. 
 
12:30 ч. - 13:30 ч.  - “Време за мен” - време за отдих, четене на книжки и приказки, тихи игри. 

 
13:00 ч. - 15:30 ч. – Активни занимания на открито - спортно катерене; алпийски способи за 
преодоляване на препятствия - въжен мост, слак лента, комбинирани игри 

 
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска. Отпътуване за София. 

16:30 ч. – 17:00 ч. – Пристигане  в Детски клуб „PlayHouse“. 

17:00 – 18:00 – Занимания по интереси (арт, ролеви игри, рисуване, готварство и други). 

18:00 - 18:30 - Зона за свободна игра и изпращане на децата. 

 
 
09.07.2020г. – Четвъртък 

 

08:30 ч. - 09:00 ч. - Събиране на децата пред детски клуб „PlayHouse”  
 
09:00 ч. - 10:00 ч. - Кратък инструктаж за противоепидемичните мерки и правила и  Отпътуване от 
Детски център  „PlayHouse“  в посока Витоша. 

 
10.00 ч. - 12:00 ч. - Научна работилница с Nutty Scientist на тема „Флора“.  Ще се запознаем с 
растителния свят на Природен парк Витоша, който е изключително богат и многообразен. Ще 
разгледаме отблизо процеса фотосинтеза, за да разберем как растенията се хранят и ще извлечем 
ДНК от няколко растения. 
 
12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд в района на база “Офелии”. 

12:30 ч. - 13:30 ч.  - “Време за мен” - време за отдих, четене на книжки и приказки, тихи игри. 
 

13:00 ч. - 15:30 ч. – Активни занимания на открито - спортно катерене; алпийски способи за 
преодоляване на препятствия - въжен мост, слак лента, комбинирани игри 

 
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска. Отпътуване за София. 

16:30 ч. – 17:00 ч. – Пристигане  в Детски клуб „PlayHouse“. 

17:00 – 18:00 – Занимания по интереси (арт, ролеви игри, рисуване, готварство и други). 

18:00 - 18:30 - Зона за свободна игра и изпращане на децата. 

 
 
10.07.2020г.– Петък 

 

08:30 ч. - 09:00 ч. - Събиране на децата пред детски клуб „PlayHouse”  
 
09:00 ч. - 10:00 ч. - Кратък инструктаж за противоепидемичните мерки и правила и отпътуване 

https://www.playhouse.bg/namerete/
https://www.playhouse.bg/namerete/
https://www.playhouse.bg/namerete/


от Детски център  „PlayHouse“  в с. Бели Искър. 

10:00 ч. 12.00ч. - Пристигане в с. Бели Искър – разходка по екопътеката 

12:00 ч. – 13:00 ч. – Обяд на открито 

13:30 ч. – 16:00 ч. – Комбинирани, екипни и състезателни игри.  

16.30 ч. –  Отпътуване за София  

17.30 ч. – Пристигане  в Детски клуб „PlayHouse“. 

17:00 – 18:00 – Занимания по интереси (арт, ролеви игри, рисуване, готварство и други). 

18:00 - 18:30 - Зона за свободна игра и изпращане на децата. 

 

***Фирмата си запазва правото на промени в програмата при непредвидени обстоятелства. 

 
***Програмата е запазен продукт на Мачирски спорт“ 


