ЛЕТНИ АКТИВНОСТИ
в „МЕДИА“ Витоша и Хан Аспарух

ЗЕЛЕНО ЛЯТО ЗА ПРИКЛЮЧЕНЦИ
Уникалната ни целодневна еко занималня е
изпълнена с много игри и занимания на
открито, които развиват уменията на децата
за живот сред природата и стимулират
креативното им мислене и физическата
активност. Програмата ни включва конна
езда, кану-каяк, катерене и др. Всяка
седмица имаме различни едноневни
екскурзии до близки до София дестинации.
Може да се посещава за седмица, месец или
повече.
Период: 4 юни – 14 септември 2018 г.
Сборен пункт: ул. „Цар Асен” 68 (НОВ АДРЕС,
съвсем близо до бул. „Витоша” и НДК)

ЗЕЛЕНО ЛЯТО ЗА ПРИКЛЮЧЕНЦИ С
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
В тази програма забавленията сред природата
се комбинират с атрактивни занимания по
английски език. Говорим на английски, учим
нови думи, учим се как да се изразяваме и
непринудено подобряваме нивото на езика.
Може да се посещава за една или повече
седмици.
Сборен пункт: ул. „Цар Асен” 68 (НОВ АДРЕС,
съвсем близо до бул. „Витоша” и НДК)

ЦЕЛОДНЕВНА ГРАДСКА ЛЯТНА
ЗАНИМАЛНЯ
В целодневната градска лятна занималня
помагаме
на
децата
да
открият
възможностите за забавление, които им
предлага градът през лятото. Организираме
различни занимания на място във филиала
на „Медиа” – рисуваме фантазиите си,
преоткриваме света на приказките, творим
с различни материали, играем с числа и
букви,
правим
музика,
приготвяме
лакомства. При подгодящо време играем на
окрито и излизаме в близките паркове.
Може да се посещава за седмица, месец
или повече.
Период: 1 юни - 14 септември 2018 г.
Филиал: ул. „Хан Аспарух” 21Б

ALPHABET FUN – ограмотяваща програма по
АНГЛИЙСКИ език за деца от 6 до 9 г.
Програмата е предназначена за всички деца,
които не са изучавали английски език или са в
начално ниво. Ще учим английската азбука и
ще започнем да „чуваме” езика. Всеки ден от
понеделник до петък от 9:30 до 12:30 ч. в
продължение на 4 седмици (80 учебни часа).
Период: 4 – 29 юни 2018 г.
Филиал: ул. „Цар Асен” 68 (НОВ АДРЕС, съвсем
близо до бул. „Витоша” и НДК)

SPEAKING CLASS – само английска реч - за
деца от 10 до 13 г.
Разговорен английски език с преподавателnative speaker. Развиваме уменията за
говорене и слушане с разбиране. Всеки ден
от 13:30 до 16:00 ч. Записването може да
бъде както за 1 седмица, така и за по-дълъг
период.
Период: 2-27 юли 2018 г.
Филиал: ул. „Хан Аспарух” 21Б

CREATIVE ENGLISH – за деца от 6 до 8 г.
Програма за подобряване на езиковото ниво
чрез много говорене с преподавател-native
speaker и реализиране на творчески проекти,
подходящи за възрастта на децата. В
творческите работилници пишем, режем,
лепим,
рисуваме,
оцветяваме,
като
същевременно учим нови думи и изрази на
английски език. Всеки ден от 9:30 до 12:30 ч.
Записването може да бъде както за 1
седмица, така и за по-дълъг период.
Период: 4-29 юни 2018 г., 2-27 юли 2018 г.
Филиал: „Хан Аспарух” 21Б

СУГЕСТОПЕДИЧНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК
ЗА ДЕЦА
В сугестопедичната ни програма по немски език
децата участват в тематични проекти и се учат да
практикуват език в различни ситуации. Всички
занимания се провеждат на немски и протичат с
много класическа музика, рисуване и творчески
дейности. В малки учебни групи всяко дете
получава необходимото внимание и приятелска
среда за развиване и възприемане на чуждия език.
Период: 4-29 юни 2018 г., 2-27 юли 2018 г.
Филиал: ул. „Цар Асен” 68 (НОВ АДРЕС, съвсем
близо до бул. „Витоша” и НДК)
Начинаещи /1, 2 клас/ - 12:00-13:30 ч. всеки ден от
понеделник до петък
Основно ниво /3, 4 клас/ - 13:45-15:15 ч. всеки ден
от понеделник до петък
Средно напреднали /8-10 г./ - 15:30-17:00 ч. всеки
ден от понеделник до петък
Първи стъпки /деца 5-6 г./ - 17:15-18:15 ч. всеки
ден от понеделник до петък

СУГЕСТОПЕДИЧНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК
„ЩЕ БЪДА В ПЪРВИ КЛАС”
Чрез методите на сугестопедията – театър,
класическа музика, творчество и вдъхновение,
бъдещите първокласници ще се запознаят с
немския език. А тези, които вече са го изучавали,
ще имат възможност да си припомнят наученото
непосредствено преди началото на учебната
година. Целта на подготовката за I-ви клас е
децата да се чувстват уверени в себе си и своите
възможности, когато пристъпят за първи път
училищния праг. Учебният процес е разнообразен
и непринуден, с което ще ги провокира да
общуват и да участват активно в него.
Филиал: ул. „Хан Аспарух” 21Б
Съботна група - 1-22 септември 2018 г., 9:30 –
12:30 ч. (18 учебни часа)
Съботна група - 1-22 септември 2018 г., 13:30 –
16:30 ч. (18 учебни часа)
Всеки ден от понеделник до петък - 3-28 септември 2018 г., 17:00 – 18:30 ч. (36 учебни часа)
Всеки ден от понеделник до петък - 3-14 септември 2018 г., 10:00 – 12:30 ч. (30 учебни часа)
Всеки ден от понеделник до петък - 3-14 септември 2018 г., 13:30 – 16:00 ч. (30 учебни часа)

„УМНИТЕ БАЛОНИ” – ЛЯТНА ШКОЛА ПО
ЧЕТЕНЕ, ПИСАНЕ И СМЯТАНЕ
Обучението
по
български
език
и
математика за начален етап – І-ви за ІІ-ри
клас и ІІ-ри за ІІІ-ти клас ще даде
възможност на децата:
• да упражняват и надградят своите
знания чрез четене на любими истории,
разиграване на сюжети, викторини и т.н.
• да се чувстват подготвени за
усвояването на материала, който им
предстои в по-горния клас
• да попълнят пропуски в знанията си и
преодолеят някои затруднения, ако има
такива
В зависимост от възрастта на децата
затвърждаваме знанията си за буквите,
сричките и пренасянето, частите на речта,
упражняваме се да пишем ръкописно, да четем гладко и т.н. По математика се упражняваме в
събиране и изваждане до 50 и 100, преговаряме таблицата за умножение, развиваме логическото
мислене чрез математиката.
Период: 4-29 юни 2018 г.
Филиал: ул. „Хан Аспарух” 21Б
Ученици от І-ви за ІІ-ри клас- Български език - 9:00-10:30 ч., всеки ден от понеделник до петък (40
учебни часа)
Ученици от І-ви за ІІ-ри клас- Математика - 11:00-12:30 ч., всеки ден от понеделник до петък (40
учебни часа)
Ученици от ІІ-ри за ІІІ-ти клас- Български език - 13:30-15:00 ч., всеки ден от понеделник до петък
(40 учебни часа)
Ученици от ІІ-ри за ІІІ-ти клас - Математика - 15:30-17:00 ч., всеки ден от понеделник до петък (40
учебни часа)
ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ИЗБЕРЕ И КОМБИНИРАН ВАРИАНТ С БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МАТЕМАТИКА (по 4
учебни часа на ден общо)

За повече информация и записване:
адреси: ул. „Цар Асен” 68 (НОВ АДРЕС, съвсем близо до бул. „Витоша” и НДК),
ул. „Хан Аспарух” №21 Б,
тел: 0878 707 591, 0878 707 592
e-mail: mediavitosha@gmail.com, mediavitosha100@gmail.com

ЦЕНИ НА ЛЕТНИТЕ ПРОГРАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „МЕДИА” ВИТОША И ХАН АСПАРУХ

ЦЕНА ЗА СЕДМИЦА
ПРОГРАМА

ПЕРИОД

ЦЕЛОДНЕВНА
ГРАДСКА
ЗАНИМАЛНЯ

Програма с
Градска
занималня

Само
програма

Програма с
Градска
занималня

5 - 12 г.

