
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Търкулват се летата като житената питка 

през нивята, а си остават същите децата - градят 

кули със слънчеви лъчи, защото детството е 

СЕГА! За всички деца, които ще бъдат в София 

през лятната ваканция, сме подготвили най-

вълнуващото досега приключение! И така... 

Искаме да бъдат дните при нас наистина изпълнени с щастие и детски смях.  

Питате ли се вече какво предстои? Програмата ни е богата и е съобразена 

с интересите на децата: 

* “ Весел спорт “ - 4 пъти седмично децата ще играят тенис на корт, а 

всекидневно разнообразни спортни игри! 

* “ Приказни герои “ - ще четем, ще разказваме, ще слушаме и 

разиграваме различни приказки! 

* “ Нашата работилничка “ - ще потънем в света на модата и ще се 

запознаем с шедьоври на архитектурата, посещавайки различни музеи. Очаква 

ни и изработване на предмети от различни материали! 

* “ Кулинарна академия “ - ще си приготвяме самички различни 

кулинарни изкушения! 

Всяка седмица ще се организират излети на Витоша, където ще изучаваме 

природата и, разбира се, ще играем! 

Макар и да е лято, не трябва да 

забравяме и англиския език. Всеки ден 

децата ще пеят, играят, говорят и 

драматизират приказки на английски 

език- English in Action . Чрез енерджайзери ще се увеличи енергията, 

мотивацията, креативността и логическото мислене на английски език! 



А знаете ли какво най-много обичат децата? Да пеят и да 

танцуват! 

 Ние от ЧОУ “Д-р Петър Берон “ сме помислили и за това!  

Всеки ден ще пеем, ще танцуваме и ще се забавляваме 

заедно! 

Децата ще имат нужда от несесер, вътрешни обувки, 

шише с вода, шапка и дрешки за преобличане! 

Очакваме Ви от 03.06 2019 г. - 31.07.2019г.! 

 Заниманията ще бъдат целодневни, от 8.30 до 16.30 ч.  

Училището осигурява топла храна – закуска, обяд, следобедна закуска. 

Цена на седмица 90 евро.  

 

 

 

 

 

Моля, заявете участието на своето дете в лятното училище при 

класните ръководители или в администрацията на тел. 0889774057 

След формиране на групите ще Ви изпратим седмична програма! 

 

ЧОУ „Д-р Петър Берон“ 


