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АТЕЛИЕТА 2022-2023

ПРАКТИЧЕСКА  ИНФОРМАЦИЯ

 
Извънкласните дейности започват на 19 септември 2021 и приключват на 16 юни 2023,
без училищните ваканции и сезонните дейности. Те са организирани на триместър,

който се състои от 10 /11 седмици :  
 

T1 : от 19/9  до 16/12/2022 
T2 : от 03/01  до 24/3/2023 

T3 : от 3/4 до 16/6/2023 
 
 

РАЗПИСАНИЕ
 

Извънкласните дейности се провеждат от 15:30 часа до 16:45 часа в понеделник,
вторник, четвъртък и петък. В сряда - от 13:00 до 15:30 часа.

 
ТАРИФА

 
Цената на едно ателие по триместър е калкулирана според категории (A, B, C и H) и

според планираният брой занимания. 
В сряда заниманията са двойни, следователно цената е за двойно посещение.

 
 

Le tarif est trimestriel, non remboursable et doit être réglé anticipativement, au plus tard
le jour de la première activité afin que l’enfant puisse effectivement participer à l’activité.

  
 Таксата е тримесечна, не подлежи на възстановяване и трябва да бъде платена

предварително, най-късно в деня на първата дейност, за да може детето действително
да участва в дейността.

 
Фактура ще ви бъде изпращана системно едновременно с тази за училищните такси,

 т.е. около 8-ми септември.
 
 

Цени за ателиета (двойно в сряда) за категория:
 
 
 

H



ТЕАТЪР  

АРТИСТИЧНИ АТЕЛИЕТА

Запознаване с  театрално
изкуство с малки сюжети с цел
развиване на вниманието на
децата, на запаметяването и
упражнения по устно и жестово
изразяване.

Група: 8-15  деца
Langue

МУЛТИМЕДИЯ :  ФОТО

Langue

Фотографски дизайн и
създаване. Забавно и интересно
занимание за деца.

Група: 8-15 деца



A B C H

АРТИСТИЧНИ АТЕЛИЕТА

МУЗИКАЛНА  КОМЕДИЯ

Langue

РИСУВАМ  КАТО  ХУДОЖНИК  -  НОВО  

Въведение в изкуството на
френската музикална
комедия: музика и танц.

Научете различните техники и
основните стилове на рисуване чрез
техните велики майстори: Пикасо,
Ван Гог, Моне, Да Винчи и др.
На всяка сесия: Майстор, работа и
стил!

Langue
Група: 8-15 деца

 
 
 

Група: 8-15 деца



АРТИСТИЧНИ АТЕЛИЕТА

Група: 8-15 деца Langue

ФРЕНСКА  МУЗИКА

РИСУВАНЕ

Рисуването развива
въображението и фината
моторика на децата.

Основи на музикалното образование
чрез "класиката" на френската
музика. настроение и тонус.

Langue

 
 
 

Група: 8-15 деца



АРТИСТИЧНИ АТЕЛИЕТА

Група: 8-15 деца
Langue

ТВОРЧЕСКО  АТЕЛИЕ

Едно от най-успешните ни
ателиета.
Правете различни творения от
всякакви материали.

Langue

 
 
 

Група: 8-15 деца

ДЖУДЖИТСУ

СПОРТНИ АТЕЛИЕТА

Бразилското джуджицу за деца е
чудесен начин за общуване,
подобряване на физическата
форма и забавление. Този спорт е
чудесен инструмент за развиване
на умения за решаване на
проблеми и учене на дисциплина.
Освен това, научаването да се
занимавате с боен спорт от ранна
възраст развива грубите
двигателни умения,
координацията, баланса и
цялостната физическа форма на
вашето дете. И накрая,
бразилското джуджицу наистина
повишава самочувствието,
стимулира позитивизма,
смирението и уважението.



Langue

ЛОГИКА  +  /  ШАХ  ОНЛАЙН

ТАНЦИ  -  P O P

Langue

Логически занимания за
деца, развиващи
бързината и мисълта им.

ENG

Танцът е универсален език.
Доказано е, че движението
с музика е приятно за
малките деца, а уроците по
танци са подходящи и
носят много и
разнообразни ползи.

 
 
 

Група: 8-15 деца

 
 
 

Група: 8-15 деца



СПОРТНИ АТЕЛИЕТА
БАСКЕТБОЛ  

 
 
 
 
 
 
 

Група: 8-15 деца
 
 
 

Langue

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Група: 8-15 деца
 
 
 

ТАЕКУОНДО  

Langue

Баскетболът 3х3 или 5х5 е
много популярен сред децата,
защото съчетава координация,
бързина на изпълнение и
прецизност, като
същевременно е истински
отборен спорт.
AES "Basket LVH" дори ще
представлява нашето училище
срещу други училища!

Таекуондото учи на
дисциплина,
постоянство и контрол
на силата.



B

СПОРТНИ АТЕЛИЕТА

ТЕНИС  НА  КОРТ

Tенисът тренира цялото тяло.
Непрестанната динамика,
изразяваща се в смяна на темпото
на разиграванията,
разнообразните удари, работата с
краката и тялото, дори
запазването на равновесие при
удари от неудобни позиции, всеки
компонент от този спорт тренира
синхронно всички мускули в
човешкото тялоПрочети още на:
Тенис на корт – ползи за здравето |

Група: 8-15 деца

Langue

Спортът е забавен и
здравословен начин да
поддържаме децата си заети.
Той е съвкупност от физическа и
умствена дейност, сладка умора
и емоция. Тренировките на
децата от ранна детска възраст
имат невероятни ползи за
цялостното им развитие. 
AES Foot LVH: обучение и
подготовка за игра срещу
отбори от други училища.

