Програма Национален археологически институт с музей
ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

ДЕН 1

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ДЕН 3

ДЕН 2

ДЕН 4

ПЕТЪК
ДЕН 5

Запознаване с музея: обща лекция,
основни сбирки и експонати

Строителство с дървени блокчета и
плоскости

Строителство с дървени блокчета и
плоскости

Разкопките на София /разходка с археолог/

Лекция за най-значимите съкровища в музея

Кратка история на България

Градовете през вековете - първа част:
изработване на макет на сграда /
древногръцки и древноримски храм/

Средновековие - построяване на арка и
крепост от кашони

Реставрация

Търсене на митични чудовища и персонажи - скрити и
като символи в различните експонати в музея

Праистория: разкопки и съкровища

Игри

Игри

Пясъчник с находки и датиране

Игра за съкровището Бускореале

Керамика - датиране

Часът на приказката

Часът на приказката

Изработка на мозайка по традиционна техника Изработка на Фреско по традиционна техника

Керамика - изработка на керамични съдове Градовете през вековете - втора част:
изработване на макет на град /
древноримски и древногръцки и
сравнение/
Игри и дискусии.

Попълване на лагерен дневник

Глина и камък - тракийски долмери

Програма Национален природонаучен музей
СЕДМИЦА 2-5 ЮНИ

УЧИЛИЩЕ ПО БИОСПЕЛЕОЛОГИЯ:
КАКВО СА ПЕЩЕРИТЕ И КАКВО ИМА В ТЯХ
ОЧИ В ОЧИ (ИЛИ АНТЕНИ В АНТЕНИ) С
БЕЗГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ В ПЕЩЕРИТЕ
ПРИЛЕПИТЕ – КОИ СА ТЕ И ЗАЩО СА ВАЖНИ
ЗА НАС
ИМА ЛИ ПЕЩЕРНИ ХОРА ДНЕС ИЛИ КАК ДА
СИ ОРГАНИЗИРАМЕ ЕКСПЕДИЦИЯ

СЕДМИЦА 8-12 ЮНИ

ПЪТЕШЕСТВИЕ В МИНАЛОТО:
КАКВО НИ РАЗКАЗВАТ СКАЛИТЕ,
ЖИВОТНИТЕ В МИНАЛОТО, ПЕЩЕРНИТЕ
ХОРА, ИМАЛО ЛИ Е ДИНОЗАВРИ В
БЪЛГАРИЯ, ИСТОРИИ ОТ ДЪНОТО НА
МОРЕТО, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ И
АНТРОПОЛОГИЯ

СЕДМИЦА 15-19 ЮНИ

ТЕ ЛЕТЯТ: КОЙ КАК ЛЕТИ, КЪДЕ ОТЛИТА И
КОГА СЕ ВРЪЩА (ПТИЦИ, ПРИЛЕПИ И
НАСЕКОМИ, ПТЕРОДАКТИЛИ, МИГРАЦИИ)
ФЕИТЕ НА ЦВЕТЯТА, ПЕРА И КОСТИ,
ДАЛЕЧНИ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ, СЪЗДАДЕНО В
ПРИРОДАТА

СЕДМИЦА 22-26 ЮНИ

СЕДМИЦА 29 ЮНИ-3 ЮЛИ

ОТКРИЙ СВОЯ ПРИРОДЕН ДОМ:
ПРИРОДА ЗА ЛЮБОПИТНИ:
ЧЕРНОМОРСКА КУТИЯ, ПЛАНИНИТЕ ЗА ДЕЦАТА, КАК СЕ СТАВА ПРИРОДОИЗПИТАТЕЛ, СОЦИАЛНИТЕ
ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ПО ГОРСКИТЕ ЕТАЖИ,
НАСЕКОМИ, УМИРАЙ МУДНО, УБИЙСТВЕНА КРАСОТА
ОКОЛО СВЕТА ЗА ЕДИН ДЕН

Програма Национален политехнически музей
ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

9.30 – 12.00 ч. – Рекламите в техниката –
чрез пъзели ще се запознаем с реклами на
технически изобретения, представени в
експозицията на музея, след което ще им
обърнем специално внимание при
разглеждането на експонатите;

9:30 – 11:30 Да преоткрием сетивата си.
Ще научите какво е значението на
сетивата за възприемане на околния
свят; как сетивата ни помагат да
оцелеем; как усещаме вкусовете, защо
вкусът ни се променя; как чуват и
виждат животните; защо усещаме болка.

9:30 – 10:30 – Танграми – хартия, линийка,
цветни моливи
Изработване на квадрат и /или „Яйцето на
Колумб” и построяване на различни фигури

9:30 – 10:30 – Забавна наука – програма с 9:30 – 10:30 – „Колко е часът?” – Ще
физични и химични експерименти, които добиете представа за времето и
са безопасни и съобразени с възрастта
необходимостта от неговото измерване.
на децата (4 и 11 юни) 9:30 – 12:30 Тема
„Текстилно печатане”

12:00 – 13:00 ч. – Обяд

11:30 – 12:00 Как сами да си направим
калейдоскоп. Знаете ли какво
представлява калейдоскопът и как е бил
създаден? А знаете ли, че е много лесно
сами да си направите такъв?

