Частна Занималня
“М Л А Д О С Т”

Тел. 02/8874 992
GSM: 0889 624 137

Занималня „МЛАДОСТ“ ще работи в условия на епидемична обстановка
при строги хигиенни мерки. Заниманията ще се провеждат в малки групи
8 – 10 деца. Всяко дете задължително трябва да носи маска в затворено
помещение и дезифектант за ръце при игрите на открито. В Занималнята няма
да се допускат деца с хрема, кашлица, температура и всякаква подобна
симптоматика. Разчитаме на отговорността на родителите!!!

1. Лятно целодневно училище – месец ЮНИ 2021г.
Включва:

9.00 – 11.00h - Образователна програма (занимания по основните учебни предмети,
четене на книги, образователни игри, рисуване).

11.30 – 16.30h – Забавно – развлекателна програма (разходки и игри на открито,
конкурси, спортни състезания)

01.06.2021 Детски празник в парка „Бедрок“
02.06.2021 Математика за всички.
03.06.202 Разходка в Борисовата градина
04.06.2021 Състезание по народна топка
07.06.2021 Посещение на Природонаучния музей, Паметник на незнайния воин, Храм
паметник „Александър Невски“
08.06.2021 Пиша за моето семейство
09.06.2021 Турнир по федербал
10.06.2021 Рисувам „Град на бъдещото“
11.06.2021 Игри в парка „Бедрок“
14.06.2021 Посещение на Военноисторическия музей
15.06.2021 Изработване на карнавална маска
16.06.2021 Футбол
17.06.2021 Математическа диктовка
18.06.2021 Игри в парка „Бедрок“
21.06.2021 Ваканция в Борисова градина
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22.06.2021 „Илюстрация на любима приказка“ – конкурс и изложба на детски рисунки.
23.06.202 Разходка в Зоопарка
24.06.2021 Математическо състезание
25.06.2021 Спорт – състезание по народна топка
28.06.2021 Летен празник „Коколандия“
29.06.2021 „ Какъв искам да стана“ – пиша и рисувам за моята бъдеща професия
30.06.2021 Състезание по федербал

2. Лятно целодневно училище – месец ЮЛИ 2021г.
1.07.2021 Конкурс – Рисунка на асфалт „Здравей лято“
2.07.2021 Игри в парка „Бедрок“
5.07.2021 Целодневен излет с пикник в местността „Камбаните“
6.07.2021 Математическо състезание
7.07.2021 Футбол
8.07.2021 Пиша за моето училище - конкурс
9.07.2021 Игри в парка „Бедрок”
12.07.2021 Ден на талантите
13.07.2021 Състезание „Най – добър математик“
14.07.2021 Спорт – волейбол, футбол, народна топка
15.07.2021 Моята любима играчка - съчинение
16.07.2021 Разходка до Манастирчето в жк. „Младост“ 2
19.07.2021 Ваканция в Борисовата градина
20.07.2021 Рисунка на асфалт
21.07.2021 Състезание по народна топка
22.07.2021 „Приятел в нужда се познава“ - съчинение
23.07.2021 Игри в парка „Бедрок“
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26.07.2021 Летен празник в „Коколандия“
27.07.2021 Конкурс „Аз съчинявам приказка“
28.07.2021 Спорт – щафетни игри
29.07.2021 Математическа диктовка
30.07.2021 Детска площадка „Мак Доналдс“
 Занималнята си запазва правото да разменя дните за плануваните мероприятия,
според прогнозата за времето.
 По време на ваканцията всяко дете да идва на Занималня с подходящи дрехи и
удобни обувки, задължително с шапка, раничка с обяд и шише с вода. Възможност за
кетеринг. Цена на организиран транспорт ‐ 3.20 лв. (цена на два билета от градския
транспорт).
 Работно време на Занималнята – месец Юни и Юли – 8.00 – 18.00h
Почивни дни – събота и неделя
 Преференциални цени - месечна такса при целодневен престой 295.00 лв
 Цена три седмици 275.00 лв
 Цена на двуседмичен престой –
215.00 лв.
 Едноседмичен престой –
125.00 лв.
 Еднодневен престой –
30.00 лв.

Новата учебна година ще бъде открита на 1 Септември 2021г. Всички
родители, чиито деца ще посещават Занималнята през следващата учебна
година трябва да заявят мястото си не по – късно от края на м. Юли и
направят авансова вноска за м.Септември, която ще гарантира оставането
им в Занималнята.
ЖЕЛАЕМ

В И В Е С Е Л О И П О Л З О Т В О Р Н О Л Я Т О !!!
Ем. Тантилова
10.05.2021г
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