Образователни програми
За училищни групи от 5 до 8 клас

Учене чрез преживяване:

Специално разработени научни работилници
или организирана разходка
Над 130 интерактивни изложби

www.muzeiko.bg

Науката – забавна и достъпна

Организирана разходка с водещ
Подходящо за: 5 – 6 клас
Учебни предмети: Човекът и природата, История и География
Разходката предизвиква децата да преживеят интерактивните експозиции
в Музейко, използвайки метода Лов на съкровища.
Учениците получават карти със снимки или част от снимки от изложбата
и те трябва сами да открият изображенията в експозицията и да изпълнят
придружаващата ги задача.
Защо да посетите Музейко?
Млади учени и опитни педагози се грижат за незабравимото преживяване
на деца и учители по време на Вашето посещение.
Музейко разкрива вълнуващи тайни от необятния свят на науката.
Нашите образователни програми са разработени с препратка към
учебното съдържание. Децата надграждат наученото в училище,
обогатяват своите знания и развиват уменията за живота днес.

„Над 45 000 ученици вече участваха в образователните програми на Музейко.
Направете го и Вие!“
Бистра Кирова, изпълнителен директор на Детски научен център Музейко

Ден на игрите
В Ден на игрите може да изберете една
научна работилница и разходка сред изложбите
на Музейко.
Научни работилници по природни науки
Въведение в клетката
Подходящо за: 5 – 6 клас
Учебен предмет: Човекът и природата

Химични реакции
Подходящо за: 5 – 6 клас
Учебен предмет: Човекът и природата

Въвежда учениците в клетъчната
теория и разглежда клетката –
градивна единица на живите
същества. Серия от демонстрации
ги запознават с процесите на обмяна
на веществата, дифузия, осмоза
и пропускливост на клетъчната
мембрана.
Всеки ученик изработва модел
на клетка, докато се запознава с
основните структури в нея, приготвя
микроскопски препарати и извършва
наблюдения на различни видове
клетки.

Децата изследват химическите
свойства на веществата и по
вълнуващ начин се запознават с
понятията реакция, реагент и
продукти на реакция. Учениците
ще разпознаят химични реакции
в ежедневни ситуации и чрез серия
от лабораторни експерименти
ще наблюдават признаци на химични
реакции.

ДНК
Подходящо за: 7 – 8 клас
Учебни предмети: Биология и Химия

Клетката
Подходящо за: 7 – 8 клас
Учебен предмет: Биология

Работилницата ДНК запознава
учениците с ролята на тази молекула
в определянето на наследствените
белези и разнообразието на
живите същества, с човешкото
размножаване и зародишно развитие.
Демонстрации и игри въвеждат
нивата на организация на ДНК - от ген
през хромозоми до геном. Дискутира
се ролята на мутациите и на
биотехнологиите в ежедневието ни.
С практическа дейност всеки ученик
влиза в ролята на генен инженер и
извлича ДНК като допълва знанията
си за химичните свойства на
нуклеиновата киселина.

Учениците имат възможност да
разширят своето разбиране за
строежа и функцията на различни
видове клетки. Демонстрация
представя органелите в клетката.
Учениците затвърждават показаното
в отборна работа с макети на
клетки. Под формата на игра те
изследват връзката между функцията
на различни човешки клетки, техните
форма и съдържание, и допълват
новите знания с микроскопски
наблюдения.

„Образователната среда в Музейко въздейства силно върху
децата и те с лекота участват в научните експерименти.
Занятията провокират интереса на децата към точните науки.”
Учител в ЧПГ „Образователни технологии“, гр. София

Бързо и лесно записване
Заявете предварително посещение
Резервиране на посещение за училищна група:
За повече информация и цени на програмите влезте на
www.muzeiko.bg – Училищни групи. Музейко е регистриран в платформата
на МОН по проект „Твоят час“ за извънкласни дейности.
Изпратете попълнената заявка за посещение на edu@muzeiko.bg
Ще получите потвърждение до 3 работни дни.
В деня на Вашето посещение
Водещ от Музейко посреща групата и при организирано посещение
ръководи групата по време на програмата. Присъствието на учителите
осигурява пълноценно и приятно посещение.
Посещение само за учители:
Възползвайте се от възможността да разгледате нашия Детски научен
център всеки петък. Необходимо е записване на телефон 02 902 00 09.
„Всичко е много добре организирано от подаването
на заявката до края на посещението ни в Музейко. Вниманието
и отношението към всички нас беше отлично. Ще дойдем отново.“
Учител от ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Смолян
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Музейко е близо и Ви очаква!

Адрес
гр. София
кв. Студентски град,
ул. Проф. Боян Каменов 3

Работно време
10:00 — 18:00
Почивен ден:
понеделник

Телефон
02/ 902 00 09
02/ 902 00 25

Автобусна спирка
МГУ Св. Иван Рилски
№ 123, 69, 70
88, 676, 413

СБАЛ по онкология
№ 88, 280, 294

Метростанция
Г.М. Димитров
Изход:
Студентски град
На 7 минути пеша

GPS координати
42.660287,23.355235

Заявки
за посещение
edu@muzeiko.bg
www.muzeiko.bg

Паркинг
За автомобили
и автобуси

БУЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
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