
 

Седмична програма на Университетски център 

„Академия за деца“ 

Предвидената програма е подходяща за деца в начален етап на образование и 

предучилищна група  

 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

9-10ч. Посрещане на 

децата. Закуска 

Посрещане на 

децата. 

Закуска 

Посрещане 

на децата. 

Закуска 

Посрещане на 

децата. Закуска 

Посрещане 

на децата. 

Закуска 

10-11ч Опознаване 

светът на 

приказките 

Природни 

науки 

Природни 

науки 

Жестов език Опознаване 

светът на 

приказките 

11-12ч Учебна дейност 

/математика, 

български език/ 

Учебна 

дейност 

/математика, 

български 

език/ 

Учебна 

дейност 

/математика, 

български 

език/ 

Учебна дейност 

/математика, 

български език/ 

Учебна 

дейност 

/математика, 

български 

език/ 

12-14 Обяд и свободна 

игра 

Обяд и 

свободна игра 

Обяд и 

свободна 

игра 

Обяд  Обяд 

14-15ч  Народни танци Арт занимания Народни 

танци 

Английски език Сензорни 

игри 

14-15ч. Английски език Жестов език  Арт 

занимания 

Кариерно 

развитие 

/запознаване на 

децата с 

различни 

професии, чрез 

покана на техни 

представители/ 

Жестов език 

15-17ч. Подготовка на 

домашна работа 

Подготовка на 

домашна 

работа 

Подготовка 

на домашна 

работа  

Подготовка на 

домашна работа 

Подготовка 

на домашна 

работа 

 



1. Храната за закуска и обяд се осигурява от родителите в съответствие с 

хранителния режим на детето и неговите предпочитания. 

2. Арт заниманията включват работа с различни материали. Всяко арт 

занятие има своя тематика, която е различна за всяка седмица. Така, 

например, в седмицата от 29.10.10г. темата на арт занятията ще бъде 

„Есен“. Работата включва използване на бои, ножица, пясък, духащи 

флумастери, материали от природата. 

3. Занятията по жестов език целят въвеждане на чуващите деца в света на 

тези с нарушен слух. Ще придобият знания и умения за употреба на 

основни жестове, които се използват в ежедневието на всяко дете, и 

които са необходими за елементарно ниво на общуване между децата. 

4. Музикалните занятия по английски език ще улеснят децата в 

изучаването му. Ще бъдат разгледани както американски, така и 

английски музикални произведения за деца. Тези занимания са 

подкрепени и от картинен материал и танци. 

5. В часовете по кариерно развитие в Академията ще бъдат канени лица с 

различни професии. Това, разбира се, могат да бъдат и самите родители 

на децата. Също така ще се обсъждат желанията на децата за тяхното 

бъдещо професионално поприще.  

6. Светът на приказките са часове, в които според възрастта на децата се 

цели изграждане на няколко умения: 

- Слушане с разбиране; 

- Четене с разбиране; 

- Извеждане на извод от литературно произведение; 

- Съставяне на приказка по картинка. 

7. В часовете за подготовка на домашна работа, вашите деца ще имат 

възможност да организират и изпълнят своите училищни ангажименти 

с наша помощ.  

8. Часовете по „Природни науки“ са планирани учебни дейности за 

придобиване на нови знания в областта чрез интерактивни методи. 

9. Занятията по английски език ще се провеждат според нивото на децата 

чрез игри, арт занимания и други игрови методи. 


