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Защото олицетворяваха 
онова, което чувстваш 
всяко лято, когато 
хвърлиш тежките обувки и 
за пръв път хукнеш бос в 
тревата. 
...

…лятото е време за 
нови гуменки и 
приключения…

Горките момчетии от Калифорния, помисли си Дъглас, 
които през цялата година носеха само гуменки и не 
разбираха какво е да хвърлиш зимата от нозете си, да 
смъкнеш оловните кожени обувки, прогизнали от сняг и 
дъжд, и да се втурнеш бос навън, а сетне да завържеш 
първите нови гуменки за това лято, което е дори по-
приятно, отколкото да си бос. Магията се криеше 
тъкмо в тези нови гуменки.“

„Вино от глухарчета“
Рей Бредбъри

„— А можеш ли да ми кажеш защо са ти нови гуменки?

Можеш ли? 
— Ами… 



Условия за записване:

Организация:
Всяка седмица от лятната програма е изпълнена с любими 
на децата арт занимания, спортни игри на открито, летни 
приключения в света на науката.

Играта и забавлението вървят ръка за ръка с преговор по 
основни предмети и подготовка за предстоящата учебна 
година в Izzi стил.

Новите знания от ежедневните часове по наука ще отворят 
за децата нови хоризонти и ще създадат траен интерес към 
книжките.

Лятната програма на Izzi Science for Kids е отворена за 
всички деца от ПУК 1 до 6. клас (учебна година 2021/2022).

Очакваме децата да се включат с добро настроение, 
любознателност и да демонстрират уважение към правилата 
на училището за добро поведение.



Програма 

•Научни забавления

Има ли дъга на Луната? 
Можем ли с малко наука да се превърнем в детективи? 
Защо листата на растенията са зелени? 
Как от няколко лимона можем да си произведем електричество?  



Програма 

•Спортни празници

Отборните игри възпитават спортменство и олимпийски 
дух. Спортният комплекс на училището е на разположение 
на гостите ни както за тренировка, така и за приятни срещи с 
известни състезатели.



Програма 

•Дни на занаятите 
Изработване на театрални костюми и 
грънчарски съдове и запознаване с древни 
български занаяти са част от арт заниманията 
на лятната програма.
Децата имат възможност да усвоят част от 
тънкостите на всеки представен занаят под 
вещото ръководство на майстори занаятчии.



Програма 

•Бордови игри

Време за игри!
Заедно с децата ще разберем повече за най-старата настолна 
игра, измислена от викингите – Брандъб. Ще се опитаме да я 
възпроизведем в съвременен вид и да разберем нейните 
правила. Тъй като това едва ли ще е достатъчно, ще разиграем и 
други забавни игри в отбори.
Ще отделим време и специално внимание на 
бордовите игри, които могат да научат всяко дете на 
логическа мисъл и стратегия. С помощта на опитни 
специалисти участниците в лятната програма ще 
имат задача да измислят своя игра. 



Програма 

•Исторически възстановки 
Ще се върнем години назад в световната история, за да се 
запознаем с древните римляни, прабългарите и траките.
Ще си изработим лаврови венци и шлемове.



Програма 

•Любими герои
от книгите

Програмата включва литературни проекти, посветени на 
любим герой или произведение. Какъв по-добър начин от 
този, за да стимулираме любовта към четенето?

• Децата ще станат нещотърсачи,
за да приличат на Пипи;

• ще изработят островръхи шапки,
за да се пренесат в Хогуортс;

• ще възпроизведат и
рецепти, които откриват
между страниците на
любимите си книги.

Bilyana
Cross-Out



Програма 

•Танцови предизвикателства

Всеки ден музиката и танците ще поведат децата на 
пътешествие по света, за да опознаят различни култури и 
традиции. Танцовата програма включва: хип хоп, модерен и 
класически балет, народни хора и танци на балканските 
народи.



Можете да запишете детето си за лятна програма в 
Izzi Science for Kids, която обхваща юни-август, 
включително, като попълните формата на страницата 
на лятната програма. 

Такса на седмица: 350 лв./дете
Такса на месец: 1200 лв./дете

Таксата включва:

• дневни занимания от 8:30 до 18:30 ч.;
• храна (плодове, обяд, следобедна закуска), вода;
• всички необходими материали.

Такса и записване:



гр. София, кв. Витоша, ул. „Ангел Каралийчев“ 10-11

0885 693 415

info@izzi.academy

Контакти:




