
Тъй като времето лети, ето и малко повече информация за летните БУК лагери тази 

година: 

БУК Лагер Творчество и занаяти – с английски! 

Лагерът е подходящ за деца на 7-10 години. 

БУК Лагер Творчество и занаяти е английската ни програма, в която децата творят и 

общуват на английски, сред уютната обстановка на българското село Ковачевица. 

Участниците развиват умения в неформалното общуване на английски, творейки в 

различните ни работилнички и по време на дългите разходки из красивите местности 

наоколо. Затвърждават наученото и добавят нови знания в специалните часове по 

английски език. Заниманията се провеждат навън, в зелените дворове на къщата, в 

която сме настанени. 

 Село Ковачевица е архитектурен резерват в Западните Родопи, известно със своята 

изключителна каменна архитектура, красива природа и гостоприемни жители. 

Немалка част от славата му се дължи и на арт-средата – мястото е предпочитано за 

дом от писатели, художници, фотографи и други творци, което обяснява множеството 

галерии, ателиета и студиа; провеждат се и различни културни фестивали. 

По време на лагера участниците са ангажирани активно в следните дейности: 

– разходки сред природата – децата се учат как да се придвижват из природата без да я 

увреждат, научават нови думи на английски, събират материали за работилничките; 

– творчески работилнички – изработване на красиви и полезни предмети със 

собствените си ръце; 

– специални часове по английски език (The Nature is us / I’ve got my roots / Kitchen-

Cousine-CooKing),  и свободни разговори, по време на които се обсъжда случилото се 

през деня, затвърждават се умения за работа с езика, изработват се умения за 

презентиране; 

– часове по готварство – учим се да месим истински хляб! Всеки участник ще замеси и 

изпече свой хляб, с който после ще похапне вкусно 

 

Дати за провеждане: 10 – 14.06.2019 г. Краен срок за записване: 3.06.2019 г. 

 

Програмата – подробно: 

 

Ден 1. Пътуване. Плуване в минерален басейн. Пристигане и ориентация.  



Тръгваме в 8:00 ч. от площада в Драгалевци. Пътуваме с удобен нов бус. Пристигаме 

около обяд в с. Огняново. Плуваме в топлите минерални басейни на комплекс Терма 

Вита (ако времето позволява). Хапваме подготвения от вкъщи обяд. Отпътуваме за с. 

Ковачевица и пристигаме там 40 мин. по-късно. Настаняваме се в Слънчевата Къща за 

гости, запознаваме се с правилата на живот там и изготвяме Правилник на лагера. 

Приключваме деня с вечеря край огъня. 

 

Ден 2. Творчески дейности. Английски – природа. Разходка до река Канина 

След сутрешно раздвижване и закуска, се захващаме здраво с английските знания. 

Работим по специална програма – опазване на природата, защо е важна тя за нас, 

каква е нашата отговорност и какво можем да направим. В паузата хапваме плодове и 

запретваме ръкави за първата творческа работилничка. Презареждане – обяд, почивка 

и се отправяме на весела разходка до близката река. Вечерта си разказваме на 

английски преживяванията и се забавляваме край лагерния огън. 

Ден 3. Весела работилница. Английски – традиции. Разходка до близкия връх. 

Денят е посветен на традициите и обичаите. Изработваме и украсяваме традиционни 

предмети. В часовете по английски обсъждаме различните традиции и обичаи. 

Разхождаме се до близкия връх, а вечерта правим весел празник. 

Ден 4. Месене на хляб. Английски – готварство. Голяма разходка по билото на 

планината. 

Ще преживеем удовлетворението от това да приготвим сами своя хляб – да го 

измесим и изпечем, а след това – сладко да похапнем. Времето за английски днес е 

посветено на готварството и храненето. При цялото това ядене е важно да се 

пораздвижим на дълга разходка – красивите гледки и поляните, направени специално 

за игра ще напълнят и душата ни. Вечерта спретваме весел купон край огъня, на който 

всеки ще може да покаже какво е научил, или просто да се забавлява с лагерните 

песни и танци. 

Ден 5. Събираме багажа и впечатленията си, разчистваме лагера и благодарим на 

домакините. Отпътуваме от Ковачевица, за да спрем малко след това в близкото село 

Лещен, където разглеждаме, снимаме и обядваме. С нови умения, знания и приятели, 

се прибираме в София около 17:30 ч. 

 

*Програмата може да претърпи малки промени по решение на преподавателите в 

зависимост от индивидуалните особености на групата и метеорологичните условия. 

 

    Такса за участие – ученици на Бук*: 500 лв. 



    Такса за участие – нови участници*: 550 лв. 

 

Включва транспорт, настаняване, храна, учебна програма, учебни и творчески 

материали, застраховка.  

Не включва такса за плувен минерален басейн (8 лв) и разходи от личен характер. 

 

*Таксата е валидна при минимум 10 участници. 

 

 


