Фантастичні канікули у Космосі
Сферичний кінотеатр ATMASFERA360/Київський планетарій запрошує усіх школярів
та їх батьків на весняних канікулах провести незабутній час, наповнений марафоном розваг
та захоплюючих пригод.
Починаючи з 21 березня і до самого закінчення канікул, ваших дітей чекають
дивовижні подорожі по нашому таємничому Всесвіту. Усі гості ATMASFERA360/Київський
планетарій вирушать у захоплюючу віртуальну екскурсію по планетах Сонячної Системи. На
кожній планеті діти зможуть отримати масу приємних вражень: переглянути вражаючі
сферичні шоу на одному із самих більших купольних екрані в Європі, прийняти участь у
розвиваючих майстер-класах, позмагатися на швидкість на кмітливість, підтягнути знання
іноземних мов, побудувати космічну станцію, а також разом із фантастичними героями
відправитися спасати нашу планету Земля.

-

Програма весняних канікул:
Робот-Пікассо та Робо-футбол від Технічної студії «Винахідник»;
майстер-класи та показові виступи від школи кунг-фу «Триратна»;
пізнавально-захоплююче сферичне відео від ATMASFERA360;
міні-експозиція від музею досягнень братів Кличко з проведенням призової вікторини;
вікторини та тестування від школи англійської мови Flash;
будівництво космічної станції від міста професій KidsWill;
зайняття по східним мовам від школи Clever Children;
майстер-класи від студії творчості «7 чудес»;
майстер-класи прикрашання пряників і печива від кондитерського дому «Калина»;
фантастичні квести із аніматорами ATMASFERA360;
віртуальна екскурсія по Космосу в супроводі космічних аніматорів;
цікаві досліди та експерименти;
мультимедійні атракціони, інтелектуальні ігри.
Також
під
час
канікул
на
території
сферичного
кінотеатру
ATMASFERA360/Київський планетарій буде діяти унікальна виставка космічних експонатів
«Космос: Машина часу», на якій ви зможете побачити справжній скафандр космонавта та
другі цікаві речі, які побували у Космосі.
Проведіть фантастичні весняні канікули у ATMASFERA360̊/Київський планетарій –
подаруйте своїй дитині можливість добре відпочити та отримати заряд позитивної енергії.
Гарний настрій гарантовано!
Призові партнери весняних канікул у ATMASFERA360̊/Київський планетарій –
кондитерський дім «Калина» та мережа магазинів канцтоварів та ділових подарунків
«Папірус».
*Слідкуйте за оновленням канікулярної програми на нашому сайті www.atmasfera.com.ua,
розклад та кількість майстер-класів та дитячих розваг може змінюватися.
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