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Це програма для наших маленьких відвідувачів, від 4 до 9 років. Цікаві 
досліди, наяких Професор проведе ряд експериментів з простими речами, 
що є у кожному домі: оцет, сода, повітряні кульки, апельсин тощо. Діти 
самостійно спробують провестидеякі досліди та дізнаються багато 
корисного.
Досліди проводяться з активною участю дітей. Ведучій детально  
поясненює усе, що відбувається у процесі дослідів, а отже, деякі 
експерименти діти з легкістю потім зможуть повторити і вдома (звісно, під 
наглядом старших)

Експерименти

Тривалість: 60 хвилин Вартість: 2600 грн/до 10 дітей

Вартість програми вказана на компанію до 10 відвідувачів.
Якщо відвідувачів від 11 до 20, додатково сплачується вартість вхідного 

квитка на кожну дитину та + 300 грн за участь у програмі.



      
       
       
       

        
       
          
        
    

         
      

  

        
             
  

Майстер-клас "Диско-слайм"
Слайми – це те, що люблять усі діти! На майстер-класі маленькі відвідувачі 
навчаться самостійно їх робити! Кожному учаснику видадуть необхідні 
матеріали та крок за кроком покажуть, що і як потрібно змішати, щоб 
отримати  ідеальний слайм. Після закінчення МК зроблений слайм діти 
забирають із  собою як подарунок.

Тривалість: 60 хв

1. МК «Диско-слайм» - на цьому МК діти зроблять слайм, що світиться в ультрафіолеті. За 
бажанням можна додати ароматизатор та пінопластові кульки. Також, у цей МК входить екскурсія 
по  Лабораторії 30хв
2. МК «Нічничок» - це слайм, що світиться у темряві, як маленький нічничок! Завдяки спеціальній 
фарбі він може поглинати світло вдень та віддавати його у темряві. Також, у цей МК вход ить 
екскурсія по Лабораторії 30хв.

  Вартість програми вказана на компанію до 10 відвідувачів.
Якщо відвідувачів від 11 до 20, додатково сплачується вартість вхідного квитка на кожну 

дитину та + 300 грн за участь у програмі.

Вартість:2600грн/до 10 дітей



      
       
       
       

        
       
          
        
    

         
      

   
Тривалість: 1 година 30 хвилин

        
             
  

Програма "Діти - Лаборанти"

Вартість: 3500 грн/ до 10 дітей 

Програма «Діти-лаборанти» - це ідеальна програма для дітей від 5 до 9 років! Діти перетворяться на 
справжніх маленьких дослідників! Вони перевдягнуться у лаборантів та разом з професором 
досліджуватимуть експонати у Лабораторії, проведуть ряд дослідів, навчаться робити деякі 
експерименти в домашніх умовах та зроблять собі справжніх диско-слаймів!
Ця програма включає у себе три розділи:
1. Інтерактивна екскурсія, на якій діти разом з ведучим досліджуватимуть Лабораторію та зможуть 
дізнатися, як діють стихії, як складаються деякі головоломки та як працюють різноманітні маятники 
та інші механізми. Також дітям покажуть, на яких експонатах можна виграти призи!
2. Цікаві досліди, на яких Професор проведе ряд експериментів з простими речами, що є у кожному 
домі: оцет, сода, повітряні кульки, апельсин тощо. Діти самостійно спробують провести деякі досліди 
та дізнаються багато корисного
3. Майстер-клас «Диско-слайм» - тут діти зможуть створити свій власний слайм! Кожен отримає усе 
необхідні матеріали та під керівництвом Професора зробить свій ідеальний слайм, який потім зможе 
забрати із собою у подарунок!

Вартість програми вказана на компанію до 10 відвідувачів. 
Якщо відвідувачів від 11 до 20, додатково сплачується вартість вхідного квитка на кожну

дитину та + 300 грн за участь у програмі.



