
 

 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 

8:30 -9:00ч. ПОСРЕЩАНЕ НА ДЕЦАТА 

9:00 – 10:30ч. Занимания на групи : 
 
-спортни дейности 
-творчески дейности 
-езикови занимания 

ПОСЕЩЕНИЕ НА 
МУЗЕЙ 

Занимания на групи : 
 
-спортни дейности 
-творчески дейности 
-езикови занимания 

Езикови занимания 

10:30-10:45ч. ПОЧИВКА / ЛЕКА ЗАКУСКА ПЛОД ПОЧИВКА / ЛЕКА ЗАКУСКА ПЛОД 

10:45 – 12:15ч. Занимания на групи : 
 
-спортни дейности 
-творчески дейности 
-езикови занимания 

Занимания на групи : 
 
-спортни дейности 
-творчески дейности 
-езикови занимания 

 
 
РАЗХОДКИ ИЗ 
ВИТОША 
 

Занимания на групи : 
 
-спортни дейности 
- творчески дейности 
-езикови занимания 

Подготовка за 
представление/следобедно 
празненство 

12:15-12:45ч. ОБЯД 

12:45- 14:00ч . 

14:00-15:30ч. Занимания на групи : 
 
-спортни дейности 
-творчески дейности 
-езикови занимания 

Занимания на групи : 
 
-спортни дейности 
-творчески дейности 
-езикови занимания 

ПЛУВАНЕ Подготовка за 
представление/следобедно 
празненство 

15:30- 15:45ч.  СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА 

15:45-17:15ч. Занимания на групи : 
 
-спортни дейности 
-творчески дейности 
-езикови занимания 

Занимания на групи : 
 
-спортни дейности 
-творчески дейности 
-езикови занимания 

 
 
РАЗХОДКИ ИЗ 
ВИТОША 
 
 
 
 
 

Занимания на групи : 
 
-спортни дейности 
-творчески дейности 
-езикови занимания 

Представление/ 
Празненство 

17:15-17:30ч. Изпращане на децата 

 

 

 



 

 

 

Спортни занимания 
 

Творчески занимания Целодневни/полудневни 
разходки 

Други 

-игра с топка 
-групови игри 
-игри с вода 
-игра на топки (Петанк) 
-гимнастика 
-танци (хореография), африкански 
танци 
-групови игри 
-плуване 
-тенис на маса 
-фитнес 
-« олимпийски игри » 
… 

- изработване на маски, хвърчила 
и др. 
-готварска работилница 
-фризьорство и грим 
-работилница по стенопис 
-работилница по 
грънчарство/моделиране  
 

- кратки преходи 
- Разходки с куче 
- посещение на зоологическата 
градина 
- посещения на Музеи  
*Етнографски музей 
*Политехнически музей (с научни 
занимания за децата) 
*“Музейко” 

-Прожекции на филми (при лошо 
време) 
-Представление (следобед в 
последния  ден) 
-ден на талантите 
 

 

Езикови занимания : На групи според възрастта и нивото на владеене на френски език  

-Игрови занимания по езика : игри за предразполагане на децата да говорят, според нивото им на познания/ театър 
-Занимания « преговор по френски » - занимания с тетрадки по френски за упражнение през ваканцията за писане – според съветите и 
инструкциите на учителя. 
-Занимания за начинаещи по езика. 
-Занимания по творческо писане за по-напреднали. 

 

 

 Тази програма е само и единствено за обща информация. Дейностите и грчфикът им могат да се променят в последствие. Детайлна 

програма ще ви бъде представяна в началото на всяка нова седмица. 


