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Цениъз на сееейнж занвчиче 

 

Център за семейно развитие 

 

 „Дом с крила” е приказно пространство, което има за 

цел да даде възможност на родителите и техните деца 

за ново себепознание, за изграждане на нов поглед 

към семейните взаимоотношения. 

 

„Дом с крила” отвежда до нови измерения, започвайки 

с пътешествие в човека, пременяйки чрез това 

пътешествие към светът около личността.  

 

 „Дом с крила” е пространство за цялото семейство. Там където всеки член на семейството 

допринася за пътешествието чрез своят заряд, своите блянове и уникалност, превръщайки 

семейното огнище в приказно пространство, достигащо необятни висини. 

 

Екипът 

 

Хората, които се грижат за „Домът с крила”, са екип от мечтатели, едни непораснали деца, 

които мечтаят да създават отново и отново приказно пространство за развитие и израстване 

на своите деца и да споделят този специален „дом с крила” и със други подобни мечтатели, 

които също имат деца. 

 

Съчетавайки своят мечтателски порив и професионални умения, любими занимания, хората, 

грижещи се за дом с крила, предлагат многообразна палитра от умения.  

 

Основата на къщата се крепи на психологически знания, които помагат да се определи 

посоката на психо-емоционалното развитие на децата и техните родители.  

Покривът на домa с крила е изграден  от стремежа към откривателстване и развитие  

индивидуалността и неповторимостта на всяко дете и всеки родител.  

А крилата са способността на човека (родител и дете) да мечтае и бленува. 
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Кйзсжвеие на леца ч  иехнчие зжлчиеоч 

 

Модул Родители и деца 

 „Ан със еаеа”  

е насочена към детето и родителя и предлага осреднен вариант 

между детска градина и домашното отглеждане. Деца на възраст 

между 0 и 4г. биват занимавани с доказани обучителни програми за 

ранно детско развитие и професионални водещи. Групата е до 6деца. 

Заниманията се провеждат съвместно с родител. Набляга се  на 

важността от задължителното присъствието на родител до 3 годишна 

възраст на детето, тъй като децата до тази възраст възприемат света 

чрез емоциите на най-близките си хора.  

 

 

 „Масам ч гченасичда с еаеа”  

Насочен към родители с деца между 0 и 12 месечна възраст, като е разделен на две групи – между 0 и 6 и 6 и 12. 

Провежда се един път седмично и протича в рамките на 50мин. Курсът предлага демонстрация на комплекс от 

упражнения и масаж, които да стимулират двигателното развитие на бебенцето, да подобрят цялостното 

кръвообращение, както и да повлияят положително всички органи и системи, тъй като първата година от живота на 

бебето е изключително интензивен по отношение на физическо и нервно психическо развитие. Масажът и 

гимнастиката са незаменимо средство за профилактика и закаляване. От изключителна важност е и времето на 

близост, внимание и докосване прекарани заедно с мама или тате. /Да се носят непромокаема мушамичка, одеяло 

и вашето бебешко масло./ 

 

Пзчгживяне на хляк жи еалдч ч гжлееч зъчччдч 

Курсът е насочен към цялото семейство - мама, татко и малкото 

човече,към баба и дядо. Ограничения във възрастта на децата 

няма - подходящ е както за бебенца, така и за по-големи деца. 

Във всички възрастово групи децата имат какво да си вземат. 

Насочен е към цялото семейство, защото творейки заедно 

родителите и децата ще имат възможност за изграждане на по-

дълбоки емоционални връзки. 

 

Целта е да насочим децата си в правилно разбиране към хляба, 

който има свещено значение на нашата маса. За да запазим 

нашата самобитност е необходимо още от най-ранна детска 

възраст да изградим устойчиво отношение към хляба, за да знаят децата ни откъде води началото си. И разбира се, 

да творим и да се забавляваме заедно! Да обогатим опита си и да научим повече за най-древното жито, лимеца , 

кваса и какво е маята. 

 

Как протича курса?  

Всеки от участниците – родител и дете заедно ще приготвят хляб, ще го изпечем и накрая ще го споделим и 

насладим на истинския хляб, от нашите ръце.  

