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Середа, 26 вересня
«Таємничий мікросвіт»
Зоопарк у краплині води. Чи можна змінити
колір квітів та інші таємниці рослин.
Виділення ДНК з бананів і багато-багато
іншого
«Знайомі речовини творять дива»
Багато цікавих дослідів з кухонною сіллю,
содою, цукром, крохмалем і клеєм, за
допомогою яких створимо хімічну магію
«Дивовижний світ у краплі»
Знайомство з невидимим мікросвітом за
допомогою мікроскопа
«Музика і архітектура»
Будемо простежувати взаємозв’язок між
мелодією і різними будівлями, навчатися
«чути» архітектуру та «бачити музику»
(Антоніна Мітрахова)
«Малюнок і архітектура»
Знайомимося з основами будування
перспективи і малюємо осередок для
анімаційних героїв Соль і Віль
«Архігра» ‒ граємо в архітектуру!
Розглянемо основні музеї сучасного
мистецтва, розберемо і зробимо макет-ескіз
одного з них (архітектор Влад
Голдаковський)
Четвер, 27 вересня
«Хімія в нашому житті»
Відвідувачі ознайомляться з хімічним
складом деяких продуктів харчування і
проведуть експерименти, які зможуть
повторити вдома власноруч
«Робота водного фонтану»
Створення постійного фонтана з
повсякденних матеріалів
«Як літає вертоліт»
Конструювання моделі ротора з простих
матеріалів
«Гра з парашутами»
Розроблення дизайну парашута для
уповільнення руху об’єкта (чайного
пакетика) з повсякденних матеріалів
«Майстерня історика»
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Знайомство з українським письмом
ранньомодерної доби – скорописом і
напівуставом. Практика читання історичних
документів XVI‒XVII ст. та техніка їх
написання
«Дитяча школа археолога»
Мета і способи пошуку дослідниками
старожитностей, розчистка відвідувачами
макета решток мамонта
«Малюнок і архітектура»
Знайомимося з основами будування
перспективи і малюємо осередок для
анімаційних героїв Соль і Віль
«Музика і архітектура»
Будемо простежувати взаємозв’язок між
мелодією і різними будівлями, навчатися
«чути» архітектуру та «бачити музику»
(Антоніна Мітрахова)
«Архігра» ‒ граємо в архітектуру!
Розглянемо основні музеї сучасного
мистецтва, розберемо і зробимо макет-ескіз
одного з них (архітектор Влад
Голдаковський)
П’ятниця, 28 вересня
«Розумні матеріали» і сучасне життя
Знайомство з різними видами «smartматеріалів»,
методами
їх одержання,
напрямами застосування. Демонстрація, як
працює їхній «розум»
«Стань майстром слова»
Оволодіння основами риторики, розвиток
мислення, фантазії, уваги, пам’яті та
майстерність спілкування
«Доба мисливців на мамонтів»
Чим і на яких тварин полювали найдавніші
люди, з чого робили одяг, якими
інструментами користувалися і як вижити в
умовах льодовикової доби
«Ігри давнини»
Ознайомлення з історією монет та іграми
давнини
«Малюнок і архітектура»
Знайомимося з основами будування
перспективи і малюємо осередок для
анімаційних героїв Соль і Віль
«Музика і архітектура»
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Будемо простежувати взаємозв’язок між
мелодією і різними будівлями, навчатися
«чути» архітектуру та «бачити музику»
(Антоніна Мітрахова)
«Архігра» ‒ граємо в архітектуру!
Розглянемо основні музеї сучасного
мистецтва, розберемо і зробимо макет-ескіз
одного з них (архітектор Влад
Голдаковський)
Субота, 29 вересня
«Секрети харчової та фармацевтичної
хімії»
Бажаєте зазирнути за лаштунки сучасного
виробництва товарів щоденного споживання
і розкрити деякі їх таємниці?
«Пряно-ароматичні спеції»
Урок біології за методикою CLIL (німецька
мова) для дітей 6‒7 років «Приготування
спецій пряно-ароматичних рослин»
«Змочування, поверхневий натяг та
водовідштовхуючі речовини»
Властивості рідини, «неньютонівська
рідина» і як знайти найкращий
водовідштовхуючий засіб для взуття
«Таємниці живих організмів»
Клітини як окремий живий організм і
виготовлення макетів клітин із пластиліну
«Хімічні досліди й демонстрації»
Хімічні досліди: «Фараонова змія»,
«Вулкани», «Світлофор», «Зубна паста для
слона», «Слайм», «Стрибунець», «Колоїдний
сад», «Розчини, що світяться», «Золотий
дощ»
«Малюнок і архітектура»
Знайомимося з основами будування
перспективи і малюємо осередок для
анімаційних героїв Соль і Віль
«Дизайн і предмети»
Разом з архітектором Олександрою
Платоновою створюємо незвичайні речі та
будуємо власну барабанну установку за
допомогою звичайних речей
«Архігра» ‒ граємо в архітектуру!
Розглянемо основні музеї сучасного
мистецтва, розберемо і зробимо макет-ескіз
одного з них (архітектор Влад
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Голдаковський)
Неділя, 30 вересня
«Життя під мікроскопом!»
Ви зможете розглянути під мікроскопом
різноманітні мікропрепарати: «Хромосоми
людини», «Бактерії ротової порожнини
людини». Також у вас буде можливість
власноруч виготовити мікропрепарати
«Таємничий світ речовин»
Діти ознайомляться з різними речовинами, їх
властивостями і зможуть самостійно зробити
іграшку на згадку
«Карта – мова географії»
Як навчитися розуміти мову географічних
карт
«Про що мовчить каміння»
Знайомство з гірськими породами та
мінералами, що складають земну кору
«Малюнок і архітектура»
Знайомимося з основами будування
перспективи і малюємо осередок для
анімаційних героїв Соль і Віль
«Музика і архітектура»
Будемо простежувати взаємозв’язок між
мелодією і різними будівлями, навчатися
«чути» архітектуру та «бачити музику»
(Антоніна Мітрахова)
«Дизайн і предмети»
Разом з архітектором Олександрою
Платоновою створюємо незвичайні речі та
будуємо власну барабанну установку за
допомогою звичайних речей
«Колаж і архітектура»
Разом з архітектором Ігорем Редкіним
мандруємо в майбутнє. Що нас буде
оточувати у нашому житті і як створити те,
що необхідно. Будуємо власні світи
«Архігра» ‒ граємо в архітектуру!
Розглянемо основні музеї сучасного
мистецтва, розберемо і зробимо макет-ескіз
одного з них (архітектор Влад
Голдаковський)
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