
Пролетна ваканция с 

"Медиа"  Витоша и Цар Асен

Тази пролет в "Медиа" Витоша и Цар Асен ни очаква
свят на чудеса, илюзии, приказни герои, научни

експерименти и много забавления

ЗАПИСВАНЕ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА
МЕСТАТА! 

тел. 0878 707 592, 0878 707 591

13 - 16 април 2020 г.

Бул. "Витоша" 100 

8:00 - 18:30 ч.

www.mediaedu.bg

СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА



Ще започнем нашата пролетна
ваканция, навлизайки в свят на

небивали създания и легендарни
чудовища - по-скоро странни,

отколкото страшни!
Истина или измислица са Йети и

Чудовището от Лох Нес?  

Ще развихрим своята фантазия с
"небивало" АРТ АТЕЛИЕ, в което ще

сътворим свои собствени фантастични
същества! 

 

В този ден ще посетим Музея на
илюзиите, в който ще разберем,

че не винаги това, което
виждаме, е истина! Ще научим
защо мозъкът ни възприема
света около нас по различен

начин и защо "ни лъжат" очите...
В следобедните часове ще
експериментираме сами с

различни оптични илюзии и ще
се вихрим с игри на открито! 

13 април,
понеделник

14 април, вторник

НЕБИВАЛИ
ИСТОРИИ

ЗРИТЕЛНА ИЗМАМА
Истина ли е това, което

виждаш? 



15 април, сряда

След тази ваканция науката няма да бъде
нещо абстрактно и неразбираемо за нас!

По време на посещението ни в
Техномеджикленд ще разберем как

работят физичните и математическите
закони, ще се огледаме в кривите

огледала, ще влезем в сапунен балон...
След обяд ще научим повече за великите

научни открития на човечеството, ще
играем навън и ще се забавляваме! 

16 април, четвъртък

ДА СЕ ДОКОСНЕШ
ДО НАУКАТА! 

ВЕЛИКДЕНСКО, ШАРЕНО! 

Следвайки изследователския дух,
в този ден ще бъдем истински
луди учени! Ще си направим

няколко експеримента с вода и
яйца, ще научим повече за

парадоксите и ще решаваме
логически задачи! 

И тъй като предстои Великден,
разбира се, ще участваме в АРТ

АТЕЛИЕ за боядисване на
великденски яйца! 

 



ЦЕНА НА ПРОГРАМАТА: 125 лв.
(за децата с пълно седмично посещение на занималнята в

"Медиа" програмата е безплатна с изключение на 

допълнителните дейности и такси)

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:

* обяд - цена 16 лв. за седмицата

МОЛИМ ДЕЦАТА ДА НОСЯТ 

пантофи и бутилка с вода!

www.mediaedu.bg


