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ЩОТИЖНЕВІ ПРОПОЗИЦІЇ ДНІ АКЦІЇ

ПОНЕДІЛОК СУБОТА 04.03., 18.03. і 25.03.

17:00 - 19:00
Мовне кафе для дорослих 

& мовна гра для дітей

10:00 - 17:00
Індивідуальна кар'єрна консультація 

російською мовою

СЕРЕДА СУБОТА 11.03.

15:45 - 16:45 und 17:00 - 18:30
Дитячий театральний гурток 

українською мовою

11:30 - 14:30
Eat & East - міжкультурний бранч

Зустріч I Смаколики I Активності для дітей

СЕРЕДА СУБОТА 18.03.

17:00 - 20:00
Швейна майстерня
для жінок та дітей

12:00 - 14:30
Великодні сюрпризи

Майстерня в дерев'яній хатині

ЧЕТВЕР НЕДІЛЯ 26.03.

16:00 - 18:00 
Вивчайте німецьку, граючи 

з помічниками для вивчення мови

14:30 - 17:00
Реальність чи ілюзія?
Відвідування Illuseum

ЧЕТВЕР НЕДІЛЯ 26.03.

16:30 - 18:00 
musicBOOT

Музичні рухливі ігри для дітей

14:30 - 17:00
750 років історії Берліну в мініатюрі

Відвідування Little BIG City

mailto:wikoku-kreativhaus@fippev.de
mailto:wikoku-kreativhaus@fippev.de
mailto:wikoku-kreativhaus@fippev.de
mailto:wikoku-kreativhaus@fippev.de


"KREATIVHAUS hilft Ukraine"

ПОНЕДІЛОК    17:00 - 19:00

Мовне кафе для дорослих & мовна гра для дітей
Для дорослих і дітей від 5 до 10 років

Усіх, хто хоче розмовляти та практикувати німецьку мову в невимушеній атмосфері з
напоями та закусками, ласкаво просимо в наше мовне кафе. У той же час у нас є група для
дітей (5-10 років), де ми практикуємо німецьку мову з великою кількістю ігор та веселощів. 

З попередньою реєстрацією: wikoku-kreativhaus@fippev.de
Aдреса:  KREATIVHAUS Familienzentrum, Fischerinsel 3, 10179 Berlin

СЕРЕДА 15:45 - 16:45 і 17:00 - 18:30

Пограєте з нами в театр?
Дитячий театральний гурток українською мовою
15:45 - 16:45 - діти 6-8 років
17:00 - 18:30 - діти 9-12 років

Акторство - це хобі, яке дає корисні навички на все життя! Запрошуємо вас на курс, де діти
зможуть познайомитися з акторською майстерністю в ігровій формі та водночас відпочити.
Ми будемо багато рухатися, розвивати увагу та уяву, спілкуватися та практикувати
театральну імпровізацію. 

Тільки за умови реєстрації на електронну адресу  
kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de, Тема "Theatergruppe"

Будь ласка, вкажіть імена дітей та їхній вік.
Ця пропозиція доступна лише українською мовою.

Кількість учасників обмежена, ми надішлемо підтвердження

Aдреса:  KREATIVHAUS Mehrgenerationenhaus, Fischerinsel 3, 10179 Berlin
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"KREATIVHAUS hilft Ukraine"

СЕРЕДА 17:00 - 20:00

Швейна майстерня
Для жінок та дітей від 7 років

Усі жінки та діти, які бажають шити та працювати з текстилем, запрошуються до нашої
відкритої швейної майстерні. Ми контактуємо один з одним і знайомимося. Надається швейне
приладдя та тканини.. 

Без реєстрації  II    Aдреса:  Dialog 101, Köpenicker Str. 101, 10179 Berlin

ЧЕТВЕР 16:00 -18:00

Вивчайте німецьку, граючи 
з помічниками для вивчення мови
Для дітей 4-6 років + батьки

Пропозиція орієнтована на дітей, які хочуть покращити свої навички німецької мови в ігровій
формі. У цьому допомагають різні медіа та матеріали. Розваги з мовою завжди на першому
плані, тому в нашій програмі також є рукоділля та рухливі ігри. Дітей супроводжують батьки
або інші опікуни.

Без реєстрації II   Aдреса: KREATIVHAUS Mitmach-Laden, Fischerinsel 1, 10179 Berlin

ЧЕТВЕР 16:30 -18:00

musicBOOT - музичні рухливі ігри
Для дітей від 7 років

У musicBOOT ми на кожній зустрічі придумуємо нову пісню, граємо з ритмами і паралельно
вивчаємо теорію музики. Тут також є місце для рухів, ігор і теревень.

