Лятна детска езикова занималня в Руски Културно-информационен център – Руски дом
В Руски Културно-информационен Център провеждаме лятна детска езикова занималня.
Занималня ще започне на 01.06.2022 г.и ще продължи до 30.08.2022 г. или 15.09.2022 г. по
желание на родителите. Групите са разделени по възраст, умение за четене и писане, и ниво
на познание на езика. Тази година ще имаме 3 групи за езиково обучение:
1 група – начинаещи – за най-малките – от 5 г. до 7 г.
2 група – начинаещи – от 8 г. до 12 г.
3 група – напреднали – от 7 г. до 12 г.

Всеки ден от 9:00 ч.до 11:00 ч. децата се разделят на малки групи за часовете по руски език, в
зависимост от тяхното езиково ниво. От 11:00 ч. до 14:00 ч. децата се събират за общи
занимания.
График:
Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

8:30 – 9:00
Посрещане на
децата

8:30 – 9:00
Посрещане на
децата

8:30 – 9:00
Посрещане на
децата

8:30 – 9:00
Посрещане на
децата

8:30 – 9:00
Посрещане на
децата

9.00-11.00
Руски език

9.00-11.00
Руски език

9.00-11.00
Руски език

9.00-11.00
Руски език

9.00-11.00
Руски език

11.00-12.30
Руска литература

11.00-12.30
Музикални
занятия

11.00-12.30
Спортни
активности
(йога)

11.00-12.30
Музикални
занятия/ Театър

11.00-12.30
Куклен театър

13.00-14.00
Рисуване

13.00-14.00
Анимационни
филми

13:00- 14:00
Приложно
изкуство

13.00-14.00
Тематични
мероприятия

13:00 – 14:00
Учебни филми

14.00 – 14.30
Обяд

14.00 – 14.30
Обяд

14.00-14.30
Обяд

14.00 -14.30
Обяд

14.00 –14.30
Обяд

14.30 – 16:00
Интерактивни
занятия

14:30 – 16:00
Интерактивни
занятия

14:30-16:00
Репетиция

14:30- 16:00
Интерактивни
занятия

14:30 –16:00
Интерактивни
занятия

*Програмата от 14:00 ч. до 16:00 ч. не е задължителна.
* Обядът може да се носи от вкъщи или да се осигурява от нас при допълнително заплащане.
*Мероприятията включват: руско чаепитие, екскурзия из РКИЦ, ден на палачинки и
пирожки, ден на космоса, междинен музикален концерт, театрално представление, ,
представяне на мюзикъл, финален концерт и др.
Ние осигуряваме просторни и светли помещения, където детето ви ще се чувства като у дома
си.

Заниманията при нас протичат в двуезична среда. Обучението се провежда под интерактивна
и игрова форма. Децата учат не само руски език, но и интересни и познавателни факти за
заобикалящият ги свят. Също така обръщаме внимание на развитието на творческия
потенциал на децата.
Нашите преподаватели имат дългогодишен опит в сферата на предучилищното образование,
използват най-съвременните методи на обучение и имат индивидуален подход към всяко
дете. Те работят с децата с много любов, търпение и уважение, стремят се да предадат
всичките си знания и вярват във възможностите и способностите на всяко дете.

Цени:
на смяна от 8:30 до 14:00 – 30 лв.
На смяна от 8:30 до 16:00 – 35 лв.
на седмица от 8:30 до 14:00 – 130 лв.
На седмица от 8:30 до 16:00 – 145лв
На месец – 400 лв.
За 2 месеца – 780 лв.
за уроците по руски език на месец – 200 лв.
Второ дете от семейството ползва 10% отстъпка.
За записване и подробна информация:
тел.: 089471103 и тел.: 0897454981.
Също така може да ни пишете.

