Лят на занималня “С раничка, карт а и компас”
24-28.08.2020 г.

“Изкуст во“
24.08.- Понеделник
08:30 ч. - 09:00 ч. - Събиране на децат а пред дет ски клуб „PlayHouse”
09:00 ч. - 10:00 ч. - Крат ък инст рукт аж за прот ивоепидемичнит е мерки и правила и Отпътуване от
Детски център „PlayHouse“ в посока Витоша.
10:00 ч. - 12:00 ч. - Научна работ илница с “НИМ Анимации” на т ема “Анимация
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 от дих, чет ене на книжки и приказки, т ихи игри.
13:00 ч. - 15:30 ч. – Акт ивни занимания на от крит о - спорт но кат ерене; алпийски способи за
преодоляване на препят ст вия - въжен мост , слак лент а, комбинирани игри
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска. От път уване за София.
16:30 ч. – 17:00 ч. – Прист игане в Дет ски клуб „PlayHouse“.
17:00 – 18:00 – Занимания по инт ереси (арт , ролеви игри, рисуване, гот варст во и други).
18:00 - 18:30 - Зона за свободна игра и изпращане на децат а.

25.08.– Вт орник
08:30 ч. - 09:00 ч. - Събиране на децат а пред дет ски клуб „PlayHouse”
09:00 ч. - 10:00 ч. - Крат ък инст рукт аж и отпътуване от Детски център „PlayHouse“ в посока Витоша.
10:00 ч. - 12:00 ч. - Преход в района х. “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 от дих, чет ене на книжки и приказки, т ихи игри.
13:00 ч. - 15:30 ч. – Акт ивни занимания на от крит о - спорт но кат ерене; алпийски способи за
преодоляване на препят ст вия - въжен мост , слак лент а, комбинирани игри
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска. От път уване за София.
16:30 ч. – 17:00 ч. – Прист игане в Дет ски клуб „PlayHouse“.
17:00 – 18:00 – Занимания по инт ереси (арт , ролеви игри, рисуване, гот варст во и други).
18:00 - 18:30 - Зона за свободна игра и изпращане на децат а.
26.08.– Сряда
08:30 ч. - 09:00 ч. - Събиране на децат а пред дет ски клуб „PlayHouse”

09:00 ч. - 10:00 ч. - Крат ък инст рукт аж и отпътуване от Детски център „PlayHouse“ в посока Витоша.
10:00 ч. - 12:00 ч. - Преход в района х. “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 от дих, чет ене на книжки и приказки, т ихи игри.
13:00 ч. - 15:30 ч. – Акт ивни занимания на от крит о - спорт но кат ерене; алпийски способи за
преодоляване на препят ст вия - въжен мост , слак лент а, комбинирани игри
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска. От път уване за София.
16:30 ч. – 17:00 ч. – Прист игане в Дет ски клуб „PlayHouse“.
17:00 – 18:00 – Занимания по инт ереси (арт , ролеви игри, рисуване, гот варст во и други).
18:00 - 18:30 - Зона за свободна игра и изпращане на децат а.

27.08.– Чет върт ък
08:30 ч. - 09:00 ч. - Събиране на децат а пред дет ски клуб „PlayHouse”
09:00 ч. - Крат ък инст рукт аж и отпътуване от детски център „PlayHouse“ към арт
център “Вихрони”, с. Долно Камарци, за целодневна детска работилница “Легенда за гората и
хората”
10:00 ч. - 12:00 ч. - Занимания с арт център “Вихрони”
12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд в района на база “Офелии”.
12:30 ч. - 14:00 ч. - “Време за мен” - време за от дих, чет ене на книжки и приказки, т ихи игри.
14:00 ч. - 16:00 ч. – Занимания с арт цент ър “Вихрони”
16:00 ч. - Предвидено време за следобедна закуска.
16:15 ч. - 17:00 ч. - Игри на от крит о
17:00 ч. - От път уване за София.
18:00 - 18:30 - Зона за свободна игра и изпращане на децат а.

28.08.– Пет ък
08:30 ч. - 09:00 ч. - Събиране на децат а пред дет ски клуб „PlayHouse”
09:00 ч. - Крат ък инст рукт аж и отпътуване от Детски център „PlayHouse“ в посока Витоша.
10:00 ч. - 12:00 ч. - Преход в района х. “Офелии”
12:00 ч. - 12:30 ч. – Предвидено време за обяд - планинско барбекю - Децат а сами ще т рябва да
пригот вят своет о хапване :)
12:30 ч. - 13:30 ч. - “Време за мен” - време за от дих, чет ене на книжки и приказки, т ихи игри.

13:00 ч. - 15:30 ч. – Акт ивни занимания на от крит о - спорт но кат ерене; алпийски способи за
преодоляване на препят ст вия - въжен мост , слак лент а, комбинирани игри
15:45 ч. - Предвидено време за следобедна закуска. От път уване за София.
16:30 ч. – 17:00 ч. – Прист игане в Дет ски клуб „PlayHouse“.
17:00 – 18:00 – Занимания по инт ереси (арт , ролеви игри, рисуване, гот варст во и други).
18:00 - 18:30 - Зона за свободна игра и изпращане на децат а.

***Фирмат а си запазва правот о на промени в програмат а при непредвидени обст оят елст ва.

***Програмат а е запазен продукт на Мачирски спорт “