ФУТБОЛ

Langue

 
 
 

Група: 8-15 деца



СПОРТНИ АТЕЛИЕТА

ЛЕКА  АТЛЕТИКА  

Основните ползи на леката
атлетика са за физическо и
психическо здраве,
предотвратяване на
затлъстяването и диабета,
подобряване на нивата на
холестерола, увеличаване на
мускулната маса,
подобряване на дишането.

Група: 8-15 деца

Langue

Джудото е признато от
ЮНЕСКО за един от най-
всеобхватните спортове за
деца и младежи.
Има много ползи от
практикуването на джудо,
тъй като подобрява както
физическото, така и
психическото здраве.

Група: 8-15 деца

ДЖУДО

Langue



СПОРТНИ АТЕЛИЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  АТЕЛИЕТАТА

ТЪЧРЪГБИ

Ръгби "Touch" е безконтактен
отборен спорт, в който децата
могат да играят навън и
винаги е гаранция за
забавление. Децата, които
играят на "тъч" развиват по-
бързо своите двигателни
умения, бързина,
издръжливост и
координация.
Концентрацията също е
привилегирована в този
спорт, който изисква много
внимание.

Langue

ХОКЕЙ

 
 

Група: 8-15 деца

 
 
 

Група: 8-15 деца Langue BG

Хокей на трева е
безконтактен отборен спорт,
при който тактиката и
прецизността са много важни.
Това е смесен спорт, който е
подходящ за деца, които не
обичат физическия контакт.



СПОРТНИ АТЕЛИЕТА

БАДМИНТОН ,  ПИНГ -ПОНГ  

Langue

МУЛТИСПОРТ

Langue

 
Мултиспорт комбинира
различни спортове и по
забавен начин държи децата
във форма.

 
 
 
 
 
 
 
 

Тенисът на маса предлага
безброй ползи за
физическото и психическо
здраве на вашето дете.
Една от най-важните от тях
е същността на самата игра.
Тенисът на маса е спорт,
който учи децата на
стойността на
дисциплината, етиката и
отговорността.

 
 
 

Група: 8-15 деца

 
 
 

Група: 8-15 деца



A B C H

СПОРТНИ АТЕЛИЕТА

ГИМНАСТИКА  /ЙОГА -ПИЛАТЕС

Langue

Гимнастиката и "пилатес"
се състоят от комбиниране
на различни движения на
тялото. Трудността да се
адаптира към всяка
възрастова група и всеки
вид дейност (гимнастика,
йога, пилатес или фитнес)

Група: 8-15  деца



ОБРАЗОВАТЕЛНИ
АТЕЛИЕТА

 
 
 
 
 

Група: 8-15 деца

Langue

 
Помощ при училищни
домашни и помощни
упражнения, ако е

необходимо.
Проучване: надзор и помощ

при поискване.
 
 

Група: 8-15 деца
 
 
 

ПОМОЩ  С  УЧЕНЕТО  

Langue

КЛУБ  ПО  ЧЕТЕНЕ

Четенето на малки деца влияе
върху мозъчната им дейност и
може просто да им даде тласък,
който им е необходим, за да
подкрепят и насърчават
уменията си за ранно четене.
Изследванията показват, че
специфични области на мозъка
са засегнати, когато на малките
деца им се четат редовно книги
за деца у дома от ранна възраст.
Тези области са от решаващо
значение за езиковото
развитие на детето.



ОБРАЗОВАТЕЛНИ
АТЕЛИЕТА

НАУКА  И  ПРИРОДА

Langue

ИГРИ  НА  РАЗЛИЧНИ  ЕЗИЦИ

Децата имат милиони
въпроси за живия свят, на
които възрастните нямат
време или не знаят как да
отговорят. Oт „Био игри“
отговаряме на всичките
въпроси, като създаваме
невероятни и различни
нови приключения за
изследователи,
любопитковци,
съзерцатели,
многознайковци и
всякакви млади
откриватели.

Langue

Игрите са още по-забавни на
различни езици.
 Децата с учат докато играят.

Група: 8-15 деца

Група: 8-15  деца



ОБРАЗОВАТЕЛНИ
АТЕЛИЕТА

Langue

МАТЕМАТИКА  +  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Група: 8-15 деца
 
 
 

Математически игри,
които развиват
бързината и мисълта. 

 
 

Курсове за поддръжка или
усъвършенстване на

английски език по ниво на
група.

 
 
 
 
 

Група: 8-15 деца
 
 
 

АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК+

Langue ENG



ОБРАЗОВАТЕЛНИ
АТЕЛИЕТА

РОЛЕВИ  ИГРИ

Ролевите игри могат да бъдат
използвани в обучението по
всеки предмет, както и във
всеки урок/тема. Те могат да
бъдат по двойки или в групи
от 4-5 души. Освен конкретен
материал ролевите игри
развиват комуникационни
умения у учениците и могат
да бъдат структурирани за
всяка възраст

Група от 8-15 деца

Langue


