
Тема посветена на играта и творчеството

с натурална глина.

Работата с глина е успокояваща и

вдъхновяваща. Няма дете, което не

обича да създава различни предмети от

този прекрасен за пипане и игра

материал. По време на заниманието ще

майсторим чашки, чинийки, фигурки и

други орнаменти, които децата после ще

могат да отнесат вкъщи за спомен. 

Глинено парти Подходящо
за всички
 възрасти



На къмпинг Подходящо
за деца над 
7 години

Тема посветена на къмпингуването и

ориентирарането в дивата природа. 

Истинско приключение е за децата да си

създават свои местообитания, а какво

по-хубаво от това да научим и нещо

полезно междувременно. В тази тема

сме включили дейности, като опъване

на палатка, ориентиране по карта и

компас, стеляне с лък и умения за

палене на огън.



готварско парти

Готвенето е любимо за малки и големи,

особено, когато продуктите са на една ръка

растояние и можеш сам да си ги подбереш. 

По време на готварското парти заедно с

децата ще готвим вкусни и красиви фокачи,

като преди това обиколим градината, за да

си откъснем билки, подправки и зеленчуци,

които да сложим върху фокачата. После

разбира се сладко, сладко ще изядем

всички творения. 

Подходящо
за всички
 възрасти

До 10 
деца



Творчество с
природни материали

Подходящо
за деца до 10
годиини

Творчеството е нещо на което държим

особено много във фермата, защото за нас е

важно децата да придобият творчески

подход в живота и да бъдат създатели. В

среда с толкова много природни ресурси

каквато е фермата, за децата е безкрайна

радост да търсят красиви и интересни

материали, с помощта на които да изразят

творческия си потенциал. 

След разходка с кошнички в ръка из цялата

ферма, децата ще имат възможност да

създадат красиви творби, които да отнесат

вкъщи за спомен . 



Фермата 
по мотиви от тв шоу

Подходящо
за деца над 
8 години

Фермер на седмицата, къща за ратаите,

грижа за градината и животните, дуели за

бързина, физическа издръжливост и

сръчност, но и за знания ... 

Телевизионното предаване оживява в

нашата ферма, за да въвлече децата в едно

вълнуващо преживяване, в което този път

ще бъдат участници, а не зрители.    

До 10 
деца



Подходящо
за всички
възрасти

Естествоизпитатели

Любовта към естествената природа започва

от най-ранна възраст. Нашата ферма гъмжи

от природа и с малко търсене и внимание,

децата ще започнат да забелязват

присъствието на всякакви птици, насекоми

и животинки с които споделяме това място.

В началото на това приключение, децата ще

получат списък с чудновати неща, които ще

трябва да открият разхождайки се и

проучвайки из фермата.



горски феи

Според скандинавските вярвания, навсякъде

в природата и градината живеят малки

вълшебни същества, които се грижат и

помагат на растенията. 

Нашата задача тук ще бъде ние с децата се

погрижим за тях от своя страна. Ще

построим красиви къщи за горски феи от

натурални материали и ще си направим

вълшебни пръчици, които всяка истинска

фея притежава.   

Подходящо
за деца до 10

години



природни
математици

Не, няма да раздаваме листи със задачи по

математика. Тази тема има за задача да

покаже на децата вълшебния свят на

математиката, в контекста на природата. 

Ще измерваме, ще сравняваме, ще търсим

форми, ще създаваме модели. По този

начина ще покажем на децата, че в

природата, математиката е навсякъде и

това от една страна е изумително, а от

друга показва на децата как нито едно

знание не е излишно и всичко има смисъл и

приложение. 


