
 

1 
 

Представяне на международен лагер 

ЛъкиКидс 

Международен лагер ЛъкиКидс е създаден през 

2012г. и вече 5 години се радва на завиден успех.  

Лагерът е предназначен за български и 

чуждестранни ученици/деца, които биха искали да 

подобрят своите познания по английски език и да 

общуват с увереност. 

В рамките на една или две седмици децата развиват 

уменията си по четене, писане, разбиране и 

граматика на английски език, което ще им помогне в 

образователния процес за в бъдеще.  

 

Лагерът предлага интензивно обучение по английски език за деца на възраст между 5 и 14 години, с начално 

до средно ниво на владеене на езика. 

ЛъкиКидс се провежда през лятната ваканция – от средата на месец юни (6 двуседмични смени с опция за 

едноседмичен престой) до началото на месец септември и по време на пролетната ваканция (едноседмична 

програма). 

Учебна програма: Програмата е  подготвена и се осъществява от квалифицирани преподаватели, с огромен 

педагогически опит и подход, идващи от англоговорещи държави, които работят  в екип с аниматори, владеещи 

отлично английски език. 

Лагерът разполага с оборудвани интерактивни зали – таблети и електронна дъска, използва се т.нар. проектно 

обучение като основен метод. Освен информация по основните теми, всички деца в напредналите групи се 

обучават да боравят с презентационни инструменти, Гугъл 

апликации, както и да водят официална кореспонденция.  

 

 

Посещаемостта на лагера расте с всяка изминала година, което е показателно за доверието,  с което лагерът се 

ползва сред родителите на деца в училищна и предучилищна възраст:  



 

2 
 

 

 

Основният фокус е насочен към развитието и обогатяването на познанията на детето по английски език.  

Придобитият пасивен речник на детето става активен чрез забавление, игри и стимулиране на работата по 

проекти, изграждането на нови приятелства, както и чрез работа в  англоезична среда. 

Чрез внимателно подбраните дейности децата се учат как да бъдат част от екип, как да се изразяват по-добре на 

англи

йски 

език, 

как 

да 

правя

т 

презе

нтаци

и, как 

да обменят опит и как да се адаптират по-бързо в нова среда. 

             

 

 

 

 

 

 

Нашата цел: да помагаме и насочваме децата в развитието и обогатяването на познанията им по английски език 

чрез: 
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 Речник: Представяне и овладяване на нова лексика и граматични структури, свързани със социалните 

предмети, математиката и науката. 

 Четене: Развитие на критичните умения за четене и чрез разбиране на литературни елементи от различни 

жанрове.  

 Писане: Овладяване на всички етапи на писането – процес от брейнсторминг до ревизиране и 

приключване на различни писмени задачи. 

 Разбиране: Усвояване на цялостния процес, който включва натрупване и обогатяване на езиков речник, 

състоящ се от набор от думи, необходими за общуване в ежедневния живот. 

 Граматика: Развитие на уменията за правилната употреба на езика – устно и писмено. Нашите деца 

получават знания и ще затвърдят части на речта, словоред, граматически времена, залог и др. 

Правилните граматически познания са признак за високо ниво на владеене на езика. 

Курсът на обучение: Интензивен 44-часов езиков курс за период от 2 седмици. Алтернативен  7 дневен курс се 

предлага за деца, посещаващи лагер за първи път или за много малки възпитаници.  

По време на курса преподавателите използват  стимулиращи и провокативни теми. 

През цялото време на лагера (в часовете и 

извън тях) децата общуват на английски език. 

Използването на интересни теми и проекти 

помага на всяко дете да подобри езиковите си 

умения индивидуално, без да се опитва да 

достигне нивото на някое от другите деца. 

Оценка: При пристигането си в лагера, както 

и преди приключване на смяната, всяко дете 

попълва тест за проверка на нивото на 

английския език. 

Напредъкът на децата се следи отблизо по 

време на техния престой, а при напускане 

всички ученици получават сертификат за 

преминат летен курс, както и оценка за 

тяхното езиково развитие. 

Всеки родител ще получи информация чрез електронна поща, включително 

тестови и проектни материали. 

Разделение на  групи: Децата са разделени в групи в зависимост от 

степента на владеене на английски език и от възрастта. 

Групите следват един и същи дневен график, но часовете протичат на 

различно ниво на обучение. 

 

Сутрешни дейности: всяка седмица децата имат 20-24 часа интензивно 

езиково обучение на английски език, насочено към подобряване на всички 

сфери на владеене. 

Уроците по английски език са разработени от опитни преподаватели. 
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Децата учат лексика, правопис и граматика. 

Всички натрупани познания се прилагат в практическата работа по 

проекти и чрез участие в следобедните активности. 

Следобедни дейности: Децата ще участват в интересни дейности, 

всички под ръководството на англоговорещи учители и аниматори. 

