
ЗДРАВЕЙТЕ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ, 

 

ЗА НЯКОИ ОТ ВАС Е ВРЕМЕ ДА СЕ СБОГУВАТ С УЧИЛИЩЕ И ДА ПРИВЕТСТВАТ  

ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ. 

ОЩЕ ЕДВА УЧЕБНА ГОДИНА МИНА НЕУСЕТНО И УСПЕШНО. ЗАПОЧВА 

ДЪЛГООЧАКВАНАТА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ. ВРЕМЕ, В КОЕТО ВИЕ МАЛКИ ВЪЗПИТАНИЦИ 

НА ЛЮБИМОТО НИ УЧИЛИЩЕ ЩЕ СЕ РАДВАТЕ НА СЛЪНЧЕВИ, ЛЕТНИ ДНИ. 

НЕКА ТОВА Е ЛЯТОТО, ПРЕЗ КОЕТО ЩЕ ПРОЧЕТЕТЕ НАЙ-ВЪЛНУВАЩАТА И 

ЗАПОМНЯЩА СЕ КНИГА! ЩЕ ПРЕЖИВЕЕТЕ НЕЗАБРАВИМО ПРИКЛЮЧЕНИЕ! ЩЕ 

ОПОЗНАЕТЕ НОВИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА!  ЩЕ СРЕЩНЕТЕ ИНТЕРЕСЕН 

ПРИЯТЕЛ! ЩЕ СЪТВОРИТЕ СОБСТВЕН ПРОЕКТ В ИНТЕРЕСНА ЗА ВАС ОБЛАСТ! 

ЖЕЛАЕМ ВИ ЗАБАВНИ ИГРИ И МНОГО НАСТРОЕНИЕ! 

ПРЕДЛАГАМ ВИ НЯКОИ ИДЕИ ЗА ИГРИ НАВЪН: 

Скачане на въже с думи - Всичко е много просто – виждате първата 

дума, която трябва да запомните и след това я казвате по срички като 

на всяка сричка скачате на въже. Ако я кажете съвсем правилно я 

написвате с тебешир на земята и продължавате със следващата. Ако 

сгрешите обаче започвате всичко отначало. При това не само тази 

дума, а всички думи. Знаем, че не звучи толкова хубаво, но когато 

скачате на въже и се забавлявате няма да усетите как неусетно ще 

спрете да грешите и ще научите всичко при това доста по-бързо. 

Талантливи млади художници - Няма човек по света, които да не е 

обичал поне като дете да рисува. Рисуването е приятно, интересно и 

понякога съвсем случайно разкрива най-невероятния ви талант на 

света. Ще си кажете, тук няма нищо интересно, но има. Не ви говорим 

за рисуването с ръце обаче, а с крака. Опитайте. Наредете няколко 

листа на пода, вземете моливи или флумастери с крака и започнете да 

рисувате, освен че ще пада голям смях ще се натъкнете и на вашите 

истински шедьоври. 

Ритни кутийката - един човек или екип от хора, които са определени 

като "отборът" поставят кутия в средата на игралното поле. Другите 

хора се движат на разстояние и се крият, докато "отборът" покрива 

очите си и броя до определено число. След това се опитва да намери 

всеки. Ако играч е намерен, то той става част от търсещия отбор и 

също започва да търси. Като ако намери кутийката и я ритне, той 

отново става част от криещия се отбор. Така се играе, докато всички 

не бъдат намерени. 
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