Лятна занималня

Лятна занималня

за деца от 7 до 12 години

за деца от 7 до 12 години

Забавлението и щурите игри
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Заедно ще творим, ще играем и
ще решаваме интересни задачи.
Ще бъдем актьори, художници, търсачи на
приключения и научни откриватели!
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Ние предлагаме:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Български език;
Математика;
Английски език;
Компютърни умения;
Арт ателие;
Природни науки;
Литературен клуб;
Аз и другите;
Разходки в парка,
плуване и спортни игри.
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