По време на следобедните дейности децата се ангажират социално в 

обучението по английски език, докато изграждат нови умения и 

създават приятелства. 

Дейностите включват:  

 конна езда,  

 плуване,  

 колоездене,  

 стрелба с лък,  

 пейнтбол,  

 ежедневни преходи в планината,  

 готварство 

 тае бо 

 йога 

 екскурзии и др. 

Вечерни дейности: Вечерните дейности дават възможност на всяко 

дете да се отпусне и да опознае останалите участници в лагера. 

Ние предлагаме голямо разнообразие от дейности: караоке, дискотека, 

бинго, нощен лов на съкровища, пижамено парти, филмова вечер, гала 

вечер и др. 

Освен забавление, вечерните дейности имат за цел да осигурят поле за 

изява на всички талантливи и изобретателни деца.   

 

Награди и стимулиране: По 

време на престоя си в 

международен детски езиков 

лагер LuckyKids децата са 

насърчавани да спазват 

основните добродетели:  

 честност, 

  справедливост,  

 доброта,  

 търпение,  

 любов,  

 милосърдие,  

 храброст,  

 толерантност и др. 

Всяко дете се насочва към проява на сътрудничество и съпричастност в 

https://www.luckykids.bg/
https://www.luckykids.bg/
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общите проекти. 

Проявилите се деца се награждават ежедневно.  

В края на периода, на специална церемония се награждават децата с най-много заслуги.  

Така използваните методи за позитивно възпитание въздействат благоприятно и стимулиращо на децата и ги 

мотивират да продължат да изграждат себе си в духа на тези добродетели. 

Основното стимулиращо средство са лагерние стикер карти. Стремим се да насърчаваме децата посредством 

нематериални стимули.  Запознавайки се с основните добродетели, децата сами избират да ги следват и това прави 

програмата успешна.  

Успехът на лагер ЛъкиКидс, както и изградетното взаимно доверие с родителите се потвърждават и от 

увеличения брой деца, които идват за втори, трети, четвърти и повече пъти в годините.  

 

 

Грижа и индивидуален подход: Организацията на лагера, както и 

съотношението възрастен към деца (1:5) дават възможност всяко дете да получи специална грижа, като към всяко 

едно се използва индивидуален подход. 

Преподавателите и аниматорите отделят достатъчно време за всяко от лагеруващите деца. 

Сигурност: ЛъкиКидс държи да осигурява максимална безопасност за 

децата по време на техния престой. Всички активни дейности се 

провеждат от инструктори – професионалисти  

 Лагерът има 24 часово медицинско обслужване 

 По време на всички дейности извън хотела, децата се 

придружават от медицинско лице с оборудвана медицинска раница 

 Хотелът е обезопасен и оборудван за деца – нечупливи стъкла, 

мека мебел, без остри ъгли, отстранени електроуреди в стаите и др.  



 

6 
 

 Разполагаме с 24- часово видеонаблюдение и 

охрана 

 Децата винаги се придружават от служители на 

лагера 

 

Хранене и меню: В ЛъкиКидс имаме грижата децата 

да се хранят здравословно и пълноценно. Менюто е 

специално подбрано и съобразено с българските 

стандарти. Използват се само екологио чисти продукти 

за приготвянето на храната.  

Екипът на лагера помага на децата да научат основните 

правила в етикета на хранене, както и да ги употребяват 

по време на пребиваването си на територията на лагера.  

Освен етикет на поведение, на лагерниците се дава 

възможност да влязат в ежедневни ситуации, в които да  

употребяват учтиви изрази и форми на общуване на 

английски език, което прави престоят им още по-

полезен и практичен.  

 

Толеранс към най-малките участници:  

Международен лагер ЛъкиКидс дава възможност на най-малките си участници да се адаптират към лагерна среда и 

постепенно да свикнат с условията на живот в лагера.  

Децата на възраст 5-7 години могат да посещават лагера с придружител, който да бъде настанен с тях в една стая. 

По този начин децата чувстват сигурност и комфорт вечерно време, когато носталгията по дома е най-силна, 

детето има нужда от индивидуална грижа, умората от пълноценния ден взима превес.  

Посещението на лагера с придружител дава възможност на децата да изживеят пъноценно всеки момент без да 

преживяват стреса от отделянето от семейната среда. За деца в предучилищна възраст този вариант е чудесен 

избор и дава отлични резултати.  
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Екипът на ЛъкиКидс се стреми да осигури на висчки участници незабравима ваканция, съчетана с интересни 

уроци, които да повишат нивото на владеене на английски език за деца. Съчетаването на полезното с 

приятното гарантира добрите резултати и незабравимите спомени.  

 

https://www.luckykids.bg/
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Очакваме ви!  

Come have fun with us! 

 


