Еднодневни екскурзии ‘Fun Friday’
(Деца на възраст от 4 до 6 години)

СЕДМИЦА 1

СЕДМИЦА 2

СЕДМИЦА 3

СЕДМИЦА 4

Забавления във фермата за
щрауси

Това вулкан ли е?

Junior Space Challenge

Junior Space Challenge

Научи за черния африкански
щраус и оперението на
мъжките птици.
Погали и нахрани щраус,
направи си снимка.
Избери си сувенир
изработен от щраусови пера
и яйца.

Приключение на Костенския
водопад

Къде: Долна Баня и Костенец

Научи повече за вулканите.
Дали те съществуват и днес?
Разгадай тайната история на
вулканите и нашата планета
Земя.
Открий, че науката и
географията са забавни.

Научи, че животът е
възникнал във водата и
защо морето е пълно със
съкровища.
Разгадай тайните на морето
и океана.
Знаеш ли, че да бъдеш
изобретател е лесно и
забавно като детска игра?

Открий истината за
космическите науки.
Научи как е възникнала
Вселената.
Какво знаеш за галактиките,
черните дупки, звездните
системи и планетите?

Спортен следобед

Спортен следобед

Спортен следобед

Катерене, ориентиране,
комбинирани игри

Катерене, ориентиране,
комбинирани игри

Катерене, ориентиране,
комбинирани игри

Къде: Витоша

Къде: Витоша

Къде: Витоша

Еднодневни екскурзии ‘Fun Friday’
(Ученици на възраст от 7 до 12 години)
СЕДМИЦА 1

Bio Games
Оцеляване в планината

СЕДМИЦА 2

СЕДМИЦА 3

СЕДМИЦА 4

Планински преход

Планински преход

Разходка по маршрута
Златни мостове - Офелия

Забавната математика и
географските карти

Разходка по маршрута
Офелия – Хижа Еделвайс Офелия

Изследователски игри и
логически задачи

Aктивни групови игри

Двигателни активности

Забавна наука
Чудният свят на пещерите
Обучителна сесия

Оказване на първа помощ
Спортни игри
Катерене, ориентиране,
активни групови игри

Въжени приключения
Възли, работа с въжета и
преодоляване на
препятствия в планината
Планински въжени линии и
тролеи
Спускане с алпийски тролей
над реката

Къде: Витоша

Къде: Витоша

Bio Games
Тайният празник на
слънцето и лечебните
свойства на билките.

Спортен следобед
В търсене на съкровища

Спортни игри
Катерене, ориентиране,
активни групови игри

Къде: Витоша

Къде: Витоша

