
Дитячий майданчик

   Гасло дитячого майданчика

22 Форум видавців у Львові



Дата:
 

10 – 13 вересня 2015 року

Місце: Державний природничий музей (вул. Театральна, 18), 
Національний музей ім. А. Шептицького (пр. Свободи, 
20)

Кількість заходів  400

Цільова аудиторія Діти та підлітки (3-15 років), їх батьки, вихователі, 
вчителі

Кількість 
поінформованих

4 000 000

Кількість 
відвідувачів

10 - 12 000



- Література
- Мистецтво
- Наука
- Музика
- Театр
- Танці

- Мандри
- Екологія
- Рукоділля
- Ігри
- Спорт та здоров'я
- Заходи для батьків

ТЕМАТИЧНІ ПРОСТОРИ:



ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК – ЦЕ ЄДИНА ІСТОРІЯ

Кожнен учасник Дитячого майданчику – стає творцем власної  історії

На вході дитина отримує книгу-буклет, яка допомагає їй пройти усі блоки фестивалю. 
Приймаючи активну участь в різних локаціях, збирає відзнаки до своєї книги. Чим більше 
відзнак буде зібрано - тим більші шанси виграти приз. 

Дитина таким чином стає літературним героєм, що мандрує розділами своєї книги – 
просторами фестивалю.



Зустрічі з авторами, ілюстраторами, дослідниками, літературні читання, 
літературні майстерні і конкурси
Дитячі письменники і художники  спілкуватимуться з відвідувачами фестивалю 
на зустрічах, автограф-сесіях і творчих майстернях.

Дитячі видавництва
Продаж найновіших дитячих книжок від учасників Форуму видавців у Львові

Книжковий квест
Гра, що вчить дітей цікавитись сучасним літературним та видавничим 
процесом.

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОСТІР



АКЦІЯ “КНИЖКА ВІД ЗІРКИ”

Відбувається щодня за участі зірок мистецтва, спорту і шоу-бізнесу. 
Кумири читають дітям, розповідають, що допомогло їм досягнути 
успіху, фотографуються, проводять експрес-конкурси на знання 
літератури з врученням призів – книжок від видавництв-партнерів.



Щоденні дитячі дефіле в костюмах літературних героїв, відзначення найкращих образів

 

ФЕСТИВАЛЬ ЛІТЕРАТУРНИХ ГЕРОЇВ



     МУЗЕЙНИЙ КВЕСТ

12 музеїв презентують себе на Дитячому майданчику

Окрім ознайомлення із презентаціями музеїв, діти зможуть взяти участь в спеціальних 
тематичних майстер-класах та квесті, який перетворить знайомство із музеями на 
захоплюючу подорож. 

 



       

     НАУКОВИЙ ПРОСТІР “СУЧАСНА АЛХІМІЯ”

Науково-пізнавальні заходи для дітей різних вікових категорій: видовищні наукові 
експерименти, майстер-класи, лабораторні практикуми, стендові покази.

Заходи спрямовані на зацікавлення дітей у пізнанні, науковій діяльності, винахідництві та 
технічній творчості незалежно від віку.

Фізика, хімія, електроніка, програмування, робототехніка, моделювання, ресурсозбереження 



       

              ПРОСТІР МАЙСТЕР-КЛАСІВ
  

Понад 50 видів майстер-класів з різних видів творчості та рукоділля, танців, 
театрального мистецтва, музики для хлопчиків та дівчаток різного віку. 

Одночасно відбувається від 4 до 10 різних майстер-класів. 

Діти будуть створювати неймовірні речі із найрізноманітніших матеріалів (в  т.ч. 
створення паперу і книжок), малювати, ліпити, складати, вирізати, моделювати за участі 
наших чарівних майстрів 



Постійно діючий простір для  найменших діточок (від 3 до 5 років) та їх батьків

Розвиваючі заняття та  майстер-класи від  центрів дитячого розвитку, творчих 
студій,  мовних шкіл

ТЕМАТЧНИЙ ПРОСТІР «МАЛЕЧА»



Постійно діючий простір із настільними іграми, головоломками, 
розвиваючими іграми, змаганнями

ІГРОВИЙ ПРОСТІР



 

Семінари і тренінги з розвиваючого та  
сімейного читання, практична 
психологія, консультації дитячого 
психолога з питань адаптації дитини до 
дитячого садка, особливостей 
підліткового віку, виховання казкою, ігри 
— як інструмент навчання, йога для мам 
тощо…

ЗАХОДИ ДЛЯ БАТЬКІВ



ТБ: 1+1, ПЛЮСПЛЮС, UA: Перший, ZIK, Громадське, Еспресо, ТРК 
Львів

Радіо: Аристократи, Львівська хвиля, Вголос, ЛЮКСЕН

Друковані ЗМІ: Країна, Газета по-українськи, Новое время, День, 
Український тиждень, ШО, Мамин клуб, Високий Замок, Львівська 
пошта, Афіша міста Львів

Інтернет-медіа: Українська правда. Життя, Інсайдер, Культпростір, ZIK, 
Барабука, Літакцент, Читомо, Друг читача, Платформа, Літцентр, Lviv 
Online, Afishalviv.net, Твоє місто, Компаньйон,

  МЕДІА-ПАРТНЕРИ:


