
 
МЛАД ЕКОЛОГ  - Изпълнява се целогодишно и се провежда в с. Дрен.  

Програмата е подходяща за деца и ученици до 3-4 клас  

 
От незапомнени времена хората поставят къщички за птици, водени от желанието да направят нещо 
добро за природата и заради удовлетворението да видят къщичката обитавана. Веднъж заселена, 
тя носи радост за малки и големи, а пернатите ѝ обитатели стават част от семейството. А какво по-
хубаво, от това, да покажем на децата как да ценят природата, да живеят в хармония с нея и да и 
помагат? 
Сред природата.   
Ежедневният престой на открито укрепва детското здраве.  Децата трябва системно да се каляват и 
да имат достатъчна физическа активност. Игрите, разходките, туризма, провеждани на открито  са 
чудесен начин да стане това. В програмата „МЛАД ЕКОЛОГ“ - Децата играят, учат и творят на 
открито, правят разходки сред чист въздух над село Дрен.   
Основната цел е повишаване на познавателната и двигателната култура на децата. Смятаме, че 

ситуациите в направление „Околен свят“  биха били  много по- ползотворни и близки до детето, 

когато то има възможност да е пряк наблюдател и откривател. 

Какво ще правим: 
Къщички за птици. Сам самички, с нашите ръчички, ще сглобим и оцветим къщички за птички. 
Вкъщи ще ги отнесем и дом на някой ще дадем! 
Игри и забавления. Очакват ни игри и приключения, задачки и много забавления. А за да бъде 
къщичката ти за птички най-красива, от гората природни материали събери и с въображение я 
украси! 
Как да поставим къщичката щом се приберем вкъщи? 
Къщичките да се поставят на височина между 2 и 4м. от земята. Мястото трябва да е защитено от 
хищници и хора и да позволява на птиците да долитат и отлитат безпрепятствено. Птиците не 
обичат слънцето да грее директно в гнездата им, затова е препоръчително къщичката да се постави 
с отвора на север или североизток. Входът на къщичката трябва да е обърнат леко към земята, за 
да не навлизат дъжд и вятър в нея. 

ЦЕНА: 55 лв. /при 45 плащащи – в автобус/  

Окончателната цена се определя до 5 дни преди датата на отпътуване.  

При по- малка бройка - под 45 плащащи, но не по- малко от 38 плащащи – цената се увеличава с 5 лв.  

           ТО си запазва правото за корекция на цената при драстични промени на горивата  
 
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

o Транспорт с с категоризирано превозно средство за превоз на деца; 
o Подарък за всяко дете – къщичка за птици от дърво; 
o Материали за оцветяване и сглобяване - ползват се на място;  
o Туристическа Застраховка. 

 
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

o Обяд (За групи от детски градини той се подсигурява от детското заведение). 

ВАЖНО: Извозването на групите се осъществява с автобус до центъра на с. Дрен, след което се 
прехвърлят в по- малки превозни средства на групи до самото място на провеждане– около 2 км. Превоза 
се осъществява поетапно на групи през 10-15 мин.   


