
Basteln
Kreativ im Kinder-Museum 
“Welt der Sinne”

Offenes Angebot für Familien mit ukraini-
scher und/oder russischer Begleitung

Майстерня ручних виробів
Творчість у дитячому 
музеї „Світ почуттів“: 

безкоштовний креативний воркшоп 
на українській або російській мові для 
сімей з України

Im Kinder-Museum braucht man nicht viele Worte. 
Die zahlreichen Experimente sind intuitiv oder über 
Bildanleitungen zugänglich. Somit kann die „Welt der 
Sinne“ von allen ohne große Sprachbarrieren ent-
deckt werden. Für spannende Erlebnisse sorgen das 
Spiegelkabinett, optische Täuschungen, Riesenohren 
und die vielen Riech- und Taststationen.

Jeden Mittwoch begrüßen wir von 15 - 17 Uhr unsere 
kleinen und großen Besucher und Besucherinnen 
auch in ukrainischer und/oder russischer Sprache 
und heißen so alle ukrainischen Familien, die neu in 
Dresden sind herzlich willkommen.

Ein offenes Mal- und Bastelangebot rund um das 
Thema Sinne ergänzt den Ausstellungsbesuch. 
Dabei können neben optischen Täuschungen auch 
gemeinsame Riesenbilder erstellt werden, kleine 
Daumenkinos, Hörmemorys, Buttons, Duftkarten 
zum Verschicken oder Porträts zum Selbstbehalten 
– jeden Mittwoch etwas Neues.

Kinder bis 10 Jahre können nur in Begleitung eines 
Erwachsenen das Kinder-Museum besuchen.

Ми тепло вітаємо українських громадян, 
які нещодавно приїхали до Дрездену та 
запрошуємо маленьких і дорослих відвідувачів 
на безкоштовний воркшоп у дитячому музеї 
„Світ Почуттів“ щосереди з 15.00 до 17.00.

У Дитячому музеї багато слів не потрібно. 
Численні експерименти доступні інтуїтивно 
або за допомогою інструкцій із зображеннями. 
Таким чином, дитяча виставка „світ почуттів“ 
доступна для кожного без мовних бар‘єрів.
Дзеркальний лабіринт, об‘єкти з оптичними 
ілюзіями, вуха велетня та численні станції нюху 
та дотику подарують Вам захопливі враження. 
Нова програма малювання та рукоділля на тему 
відчуттів людини доповнить Ваше враження 
про виставку. 

Щосереди діти можуть займатися чимось 
новим – разом створювати вироби з оптичними 
ілюзіями, гігантські картини, маленькі перекидні 
книжки, об‘єкти для звукової пам‘яті, значки, 
ароматичні листівки або портрети для себе.

Діти до 10 років можуть відвідувати Дитячий 
музей лише у супроводі дорослих.

Jeden Mittwoch, 15 – 17 Uhr

Кожної середи з 15.00 до 17.00