10:30 – 11:00 – почивка, закуска

10:30 – 11:00 – почивка, закуска

10:30 – 11:00 – почивка, закуска

13.00 – 14.00 ч. – Конструиране на „атоми
живот“ – I част: играли ли сте „животно,
растение или минерал“? Чрез нея и други
игри ще разберем разликата между
органични и неорганични съединения

12:00 – 13:00 Обедна почивка

11:00 – 12:30 – Изработване на картина с
повтарящи се елементи (мозайка – линийка и
пергел
Изработване на чертеж – различен за всеки
участник
Оцветяване на повтарящите се елементи

11:00 – 12:30 – Да си
направим...парашут. Но не за да
скачаме ние, а за да разберем коя е
силата, която забавя движението на
парашута и която ще помогне на
пластмасовата ни играчка да се приземи
благополучно (4 и 11 юни)

11:00 – 12:30 – „Парад на часовниците” –
Ще се запознаем с раличните видове
часовници и ще измерим времето с вода,
огън, слънце и пясък.

14.00 – 14.30 ч. – Почивка с игри

13:00 – 15:00 Как сами да си направим
калейдоскоп. (продължение)

12:30 – 13:30 – време за обяд и игри

12:30 – 13:30 – време за обяд и игри

12:30 – 13:30 – време за обяд и игри

14.30 – 16.00 ч. – Конструиране на „атоми
живот“ – II част: във втората част ще
сглобим модел на молекула. Така ще
създадем чрез науката едно прекрасно
произведение, което всеки ще си отнесе. То
ще бъде изкуство, но най-вече наука! И
всичко това докато учим за природата на
химията!

15:00 – 15:30 Следобедна почивка

13:30 – 15:30 – Решаване на задачи с кибритени
клечки –1 кибрит на дете
Подготвят се няколко групи задачи: за деца от
7до 10 години; за деца от 10 до 12 години; с
повишена трудност

13:30 – 15:00 – Лесно ли е да си
конструктор? Ще направим заедно
няколко експеримента, които ще ни
покажат какви качества се изискват за
това (4 и 11 юни)
13:30 – 17:00 Тема „Текстилна
лаборатория”. Децата се запознават с
основните текстилни суровини, от които
се изработва облекло. Научават как да
разпознават различни влакна – от
растителен и животински произход и
наблюдават под микроскоп техния
строеж. (18 и 25 юни)

13:30 – 15:00 – „Тик-так, тик-так – направи
си сам часовник” – С вашата сръчност и
нашите указания, ще си направите найневероятния, при това работещ часовник
за детската стая.

15:00 – 15.30 – почивка

15:00 – 15.30 – почивка

15:30 – 17:00 – Подводница в бутилка.
Какво кара подводницата да потъва и
после да изплува? И може ли всеки от
нас да си отиде в къщи със собствена
подводница? (4 и 11 юни)

15:30 – 17:00 – „Тик-так, тик-так – направи
си сам часовник” – продължение

Децата се запознават със занаята
„Басмаджийство”, който представлява
художествено печатане върху текстил.
То се осъществява посредством
специални дървени калъпи-щампи.
Всеки участник изработва своя
щампирана тениска като използва готови
калъпи, а сам прави дизайна и цветовото
съчетание. (18 и 25 юни)

15:30 – 17:00 Музиката и техника. Ще
15:30 – 16:00 – почивка
разберете, че и в изкуството на музиката
има изключително много техника – ще ви
запознаем с различни видове музикални
инструменти и начинът, по който свирят.
А знаете ли, че и в музиката има
„огледало” и „рак”?

16:00 – 17:00 – Стрелба в цел –топчета за тенис
на маса
Игра за стрелба в цел – упражнение, свързано с
действие събиране
Групата се разделя на 2 отбора, които се
състезават на 2 места
единият отбор с топче за тенис цели мишена
вторият отбор се състезава с новата игра – с
„плочки”

13:30 – 17:00 Тема „Текстилна
лаборатория”. Децата се запознават с
основните текстилни суровини, от които
се изработва облекло. Научават как да
разпознават различни влакна – от
растителен и животински произход и
наблюдават под микроскоп техния
строеж.

Програма Национална художествена галерия
ПОНЕДЕЛНИК
-различаване на скулптура, живопис и графика

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

-композиция, пропорции(човешка фигура)

Натюрморт - рисунка

-рисунка(скица), натюрморт, пейзаж, портрет,
(различаване на жанровете) и основни
принципи в направата им – практика и примери
с картини от (видове пейзажи)

-колорит; цветови гами; топли и студени Монотипия - техника за
отпечатване от стъкло/плексиглас
цветове; контрастни цветове
върху хартия

- Лекция за българското изкуство

-обедна почивка(пикник)

-обедна почивка (пикник)

-обедна почивка(пикник)

-обедна почивка(пикник)

-обедна почивка(пикник)

-забележителностите на София–
рисунки;скици /храм-паметник « Александър
Невски ». Народен театър « Иван Вазов »,
Музей за история на София /Банята/, НХГ и
т.н.

-забележителностите на София–
рисунки;скици /храм-паметник « Александър
Невски ». Народен театър « Иван Вазов »,
Музей за история на София /Банята/, НХГ и
т.н.

-забележителностите на София–
рисунки;скици /храм-паметник
« Александър Невски ». Народен театър
« Иван Вазов », Музей за история на
София /Банята/, НХГ и т.н.

-забележителностите на София–
рисунки;скици /храм-паметник
« Александър Невски ». Народен
театър « Иван Вазов », Музей за
история на София /Банята/, НХГ и
т.н.

-копие на картина първи етап: избор на
картина, скици, предварителна рисунка или
започване на рисунка върху платното

-копие на картина втори етап:
завършване на рисунката върху платно,
избор на цветове и полагане на основни
петна, кретизиране на форми цветове и
детайли

Игри

-забележителностите на София– рисунки;скици / Човешка глава- пропорции и рисунка
храм-паметник « Александър Невски ». Народен
театър « Иван Вазов », Музей за история на
София /Банята/, НХГ и т.н.