Тільки за умови реєстрації на mgh-kreativhaus@fippev.de, Тема "musicBOOT"

Aдреса:  KREATIVHAUS Mehrgenerationenhaus, Fischerinsel 3, 10179 Berlin
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СУБОТА 11.03. 11:30 - 14:30

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aдреса: 
KREATIVHAUS
Fischerinsel 3
10179 Berlin

Eat & East - міжкультурний бранч
Для сімей з дітьми різного віку та всіх бажаючих

На спільному міжкультурному бранчі ви можете познайомитися з новими
людьми та налагодити нові контакти, смачно поїсти та, можливо, разом
подати щось до столу; отримати поради щодо різних аспектів життя в
Берліні або, як досвідчені берлінці, дати поради іншим. Ваших дітей
чекають рухливі ігри, куточок рукоділля та інші дитячі розваги. Щиро
запрошуємо всіх старих і нових берлінців!

Тільки за умови реєстрації на електронну адресу  II   дедлайн 07.03.: 
kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de, Тема "Eat & East"

Будь ласка, вкажіть імена всіх дорослих і дітей та вік дітей.

Кількість учасників обмежена, ми надішлемо підтвердження.

СУБОТА 04.03., 18.03. і 25.03.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aдреса:
KREATIVHAUS

Mehrgenerationenhaus
Fischerinsel 3
10179 Berlin

 

Індивідуальна кар'єрна консультація
російською мовою з Катериною Маєр-Савацкі
Для всіх зацікавлених від 14 років  

Ця індивідуальна кар’єрна консультація призначена для молоді та
дорослих, які вперше в Німеччині. Вона включає в себе такі теми, як вибір
професії, переорієнтація в професійному житті, аналіз вашого потенціалу,
допомога з резюме, співбесіди, пошук роботи (робота, навчання,
перепідготовка, підвищення кваліфікації тощо), значні зміни на німецькому
ринку праці, визнання професійних кваліфікацій, тощо. Ви також зможете
поставити запитання про соціальну ситуацію, для кращої та швидшої
інтеграції в Німеччині.

Тільки за умови реєстрації на електронну адресу mayer-sawatzki@gmx.de

Кількість учасників обмежена, ми надішлемо підтвердження з точним часом
індивідуальної консультації.
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СУБОТА 18.03. 12:00 - 14:30

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aдреса: 
KREATIVHAUS Holzhütte

Fischerinsel 3
10179 Berlin

Великодні сюрпризи
Майстерня в дерев'яній хатині 
Для дітей 5-10 років + батьки

У нашій дерев'яній хатині зі старого дерева, залишків меблів та інших
матеріалів можна побудувати чудові речі. Цього разу – незадовго до
Великодня – ми готуємось до цього весняного свята і будуємо пасхальні
сюрпризи з дерева. Проте, оскільки ми працюємо з пилками, гарячими
пістолетами з клеєм, та іншими не зовсім безпечними для дітей
пристроями - необхідна присутність і підтримка батьків.

Тільки за умови реєстрації на електронну адресу   II   дедлайн 12.03.: 
kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de, Тема "Holzhütte"

Будь ласка, вкажіть імена всіх дорослих і дітей та вік дітей.

Кількість учасників обмежена, ми надішлемо підтвердження.

НЕДІЛЯ 26.03. 14:30 - 17:00

 
 
 
 
 
 
 

Місце зустрічі:
Біля входу в Illuseum
Karl-Liebknecht-Str. 9

10178 Berlin

Реальність чи ілюзія?
Відвідування Illuseum Berlin
Для дітей від 6 років з батьками

Що таке оптичні ілюзії? Давайте дослідимо це в Іlluseum — тут ваші почуття
будуть обдурені на кожному кроці — і виявиться, що все не так, як
здається. Забавні та дивовижні експонати покажуть вам, як по різному наш
мозок бачить певні речі. Це унікальний музей, де можна отримати нові
неймовірні враження та ще й розважитися.

Тільки за умови реєстрації на електронну адресу   II   дедлайн  15.03.: 
kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de, Тема "Illuseum"
 

УВАГА! Тільки один дорослий на одну дитину!
Будь ласка, вкажіть імена всіх дорослих і дітей та вік дітей.

Кількість учасників обмежена, ми надішлемо підтвердження.
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kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de 

@kreativhaus_ukraine

@kreativhausberlin

@kreativhausberlin

www.kreativhaus-berlin.de

Projekt "KREATIVHAUS hilft Ukraine"

Mit freundlicher Unterstützung der
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НЕДІЛЯ 26.03. 14:30 - 17:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Місце зустрічі:
Біля входу 

в Little BIG City
Panoramastr. 1A

10178 Berlin
 

750 років історії Берліну в мініатюрі
Відвідування Little BIG City Berlin
Для дітей від 4 років з батьками

Наскільки добре ви знаєте місто, в якому живете? А його історію? Давайте
переживемо маленькі та великі моменти з різних епох Берліну разом і - в
мініатюрі! Завдяки найсучаснішим технологіям та інтерактивним елементам
навіть ті, хто не любить історію, зможуть розважитися, дізнаючись цікаві
факти про столицю.

Тільки за умови реєстрації на електронну адресу  II   дедлайн 15.03.:  
kreativhaus-hilft-ukraine@fippev.de, Тема "Little BIG City" 

УВАГА! Тільки один дорослий на одну дитину!
Будь ласка, вкажіть імена всіх дорослих і дітей та вік дітей.

Кількість учасників обмежена, ми надішлемо підтвердження.
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