Централізована бібліотечна система
Деснянського району м. Києва

Бібліотека № 115 для дітей

Цікава
німецька
Театрально-музична студія
з вивчення німецької мови
Київ, 2019

Вивчаємо мову із задоволенням!
«Як вивчити німецьку швидко? », — питає себе
більшість людей, які щойно почали говорити декілька слів
новою мовою.
Що ж, головний секрет доволі простий – особиста
мотивація та наявність часу.
На сьогодні існує стільки ж методик опанування
німецької, скільки й репетиторів та мовних шкіл.
Бібліотека пропонує для дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку вивчати німецьку мову у
театрально-музичній студії «Цікава німецька».
На заняттях використовуються аудіо, відеоматеріали з
мультфільмами та театралізованими дитячими виставами
німецькою мовою.
Діти ставитимуть театралізовані дійства для батьків і
читацької спільноти, складатимуть казки, вивчатимуть
пісні та вірші німецькою, братимуть участь у цікавих іграх
та квестах.

Заняття проходять:
в четвер - 15.30 та суботу -11.00
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:
095-322-29-19
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ПРОГРАМА*:
I квартал

MEIN LEBENSLAUF
(ПРО СЕБЕ)
Моя біографія
Моя родина
Моя мама

Meine Biographie
Meine Familie
Meine Mutter
II квартал

DIE UKRAINE
(УКРАЇНА)
Географічне
положення України
Клімат України
Погода сьогодні

Die geographische Lage
der Ukraine
Das Klima der Ukraine
Das heutige Wetter
III квартал

HERVORRAGENDE MENSCHEN
DER UKRAINE
(ВИДАТНІ ЛЮДИ УКРАЇНИ)
Bohdan Chmelnytzky
Богдан
Хмельницький
Iwan Masepa
Іван Мазепа
Taras Schewtschenko
Тарас Шевченко
IV квартал

JAHRESZEITEN
(ПОРИ РОКУ.СВЯТА)
Відпустка в Україні

Feiertage in der
Ukraine
Neujahrsfest in der
Ukraine
Fasching in der
Ukraine

Новий рік в Україні
Карнавал в Україні
*У програмі можливі зміни
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Контактна інформація:
м. Київ, вул. Драйзера, 6
e-mail: library115@ukr.net
веб-сторінка:
http//desnabib.kiev.ua
https://www.facebook.com/lybra115

Графік роботи бібліотеки:
Понеділок – Четвер: 10.00 – 20.00
П’ятниця: 10.00 – 17.00
Неділя: 11.00 – 18.00
Вихідний: Субота
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Математичний гурток
для дітей старшого шкільного віку
Київ, 2019

Запрошуємо до бібліотеки
вивчати математику!
На заняттях гуртка «З математикою на Ти»
ви зможете:
 прослухати лекції з основ програмування мови
Python ;
 підвищити розвиток логічного мислення, інтуїції,
просторової уяви;
 оволодіти знаннями, що виходять за межі шкільної
програми;
 підготуватися до участі в олімпіадах та конкурсах;
 підвищити інтерес до математики.
Заняття проходитимуть
з 31 березня до 16 червня 2019 року.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:
095-322-29-19
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Програма гуртка:*
Тиждень 1: Презентація курсу
Тиждень 2: Вступ до Python. Установка, основні
поняття
Тиждень 3: Алгоритми, конструкція if, цикли
Тиждень 4: Пропорції та їх реалізація у Python
Тиждень 5 : Дроби
Тиждень 6: Консультація
Тиждень 7: Numpy та квадратні рівняння
Тиждень 8: Консультація
Тиждень 9: Matplotlib та графіки
Тиждень 10: Консультація
Тиждень 11: Проект
Тиждень 12: Консультація
Тиждень 13: Представлення проекту

*У програмі можливі зміни
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Творча майстерня
для молодшого та середнього шкільного віку

Київ, 2019

Художня творчість… Той, хто доторкнеться до
неї одного разу, вже ніколи не забуде ні з чим
незрівнянного почуття піднесення. Не вірите?
А ви приходьте до нашої бібліотеки, на заняття, у
творчу майстерню «Скарбниця ідей»!
Тут кожен може проявити індивідуальність і
отримати результат своєї творчої вигадки.
Керівники творчої майстерні допоможуть вам у
розвитку ваших найрізноманітніших творчих задумів.

Запрошуємо всіх до Творчої майстерні –
втілювати креативні ідеї разом!

Заняття проходитимуть щомісячно!
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:
095-322-29-19
2

Програма майстерні:
«Краса родом з Петриківки»

Майстер-клас

«Від серця до серця»
до Дня Святого Валентина

Майстер-клас

«Малюємо за творами
Т. Шевченка»

Січень
Лютий

Виставка дитячих робіт
Березень

«Буде в мене писанка –
Про Вкраїну пісенька»
до Великодня

Майстер-клас

«Червоний мак як символ» Майстер-клас
до Дня пам’яті та примирення

Квітень

Травень

«Київ та кияни очима дітей» Конкурс малюнку
Травень-Червень
«Казковий аквагрим»

Майстер-клас

Червень

«Моя квітуча Україна»
Майстер-клас
до Дня Незалежності України

Серпень

«Витинанка-козачок»
Майстер-клас
до Дня українського козацтва

Жовтень

«Іде Миколай у дитячий край» Майстер-клас
до Дня Святого Миколая

Грудень
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просвітницький
проект

для дітей середнього та старшого шкільного віку

Київ, 2019

Просвітницький проект «ТЕРИТОРІЯ Н»:

створено спільно з проектом «Наукова Світлиця»
Малої академії наук України;

спрямовано на популяризацію науки серед дітей,
стимулювання цікавості до щоденного навчання та пізнання;

передбачено конкурсні змагання двох команд (класу
або команди однодумців тощо) за звання «Геніальний клас».
Заняття проекту мають цікаві та нестандартні форми
роботи:
- інженерні експерименти з побудови різноманітних
конструкцій,
- театралізовані представлення фізичних та хімічних
законів,
- конкурси винахідників, батли, квести та ігри з
різноманітної науково-природничої тематики.
Кращі команди проекту братимуть участь у
телевізійному проекті, який проходитиме в он-лайн режимі.
Творчі конкурси триватимуть протягом
навчального року.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:
095-322-29-19

Запрошуємо до бібліотеки
отримувати знання!
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ЗАХОДИ за ПРОЕКТОМ:*
Січень

Математика та фізика з паперу
науково-популярний практикум

Лютий

Чи зможеш ти стати Патоном?
конкурс винахідників

Чарівник перетворень

Березень

інтерактивна година
Квітень

Невідоме і найцікавіше про космос
година астрономії

Київ і ми

Травень

історичний батл

Конструкторське бюро

Вересень

інженерна гра
Жовтень

Цей світ для тебе і для мене
еко-мандрівка

Листопад Експедиція у дивовижний світ мінералів
лекція

Виступ - як шоу

Грудень

лекція-практикум
*У програмі можливі зміни
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