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44

Черноморска асоциация 
на жените-2000, Бургас и 
“Професионализъм за здраве и 
екология„ София

„Билките в гората“ игра/състезание с награди; Поход из 
околността с деца 8-15 годишни, запознаване с билките, беседа 
за ползите от билките и ролята на гората, викторина. 

mbroshtilova@abv.bg

45 Енергийна Агенция – Пловдив Детски театър eap@eap-save.eu , ina.
karova@eap-save.eu 

44 Регионален исторически музей 
- Габрово

Ателие за приложна работа с деца : карта на България от 
природни материали; еко хранилка от цитрусов плод; еко 
рамка за снимки, корона от листа. Игра „Открий съкровището” 
– търсене на скрити части от пъзел, с изображения на културни 
ценности, съхранявани в РИМ-Габрово. Сглобяване на пъзела и 
откриването на съкровището. Грамоти и награди за участниците.

stefka_vucova@abv.bg

43 Дървеница
Дървени детски играчки, игри и съоръжения за открити 
пространства. Демонстрационен кът за игра. Сглобяване и 
украса на къщички за птици.

stanislav.i.ivanov@abv.bg

44 Кабагайда “Игри с Гайда” - Работилница за деца и родители с родопска 
гайда, музика и танци.

cvetelin.andreev@kabagaida.
com;   kids.kabagaida.com  
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44 
и
45

Център по Забавна Математика
 „Сапунена математика: каква математика се крие в сапунените 
балони” за деца 6-10 години; „Математика в природата: 
фрактали” за деца 6-10 години; 

Sveta.newforest@gmail.com

ПИЦ Фондация “Приложни 
изследвания и комуникации”

Програмиране за деца. Изнесено coder dojo –  експериментиране 
с различни технологични устройства (Leap Motion – рзпознаване 
на ръце/китки, MindWave – управление на устройства само със 
силата на мисълта, 3D pen – тримерна писалка) и включване на 
децата в измисляне на компютърни игри.

Todor.yalamov@online.bg

44 Тодор Ялъмов

“Цирк на науката” – ателие за приобщаване на децата към 
науката, развиване на любопитството и фантазията – как да 
генерираме ток от плодове и зеленчуци, как да пишем с ток, 
модел на бял дроб от рециклирани материали, Оръдие на Гаус.

Todor.yalamov@online.bg

35 РИОСВ София

Арт работилничка – направа на животни, цветя, маски с форма 
на животно или цвете (домино), кукли, поставки за химикалки и 
кошчета. Всичко ще се изработва от отпадъци от опаковки, от еко 
и рециклируеми материали. Изложба.

tz_boidjieva@riew-sofia.org

44 Надя Стефанова Оцветяване по шаблон на различни картинки, които след това ще 
се залепят на голям кадастрон. Изложба. the_hippie_princess@abv.bg
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30 Българска фондация 
биоразнообразие

Избрани интерпретативни програми на Детска природна 
академия” Узана” в ПИЦ - Узана; “Изследователи на природата” 
(екообразователни игри и занимания) в Детски център, Зала 1; 
Творческа работилница за деца (изработване на маски на животни) 
в шатра 32 в ЕкоАкадемия.

martina.koleva@gmail.com