 

Какви материали се използват?: 

Пълнозърнесто брашно и всички съставки, необходими за приготвянето на хляб - осигурени.  
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Модул Изкуство 
Творческо ателие от 4 до 12г., както и за по-малки с придружител родител 

Ателието създава едно безопасно пространство за творческа дейност, в което децата могат свободно да творят, 

да експериментират и разказват. Насърчава се детското творчество като не се търси резултат от крайния 

продукт, а съществено важен тук е процеса на създаването. По време на работния процес децата усвояват нови 

знания и техники. В ателието се рисува, моделира, а също така се използват всякакви приложни материали. В 

творческото пространство децата се учат да работят в екип, да общуват и да изразяват себе си свободно, чрез 

различните форми на изкуството.  

 

„Творофория” от 0 до 100г. 

 Този курс е насочен към всички, искащи да изследват света на изкуството, търсейки нови възможности за себе-

реализация, експериментирайки със себе си, забавлявайки се или почивайки си.  

Насочен е както към възрастни, така и към деца, към майки с бебчовци, татковци, баби и дядовци.  Към цялото 

семейство! 

В тези занимания участниците ще могат да се докоснат до света на изкуството,  изработвайки сами предмети на 

изкуството, ще рисуват, ще апликират, лепят. Ще работят с цветове и форми. Чрез тези занимания ще развият 

естетически умения и усет към изкуството. В творческите занимания  ще опознаят повече себе си и своите 

способности. Ще имат възможност да починат активно творейки. 

 

„Мйнчда на еаосйганч”  

Музикално пътешествие за деца от 0 до 4г. с придружител. Провежда 

се един път седмично. 

Предлага прекрасен начин за забавление и чудесен начин за контакт и 

сближаване между родител и дете. Заниманията с музиката 

стимулират двигателното,  

интелектуално и емоционалното развитие на детето.  

Ролята на родителя в заниманията е от изключителна важност. Състои 

се от песни, игри и танци. 

 

 

„Пчанж за еалдч зъччччдч” (от 2,5г. до 6г.) 

Изграждане на взаимоотношение към музикалните инструменти и придобиване на базови умения по пиано е целта 

на този курс. 

 

От най-ранна възможна възраст децата (от 2,6г.) ще придобиват основи умения по пиано, ще развиват фината си 

моторика и ще опознават различни мелодии, които да възпроизвеждат сами. 

 

Учителката по пиано (Гергана Костадинова)е с опит в работата с най-малките. Има уникален подход, който освен,че 

пленява децата, но и съумява да им предаде знания и умения на на-ранна възраст. 

 

Урокът се провежда индивидуално, без присъствието на родител, с предварително записване и е с 

продължителност между 30 и 40мин. 
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Модул Култура 

„Кжцези”  

различни музикални инструменти (пространство за родители и деца без ограничение във възрастта) 

 

Ателие за запознаване на децата от 0г. с класическа музика.  

Различни музиканти с различни инструменти ще свирят, до като 

родителите седят удобно на възглавнички заедно с децата си и се 

наслаждават на музикалните произведения. Децата ще развият 

уважение и естетически вкус от малки, а родителите ще имат 

своето пространството заедно с децата си на потапяне в света на 

мелодиите. 

 

Мнението на психолога:  

„Музиката отваря нови светове на въображението и развива мозъка на децата от най-ранна възраст. Безспорни са 

изследванията върху мозъчната активност при най-малките по време на слушане на Моцарт. Развиване на 

естетически вкус към света и на неговата красота се развива от най-ранна възраст, а присъствието на родител или 

близък роднина освен, че ще донесе чувство на сигурност у детето, ще допринесе за изграждането и споделянето на 

емоционален свят. Ползите за родителя от друга страна са време, посветено на музикалния свят в присъствието на 

детето. 

 

„Свяи кен гзанчцч” 

„Дом с крила” кани цялото ви семейство на едно незабравимо 

културно пътешествие към различни страни, народности и култура. 

Тези срещи ще се провеждат един път месечно и уютно - съботно. 

„Дом с крила” ще ви отвежда към нови, незабравими места. Ще се 

потопите в атмосферата и духът на чужда култура: 

- докосвайки се до нови ритми и различни мелодии  
- вкусвайки непознати вкусове на една нова култура  
- обличайки нови одежди и накити  
- изработвайки спомени, характерни за нови географски 

ширини 
- разглеждайки фотографии, пренасяща ни в друга реалност 
- танцувайки танци на различни народи  

Тъй като „Дом с крила” е вълшебно пространство, пространство на мечти и блянове, и той ще се промени – 

обличайки нови дрехи, ухаещ на нови аромати, предлагащ нови мелодии.  

Нашата музикална водеща ще ни предложи малък концерт в типичните ритми, характерни за дадения регион, ще 

изпее заедно с вас песни на езика, характерен за конкретната страна.  

