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П р о г р а м а  Ф е с т и в а л ю |  С ц е н а  
С у б о т а ,  2 0  с е р п н я  

12.45 Виступ Дитячого клубу 
 Плавунці&Розумці 

13.00 Ігри з Ігролендом 

14.00  Танцювальний калейдоскоп від клубу 
 спортивного бального танцю Стиль 

14.30 Fashion-шоу «Вишиванки у сучасній 
 моді»від театрально - модельної 
 школи Вінкс  

15.00 Показові виступи ЛОМГО Сінкікай 

15.30 Ігри з Ігролендом  

16.30 Майстер-клас від театральної студії   
 «Маски», проводить керівник студії 
 Уляна Боньцьо 

17.30 Презентаційна програма від 
 мистецького центру «Фора» 
 

18.00 Ігри з Ігролендом 

         Н е д і л я ,  2 1  с е р п н я   

12.00 Ігри з Ігролендом 

13.00 Танцювальне вітання від Sirius  Dance 
 Acadamy 

14.00 Ігри з Ігролендом  

14.45  Розіграш  від дельфінарія «Оскар»  

15.00  Танцювальний калейдоскоп від клубу 
 спортивного бального танцю Стиль 

15.30 Презентаційна програма від 
 мистецького центру «Фора»  

16.00 Шоу-відкриття з сухим льодом  від 
 наукового шоу «ОШОУ» 

 17.00 Ігри з Ігролендом 
  



Планування 

Партнери Фнстивалю 

МАК  
Творча агенція 

ігри з  
аніматорами 



               3. Родинна ковбасна 
Майданчик працює 20 та 21 серпня з 11.00-19.00 
Працюватиме постійно-діючий фотостенд від «Родинної ковбаски», а також дитячі 
майстер-класи з виготовлення патріотичних канапок:  з 12.00 до 15.00. 
 
 
 

Фестиваль сімейного відпочинку  

1.    Дитяча планета. Парк розваг 
Майданчик працює 20 та 21 серпня з 11.00-19.00 
Постійно-діючий ігровий майданчик з розмальовками,  іграми, пригунцями, 
машинками-каталками, великими пазлами , розвагами та веселими аніматорами. 
 

2.    Гончарня. Студія гончарства та ліпки 
Майданчик працює 20 та 21 серпня з 11.00-19.00 
Запрошує і дорослих і дітей на майстер-класи з гончарства. 

4. Комп'ютерна Академiя ШАГ 
Майданчик працює  20 серпня з 14:00 до 16:00 
майстер-клас з робототехніки та 3D-друку.   

 
5.   Happy Family Club  
Майданчик працює 20 серпня з 16.00-18.00 Відбудуться: 
- майстер клас «Солодкий сюрприз» (виготовляємо квіти з паперу та цукерок) 
- розвиваюча рольова настільна гра «Ксенобіологія»  

6. Еколенд. Центр розвитку дитини 
Майданчик працює 21 серпня з 11.00-19.00 
Протягом дня на діток чекають цікаві  майстер-класи: Орігамі «Голуб миру»; Малюнок 
пальчиковими фарбами «Все в твоїх руках»;  «Український віночок» виготовлення віночка 
з паперових квітів;  «Лялька-мотанка» виготовлення оберегу з ниток. 
 



7.    Винахідник. Технічна студія 
Майданчик працює 20 та 21 серпня з 11.00-19.00 
Постійно-діючий ігровий майданчик з LEGO Technic для школярів та LEGO Duplo для 
малюків.  Майструй, випробуй та розвивайся разом з  "Винахідником" 
 
8.    Львівська Академія СТАРТ  ІТ 
Майданчик працює 20 та 21 серпня з 12.00-15.00 
20 серпня - воркшопи з робототехніки. Школярі разом із викладачем Академії «СТАРТ ІТ» 
спробують себе у ролі конструктора та програміста робота. За рекомендаціями 
викладача діти зберуть та запрограмують робота на платформі Arduino. 
21 серпня– безкоштовні майстер-класи «Створи власний веб-сайт». За допомогою 
провідного викладача ваші діти на ноутбуках за 40 хвилин тренінгового модулю створять 
веб-дизайн сайту в Illustrator. Також вони дізнаються про 6 етапів магії створення сайту 
та 5 секретів розробки дизайну. 
 
9. Людмила Бурбура, Керівник Театрально - модельної школи Вінкс 
20 серпня о 15.00  
Відбудеться творчий майстер-клас з виготовлення паперової сукні 

  

10. БОЯР. Мовний Центр 
Майданчик працює 20 та 21 серпня  з 16.00  до 17.00 
Запрошує дітей та дорослих на рухливу англійську Genki English Songs and Dance 
 
11.  Творча майстерня «Сверлик» 
Майданчик працює 20 та 21 серпня з 11.00-19.00 
Майстер-класи з різьби по дереву та гравіюванню по склу. Оплатити потрібно вартість матеріалів 



13.   Шервуд. Ліс пригод 
Майданчик працює 20 та 21 серпня з 11.00-19.00 
Презентація парку розваг. Безкоштовні майстер-класи з гончарства та стрільби з лука. 

12.   «Тато, Мама, Я» Центр розвитку сім'ї, батьківства та дитини 
Майданчик працює 20 та 21 серпня з 14.00-19.00 
На майданчику буде представлено розвиток дитини в утробі матері в реальних розмірах і 
вагою.  

14.   Сімейний клуб «Сім'я від А до Я» 
Майданчик працює 20 та 21 серпня з 11.00-19.00 
Відбудуться дитячі заняття, бесіди з батьками, ігри 

15.    Веселка. Розважальний центр 
Майданчик працює 20 та 21 серпня з 11.00-19.00 
"Веселка" запрошує діточок різного віку на веселкові майстер класи.  
Разом робитимемо коралі із кольорових макаронів, майструватимемо баранчиків із 
соломи, плестимемо віночки і не тільки. 
Не пропустіть, адже буде цікаво та весело! 

16.    Дитячий клуб "Плавунці&Розумці" 
Майданчик працює 20 та 21 серпня з 11.00-19.00 
Постійно працюватиме ігрова зона та творчі заняття для діток від 1 до 4 років. 
Для батьків пройдуть консультації інструктора з раннього плавання, психолога та 
перинатального психолога.  



17.    Вaby Club - Мережа центрів дитячого та сімейного розвитку 
          Helen Doron English. Англійська мова для дітей  

Майданчик працює 20 та 21 серпня з 11.00-19.00 
20 серпня  11:00 -13:00  Англійська Хелен Дорон  
 13.00- 15.00  Розвиваючі заняття від Вaby Club  
 15.00-19.00   Умілі ручки від Вaby Club. 
 15:00 -19:00  Англійська Хелен Дорон  
21 серпня  11.00- 13.00  Майстер-клас з Ліплення від Вaby Club  
 11:00 -13:00  Англійська Хелен Дорон   
 13.00- 15.00  Арт-студія - Живопис  з Вaby Club  
 15:00 -19:00  Англійська Хелен Дорон  
 
  18.    Клуб настільних ігор Медіатеки 

 Майданчик працює 20 та 21 серпня з 11.00-19.00 
 Ігровий майданчик з настільними іграми для дітей та дорослих 

 19. Творча майстерня «Акварель» 
 Майданчик працює 20 та 21 серпня з 11.00-19.00 

 Проводитиме захопливі та цікаві майстер-класи для та дорослих.  Майстер-класи платні. 

Д о  з у с т р і ч і   
2 0 - 2 1  с е р п н я !  


