Тематични програми за абонаментни посещения на детски
градини (4-5 г.):
Животните
Тази програма запознава децата с различните животински видове. Подробно ще се спрем на бозайници,
птици и насекоми, като отбележим важните им характеристики, местообитание и хранене. След това ще се
спуснем в миналото, където децата ще се запознаят със страховитите праисторически животни. Програмата
включва и научна приказка за „Природата“, песни, както и много игра сред експозициите на Музейко.
Акценти: Млекопитаещи/бозайници, козина, топлокръвни, птици, криле, пера насекоми, външен скелет,
антени, ципести криле, местообитание, храна, характеристики, фосили, праисторически, динозаври,
птеродактил.

Промени
Децата ще научат как вкаменелостите ни помагат да разберем за промените в историята на животинския свят
и климата, като участват в драматизация, показваща как са се образували фосилите. Нашите малки
посетители ще научат и за сезоните, промените в растителния свят и миграцията на птиците. Програмата
включва също песни и много игра сред експозициите на Музейко.
Акценти: Вкаменелост, фосил, амонит, трилобит, динозавър, мамут, земетресение, сезони, гора, листа,
широколистни, иглолистни, птици, миграция, смяна на козината.

Дрехи
Децата ще се запознаят с дрехите на първобитните хора. Ще разберат също: Къде са живяли? Какво са
оставили след себе си? Как археологията ни помага да научим за всичко това? След това ще проследят
развитието в обработката на тъкани: прежда, вретено, хурка, стан и дори - ще подстрижат въображаема овца.
Децата ще се насладят на пищността на средновековните дрехи. Ще могат да се облекат с тях. Програмата
включва и приказка за „Новите дрехи на царя“, песни, както и игра сред експозициите на Музейко.
Акценти: Кожа, първобитен човек, хижа, пещера, обработка, пещерни рисунки, археология, руно, къделя,
прежда, хурка, вретено, стан.

Професии
Tази програма запознава децата с професиите на: палеонтолога, вулканолога и архитекта. Чудната
интерактивна експозиция на Музейко ги превежда през предизвикателствата на тези професии и ги
вдъхновява да последват избраната кариера когато пораснат. Програмата включва песни и игра сред
експозициите на Музейко.

Акценти: Фосил, палеонтолог, Лава, магма, изригване, земетресение, вулканолог, сгради, къщи, строителни
материали, градска среда, архитект.

Растения
Децата ще се запознаят с различните видове растения, като ги идентифицират на интерактивната стена в
Музейко. Сред експозициите те ще научат също разликата между просто и сложно листо. Ще видят плодовете
на различни дървесни видове. След това ще изследват как растенията сами успяват да си произвеждат храна.
Накрая малките посетители ще засеят собствено растение. Програмата включва и „Кинетична приказка“,
песни и много игра сред експозициите на Музейко.
Акценти: Растения, дървета, храсти, цветя, плод, стебло, корени, кора, дървесни кръгове, просто листо,
сложно листо, фотосинтеза, въглероден диоксид, кислород, захар, слънчева енергия, семенца, почва/пръст,
вода, минерали, растеж.

Транспорт
Децата ще преминат през етажите на Музейко, откривайки интересни факти за миналото, настоящето и
бъдещето на транспорта. Програмата включва и стихотворение, песен и кинетични игри.
Акценти: Транспорт на миналото, транспорт на бъдещето, правила за безопасност, светофар, пешеходна
пътека, балон, транспортни средства.

Съкровища
С тази програма ще заведем децата до миналото и ще им разкажем за добива на руди, благородни метали и
скъпоценни камъни. След това ще ги запознаем със съкровища и артефакти, докато изследват
археологическата палатка на Музейко. На етажа на дивата природа, нашите малки гости ще научат за видове,
скрити в червената книга на защитените животни и растения в България. Накрая децата ще научат и за
енергийните богатства на нашата планета и колко е важно да ги опазим.
Акценти: Руда, благородни метали, скъпоценни камъни, мина/рудник, артефакт, археологически разкопки,
защитени животни и растения, прилепи, еделвайс, възобновяеми и невъзобновяеми енергийни източници.

Времетраене на всяко посещение: 50-60 мин.
Водещ: Ведър музейковец