Заедно с нашата артистична водеща децата ще изработят с ръчички творения, характерни за други култури, ще 

облекат нови дрешки, ще сложат нови накити.Ще ви въведе в атмосферата на дадения регион, прожектирайки ви 

снимки на местното население. 

Всички заедно ще научим нови стъпки на танци на местното население, като преди това ще видим подобен танц на 

прожектора. След което ще се почерпим с типични за региона храни. 

Всяко детенце ще получи специален вълшебен паспорт, в който ще се отбелязват посещенията му в различните 

страни. За най-големият пътешественик, обиколил всички държави, ще има специална награда. 

Това преживяване ще бъде истинска наслада за цялото семейство  
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Модул Личностно развитие 

„Маеа, иаидж ч ан” (1,6-5г) 

/Ржляиа на зжлчиелчие в зазвчичеиж на еалджиж леие/ 

 

Този курс е насочен към майките, решили да инвестират себе си в 

детето, тези, които са взели решението да развиват детето си и в този 

процес се сблъскват с множество въпроси. В тези срещи ще разгледаме 

теми, свързани с поведението на детето през различни етапи, ще 

разгледаме причините за появата им. Ще отделим специално внимание 

на взаимоотношенията на майката и бащата с детето, както и помежду 

им. Ще се спираме винаги върху живи примери от ежедневието и ще 

дискутираме върху тях. Ще имате възможност да обмените мнение и опит и с останалите майки. Срещите са 

насочени към майки и техните дечица от 1,5 до 3г. 

 

„Маеа, иаидж ч ан” (жи кзеееннжсииа лж 1,6г) 

/Ржляиа на зжлчиелчие в зазвчичеиж на еалджиж леие/ 

 

Този курс е насочен към майките, решили да инвестират себе си в детето, 

тези, които са взели решението да развиват детето си и в този процес се 

сблъскват с множество въпроси. В тези срещи ще разгледаме теми, свързани 

с поведението на детето през различни етапи, ще разгледаме причините за 

появата им. Ще отделим специално внимание на взаимоотношенията на 

майката и бащата с детето, както и помежду им. Ще се спираме винаги върху 

живи примери от ежедневието и ще дискутираме върху тях. Ще имате 

възможност да обмените мнение и опит и с останалите майки 

„Секе-жкзан” 

„Себе-образ” е пространство за изучаване на себе си. Курс за опознаване на своите индивидуални характеристики, 
чувства и емоции. Време за слушане и чуване, време за опознаване на собственото темпо на живот. В курса се 
използват артистични техники за изграждането на нов поглед към собствената личност. Опознавайки по-добре себе 
си, човек може да се свързва с останалите, да изгражда по-ясни взаимоотношения, да бъде по-осъзнат родител и да 
бъде по-пълноценен в общуването си. Научавайки се да слуша и вижда себе си, човек се научава да вижда и чува 
останалите. 
 

„Сеееен псчхжожгчсесдч дйзс”  

Курс, насочен към семейни двойки. Провежда се един път месечно и протича между 90 и 120мин. Обсъждат се 

теми, свързани със взаимоотношенията, партньорството, родителството.  

  

 

„Псчхжожгчсесдч джнсйоиацчч” 

В „Дом с к рила” се предлагат  индивидуали и семейни психологически консултации. Родителите имат възможност 

да дойдат с децата си, които ще се занимават в съседна стая. 

 

„Лжгжпел” 

Предлагаме логопедична консултация за дечица с говорни и речеви проблеми. 
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Модул Забавление 

„Фжиж-еанчя”   

 Ако искате да си осигурите незабравими емоционални моменти, към които да се връщате с усмивка, „Фотоманията” 

е удачен вариант както за семейна или индивидуална фотосесия, така и за заснемане на Вашия специален ден и 

празник.  

В зависимост от вашите желания и представи ще сътворим фотографски отпечатъци на Вашата индивидуалност. 

 

„Ржмленж-ожгчя” 

Да се сътвори приказен рожден ден, в които всички участници да останат доволни и щастливи  е истинска наука. За 

да отговорим на всички ваши приказни представи – както на децата, така и на възрастните, в „Дом с крила” сме 

подготвили палитра от рожденолози, които да изследват старателно вашите желания и да сътворят творение от 

индивидуалността на вашите представи – както за децата, така и за възрастните. Защото в „Дом с крила” не само се 

забавляваме, но и учим, забавлявайки се;  играем, творейки и опознаваме света и другите изучавайки ги. 