ул. „Цар Асен” 160 лв.
68 (НОВ АДРЕС,
185 лв. с
съвсем близо до
английски
стария ни адрес)
език

Х

560 лв.

Х

5 - 12 г.

Хан Аспарух 21 Б

120 лв.

Х

400 лв.

Х

Х

Х

340 лв.

590 лв.

Х

Х

320 лв.+40
лв.

590 лв.

Х

Х

320 лв.+40
лв.

590 лв.

Х

ЗЛ-144 лв.

300 лв.

590 лв.

ЧАСОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НИВО/ ВЪЗРАСТ

ЗЕЛЕНО ЛЯТО
4 юни - 14 септември 8:00 - 18:00
за приключенци

1 юни - 14 септември 8:00 - 18:00

ЦЕНА ЗА 4 СЕДМИЦИ

ФИЛИАЛ

Само
програма

Начинаещи,
4-29 юни, 2-27 юли

12:00-13:30
1,2 клас

4-29 юни, 2-27 юли
Сугестопедична
програма по
немски език

4-29 юни, 2-27 юли

13:45-15:15

15:30-17:00

Основно ниво,
3,4 клас
Средно
напреднали,

ул. „Цар Асен”
68 (НОВ АДРЕС,
съвсем близо до
стария ни адрес)

8-10 г.
4-29 юни, 2-27 юли

17:15-18:15

"Първи стъпки",
5-6 г.

ЦЕНА ЗА СЕДМИЦА
ПРОГРАМА

Само
програма

Програма с
Градска
занималня

Само
програма

Програма с
Градска
занималня

9:30 - 12:30

Х

Х

170 лв.

Х

13:30 - 16:30

Х

Х

170 лв.

Х

Х

Х

320 лв.

Х

10:00-12:30

140 лв.

180 лв.

240 лв.

300 лв.

3-14 септември

13:30-16:00

140 лв.

180 лв.

240 лв.

300 лв.

4-29 юни, 2-27 юли

9:30-12:30

140 лв.

180 лв.

440 лв.

590 лв.

120

180 лв.

400 лв.

590 лв.

Х

Х

440 лв.

590 лв.

ПЕРИОД

1-22 септември
Сугестопедична 1-22 септември
програма по
немски език
3-28 септември
"Ще бъда в
3-14 септември
първи клас"

Creative English

Speaking Class

ALFABET FUN оргамотяваща
програма

ЦЕНА ЗА 4 СЕДМИЦИ

2-27 юли

4-29 юни

ЧАСОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НИВО/ ВЪЗРАСТ

17:00 - 18:30

13:30-16:00

9:30-12:30

За 1 клас

6,7,8 г.

10-13 г.

6-9 г.

ФИЛИАЛ

Хан Аспарух 21 Б

Хан Аспарух 21 Б
ул. „Цар Асен”
68 (НОВ АДРЕС,
съвсем близо до
стария ни адрес)
ул. „Цар Асен”
68 (НОВ АДРЕС,
съвсем близо до
стария ни адрес)

ЦЕНА ЗА СЕДМИЦА
ПРОГРАМА

ПЕРИОД

Само
програма

Програма с
Градска
занималня

Само
програма

Програма с
Градска
занималня

70 лв.

150 лв.

240 лв.

590 лв.

70 лв.

150 лв.

240 лв.

590 лв.

9:00-12:30 - български
език и математика

130 лв.

200 лв.

450 лв.

590 лв.

13:30-15:00 - български
език

70 лв.

150 лв.

240 лв.

590 лв.

70 лв.

150 лв.

240 лв.

590 лв.

130 лв.

200 лв.

450 лв.

590 лв.

ЧАСОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НИВО/ ВЪЗРАСТ

ФИЛИАЛ

9:00-10:30 - български
език

УМНИТЕ
БАЛОНИ
Лятна школа по
четене, писане и
смятане

4-29 юни
І-ви за ІІ-ри клас

4-29 юни
ІІ-ри за ІІІ-ти клас

ЦЕНА ЗА 4 СЕДМИЦИ

11:00-12:30 - математика

15:30-17:00 - математика
13:30-17:00 - български
език и математика

7, 8 г.

8, 9 г.

Хан Аспарух 21 Б

Хан Аспарух 21 Б

