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Знайди свій шлях - Ласкаво просимо до дитячого музею «Лабіринт».
Навчально-творчі дні для українських дітей
За фінансової підтримки kulturvoll e.V.

Дитячий музей «Лабіринт» у Берліні поповнив програму освітніх та творчих заходів для
українських дітей 6-11 років. Безкоштовна пропозиція діє кожну середу вдень (15:00 -17:00) з
18 травня по 29 червня 2022 року.
Дитячий музей «Лабіринт» розташований у районі Веддінг Берліна, де проводяться заходи для
дітей з Берліна та з усього світу. Зараз ми демонструємо виставку «Природа сьогодні!
Приєднуйся до завтра», в якій йдеться про природу та охорону навколишнього середовища.
Відвідавши виставку, діти з України можуть дізнатися цікаве про навколишнє середовище,
відчути природу та екологічність, щось зробити в музейній майстерні, дізнатись про чудові
місця в Берліні, навчитися нового та грати, слухати оповідачів – і ще й вивчай німецьку.
Ця пропозиція має за мету культурне та естетичне виховання та творче опосередкування
перших навичок з німецької мови. Ми хотіли б вчитися та досліджувати разом у нашому музеї
та нинішній виставці й запропонувати дітям-біженцям трохи нормального та повсякденного
життя й полегшити їхнє нинішнє перебування в Берліні.
Дуже вітаються батьки. Однак діти віком від 8 років також можуть брати участь без супроводу,
якщо цього бажають усі сторони. Працює українсько-німецький перекладач.
До 20 дітей можуть зареєструватися на цю безкоштовну пропозицію. Події змістовно не
ґрунтуються одна на одній, тому є можливість брати участь не у всіх подіях. Але дітей так само
можна зареєструватися на всі дати. Деталі реєстрації дивіться нижче.
Інформація з одного погляду
Дата: 18 травня – 29 червня 2022 року (7 дат), 15:00 – 17:00

Розташування: Labyrinth Kindermuseum Berlin, Osloer Str. 12, 13359 Berlin-Wedding
www.labyrinth-kindermuseum.de
Учасники: українські діти від 6-11 років, 15-20 дітей на заняття (за реєстрацією)
Реєстрація: за телефоном (німецька, англійська) 030 800 93 11-50 або електронною поштою
anmeldung@labyrinth-kindermuseum.de

За інформацією та запитаннями: Бріжит Штайнер (Brigitte Steiner), 030 800 93 11-62,
brigitte.steiner@labyrinth-kindermuseum.de