Организирайки своят празник при нас, ще си осигурите неповторимо и уникално културно-творческо събитие с 

вашите най-близки хора. Ще се насладите на светли цветове в дома ни, както и на големия двор. 

Предлагаме избор от музикално пътешествие с всякакви инструменти, театрално интерактивно представление; 

творчески занимания, изработени от гостите за рожденика; професионално фотографско заснемане на 

незабравимите мигове, както и домашно приготвена кухня. 

Заповядайте в нашия приказен „Дом с крила”, където ще се почувствате като във вълшебен приказен свят. 

 

„Пзч  кака Шйтч” 

За да се запази една връзка свежа и партньорите да откриват нови и нови вселени един в друг, родителите имат 

нужда от време един за друг без да са в ролите си на родители. Понякога това е невъзможно поради липса на 

близки хора, които да помогнат за грижите за детето. А често два часа свободно време вършат чудеса както за 

личността, така и за семейните взаимоотношения. 

Тъй като в „Дом с крила” знаем това, Ви предлагаме да си вземете тези няколко часа лично време за себе си като 

доверите своите скъпоценни на  Шуши. Всяка събота и неделя  Шуши ще приготвя специална програма за Вашите 

деца в „Дом с крила” като ги запознава с различни професии, чете им тематични приказки, твори заедно с тях, готвят 

заедно  или просто се забавляват заедно. 
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Модул Християнство 

„Хзчсичянсивж за еънччеиа” – за леца ч иехнчие зжлчиелч 

Курсът „” е време, в което децата ще могат да се докоснат до християнски песнички.  Да попеят и потанцуват заедно 

под акомпанимента на цигулка, пяно или китара. 

 

„Бесела пж апжлжгеичда” 

Беседата е насочено към хора, които имат философски и духовни търсения в забързаното ежедневие, изпълнено с 

материални отговори на нуждата от щастие. 

"Беседа по апологетика" ще се провежда веднъж месечно, водено от първия водещ - мъж в ателието:) - 

изключително радостен за нас факт. 

Новата серия от беседи ще бъдат фисолофски дискусии, които имат за цел да дадат по-дълбок поглед към 

християнството, както и да запознаят с основните му филофски възгледи. 

Апологетика (апология – „защита“), е наука, която е свързана със защитата на християнската религия с научни и 

логически аргументи. Апологетиката има за цел да обобщи знанията на всички науки, за да обоснове една разумна 

защита на християнската вяра с аргументи извън Библията. 
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Селечсен гзарчд 

Ден Час Курс 

Понеделник 8.30 –13.30  „Аз с мама” (0-5г.) 

18.30 – 20.00 „Мама, татко и аз” (1,5-5г.) 

 

Вторник 8.30 –13.30 „Аз с мама”(0-5г.) 

 

Сряда 8.30 – 13.30 „Аз с мама” (0-5г.) 

 17.00-19.00 „Пиано за малки ръчички” (2,6-5г.) 

 

Четвъртък 8.30 –13.30 „Аз с мама” (0-5г.) 

19.00-20.30  „Творофория от 0 до 100г.” 

 

Петък 8.30 –17.00 „Аз с мама” – занимания извън „Дом с крила”-
посещение на природни и културни обекти  

10.30 – 11.30 „Музика за малчугани”от 0 до 4г. 

11.30-12.30 Масаж и гимнастика с мама (0 до 1г.) 

16.00 – 20.00 „При баба Шуши” 

17.00 – 18.30 „Мама, татко и аз” (от бременността до 1,6г.) 

19.00-21.00 „Беседа по апологетика” (един път месечно) 

 

Събота 10.30 – 13.00 „Приготвяне на хляб от малки и големи ръчички” 

11.00 -12.30 „Свят без граници” (един път на два месеца) 

11.00-12.00 „Концерт” 

11.00 – 12.00 „Християнство за мъничета” 

10.30 -12.30 „Семеен психологически курс” (един път месечно) 

16.00 – 20.00 „При баба Шуши” 

 

Неделя 10.30-12.00 „Творческо ателие” 

 16.00 – 20.00 „При баба Шуши” 

 

При интерес и запитвания към курсовете , които предлагаме, моля свържете се с нас:  
е-майл: domskrila@gmail.com 

страница: www.homeonwings.org 

телефон: 0899  121  721 

Адрес: гр.София; кв. Бъкстон; ул.Генерал А.Суворов 14; офис 2 

mailto:domskrila@gmail.com
http://www.homeonwings.org/

