
Библиотека при НЧ “Орфей 1947” с. Ерма река 



 “Лятна занималня” е инициатива на НЧ “Орфей 1947” 
с. Ерма река с вече над 5-годишна традиция. 

  Всички мероприятия, организирани от нас са с една 
единствена цел – наред с игрите и четенето да се 
разнообрази лятната ваканция по един интересен и 
забавен начин.  

 В “Лятна занималня” се включиха общо 19 деца на 
възраст от 7 до 14 години. 

 Нашето мото беше: “Да се забавляваме заедно, да 
учим, да бъдем за пример  -  да бъдем приятели” 

 Стартирахме на 05.07.2021 г. и бяхме заедно до 
05.08.2021г. всеки  вторник, сряда и четвъртък. 



Оставайки верни на философията си, че здравето, спортът и 
приключенията  вървят ръка за ръка и през тази година комбинирахме 
множество занимания на открито, страхотни игри, а също и 
интерактивна образователна програма. 
Какво правихме? 
Имахме програма “ Време за герои” 
Четохме, разказвахме и слушахме  познати и непознати приказки. 
Драматизирахме, преобразявахме се в любими приказни герои, 
запознавахме се с биографиите на известни личности от сферата на 
литературата, изкуството, спорта и политиката, 
Програма “ Нашата работилничка” 
Моделирахме с пластелин, рисувахме, боядисвахме,  използвахме 
техника декупаж и мн.други. 
В темата на деня: Всеки ден правихме различни теми с 
децата.Разисквахме  тази в зависимост от съответния ден. Децата 
имаха възможност  да предлагат сами теми по които дискутирахме. 
 



В първия ден от Лятната ни занималня работихме с 
пластилин. Той е изумителен материал, който позволява 
на децата да изразят творческите си заложби и допринася 
за формирането на естетическия им вкус. 



Следващата ни среща съвпадна с честването на 400 години от 
рождението на Лафонтен – известен баснописец и с 
отбелязването на деня на пчеларя. Децата четоха басни, а две от 
дечицата драматизираха “Заекът и костенурката”.  



Научихме, че на 8-ми юли се отбелязва денят на св. Прокопий – 
покровител и закрилник на пчелите и пчеларите. По този повод 
децата рисуваха на тема “В царството на пчелите”. Рисунките 
подредихме на видно място в библиотеката. 



Поредното занимание посветихме на черно-бели спомени. Децата с 
интерес разглеждаха стари албуми със снимки на техните баби и 
дядовци. Видяха стар фотоапарат от миналото и лента със снимки. 
Беше вълнуващо! 



Научиха се как да изработват диамантени гоблени, а 
 най-малките рисуваха картини с пясък и апликираха. 



Всяка сряда от седмицата, децата с трепет разучаваха български 
народни танци. Първото хоро, което усвоиха е Старо-македонско хоро. 
“Танцът е магия за душата и сила за духа.” 



Следващото занимание, което организирахме беше поучително и 
интересно. Децата научиха кои са държавните символи на страната ни, 
кой е автора на химна на Република България и ред други любопитни 
факти. Изработиха  рамки за снимки, с които украсихме нашата 
занималня и красиви магнити от зебло и оцветени макарони. 



Заедно се потопихме в дълбините на морското дъно. Децата научиха 
защо морската вода е солена, какво представляват пясъчните дюни, за 
какво служи морският фар и други. Изработихме моливници, пана и 
макрамета от миди и рапани.  



“В света на модата” – гостува ни г-жа Нора Пехливанова, която е моден 
дизайнер. Заедно с децата скрои и уши рокличка за кукла, а момчетата 
изработиха красиви картички от хартия.  



Децата дефилираха на моден подиум като истински манекени. 



Един прекрасен и незабравим ден, който децата ще помнят дълго е 
посещението на Етнографски ареален комплекс “Златоград”, който е 
включен в 100-те национални туристически обекта в страната ни. 



“Предизвикателство в книжка” – една много вълнуваща и запомняща 
се среща, която организирахме съвместно с НЧ “Христо Ботев” - 
гр. Рудозем.  



Обединени от една обща цел – Предизвикателства в книжки, библиотеката 
се превърна в сцена на талантливите ни деца. Пяха, рецитираха, разказваха весели 
истории, легенди и предания. 





„- Ще бъдем ли приятели 
завинаги? – попита 
Прасчо. 
– Дори и за по-дълго! – 
отговори Мечо Пух.” 



“Искаш да живееш весело – танцувай!”  
                                      Мери Хигинс Кларк 



Всяко детство има своите талисмани и святи 
неща, които изглеждат доста наивни за 
външния свят, но предизвикват буря от ярки 
спомени, когато възрастното дете се сблъска с  
тях. 

Приказните  герои оживяха 



Важно е човек да има въображение. 
Децата от “Лятна Занималня”разбраха 
как  по един много лесен начин  
можеш да направиш прекрасна 
картина, нищо, че не си художник. 
Демонстрирайки техника декупаж, 
много бързо и лесно  цветните 
салфетки грейнаха в съцветия върху 
стара керемида. 



Приключиха летните ни занимания с весело парти. Децата освен, че хапнаха 
вкусна торта, получиха и грамота за активно участие и отлично представяне в  
“ Лятна занималня “, организирана от НЧ “ Орфей 1947 ”.Един месец измина 
неусетно изпълнен с емоции – смях,игри, творчество, четене, различни 
предизвикателства и едно добро приятелство.  
 