      
       
       
       

        
       
          
        
    

         
      

 Тривалість: 60 хвилин

        
             
  

  Вартість: 2600 грн/до 10 дітей

        
         
          
           
           
          

                 
              
               
              
                 
    
 
 
 
 
 

       
        
     

Квест – це гра для тих, хто любить трохи подумати, розім’яти мозок! Мета гри - вирішити усі 
завдання, щоб здобути приз! По Лабораторії сховані підказки, і діти повинні проявити усі 
свої  здібності, щоб добути кожну з них, дізнатися, куди ці підказки ведуть та дійти до кінця!
Завдання можуть бути різні – від ребусів до пазлів, при чому завдання підбираються в 
залежності від віку іменинника та його друзів, так, щоб дітям було і цікаво, і не дуже 
складно (чи навпаки, не дужепросто).
Перед квестом діти пройдуть по Лабораторії із 30-хвилинною екскурсією, на якій їх 
ознайомлять з експонатами, що знаходяться у Лабораторії. Діти дізнаються принцип дії 
кожного експонату, цікаві факти про них та побачать, у які ігри і як саме можна грати тут. 
Також, ведучий відкиє їм секрети вирішення деяких головоломок, запропонує полежати на 
ліжку йога та разом з дітьми пограє на ігрових експонатах.

  Вартість програми вказана на компанію до 10 відвідувачів. 
Якщо відвідувачів від 11 до 20, додатково сплачується вартість вхідного квитка 

на кожну дитину.

Квест по Лабораторії Чокнутого Професора



      
       
       
       

        
       
          
        
    

         
      

 Тривалість: 60 хвилин

        
             
  

  Вартість: 3500 грн/до 10 дітей

        
         
          
           
           
          

                 
              
               
              
                 
    
 
 
 
 
 

       
        
     

                
             
             
             
               
   
 
 
 
 

         
            

Професорський квест
Науковий Професорський квест - це комбінація активного пошуку та наукового підходу. Ця 
гра поєднує у собі завдання на логікку та мислення та досліди і експерименти. Головною 
метою квесту є роздубавання ключа від загадкової скриньки! Діти разом із ведучим будуть 
шуками інгредієнти по підказкам а потім під наглядом Професора проведуть ряд цікавих 
наукових дослідів!

Перед квестом діти пройдуть по Лабораторії із 30-хвилинною екскурсією, на якій їх 
ознайомлять з експонатами, що знаходяться у Лабораторії. Діти дізнаються принцип дії 
кожного експонату, цікаві факти про них та побачать, у які ігри і як саме можна грати тут. 
Також, ведучий відкиє їм секрети вирішення деяких головоломок, запропонує полежати на 
ліжку йога та разом з дітьми пограє на ігрових експонатах.

  Вартість програми вказана на компанію до 10 відвідувачів.Якщо 
відвідувачів від 11 до 20, додатково сплачується вартість вхідного квитка 

на кожну дитину.



      
       
       
       

        
       
          
        
    

         
      

  Тривалість: 45 хвилин

        
             
  

Вартість: 3500 грн/до 10 дітей

        
         
          
           
           
          

         
          

       
  

     
        
         
        
        
       

           
          

    
 
 
     
      
    
           
  

Наукове інтерактивне ШОУ

Наукові шоу Професора подобаються і дітям, і дорослим! Шоу створює незабутню атмосферу 
свята і разом з цим несе в собі пізнавальний елемент.

На науковому шоу Професора діти дізнаються багато цікавих фактів про речовини на 
предмети, що беруть участь у шоу, дізнаються, уяких галузях його застосовують ті чи інші 
речовини та які правила безпеки потрібно знати, щоб проводити експерименти. Тут можна буде 
побачити цікаві експерименти з апельсином та солоним огірком, з електрикою та вогнем, а в 
деяких експериментах вони самі візьмуть активну участь! Так, діти будуть не просто глядачами, 
а і повноцінними учасниками шоу. Усі досліди цілком безпечні для наших маленьких глядачів.

  Вартість програми вказана на компанію до 10 відвідувачів.
Якщо відвідувачів від 11 до 20, додатково сплачується вартість вхідного квитка на кожну

дитину та + 300 грн за участь у програмі.


