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Загадки для дітей та підлітків: 

Знайомство з містом Leverkusen - Wiesdorf 

Ласкаво просимо! Для знайомства з містом, ми зібрали для вас 10 станцій-загадок. 

Пiшохiдний тур: П’ятниця, 8 квітня 2022 року о 16 год,  

Місце зустрічі перед музичною школою, адреса: Friedrich Ebert Straße 41, Leverkusen 

 

1. Musikschule (Mузична школа): Перед будівлею стоїть 

скульптура. Що вона означає? Чого вчаться діти в музичній 

школі? Що б тебе зацікавило? Просто зайди у будівлю та 

подивись, чи є пропозиція, яка тебе цікавить? 

 

 

2. Christuskirche (Церква Христа): Вгадай вік євангельської церкви? 

Якщо церква відкрита - зайди до церкви і намалюй те, що для тебе 

важливо в цій церкві або у церкві у твоїй країні. 

 

3. Bahnhof Leverkusen Mitte (Залізничний вокзал Леверкузен 

Мітте): Потягом можна швидко всюди дістатися. Подивись на 

розклад. Скільки часу займає S-Bahn до Кельна та Дюссельдорфа? 

Скільки зазвичай коштує поїздка? Люди з України наразі нічого не 

платять. 

 

4. Bus und Busbahnhof (Автобус і автовокзал): Сходи на автовокзал і 

подивись, який автобус ходить до твоєї квартири? Інформаційні 

матеріали доступні в City Point Friedrich Ebert Platz, 51373 Wiesdorf. 

Подивись! Запитай, чи є у EVL та Wupsi щось для тебе. 

 

5. Stadt, Rathaus und Wappen (Місто, ратуша та герб): Що ти 

впізнаєш на гербі, у яких кольорах? 

 

6. Bibliothek (Бібліотека): Тут можна позичити книги та фільми. 

Подивись і запитай, що тебе цікавить? 
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7. Wohnen/Kolonien (Поселення/Колонії): Колонії – це житловий 

масив для робітників та службовців, якому більше 120 років. Якщо ти 

хочеш дізнатися, як жили тоді люди, то на вихідних можна зайти до 

музею колонії. Вгадай, коли в будинках з‘явилась вода та електрика.  

www.kolonie-museum.de 

 

8. Wasserturm (Водонапірна вежа): Водонапірна вежа, яка 

освітлюється вночі, гарантує своїм величезним резервуаром для 

води, що вода є в кожному будинку. Оціни висоту вежі. Чому вежа 

має бути такою високою? 

 

9. Sport an Dhünn und Rhein (Спорт на Дюнні та Рейні): Уздовж 

Дюнна є чудові пішохідні та велосипедні доріжки. Рейн — 

найважливіша транспортна річка Європи. Дюнн протікає прямо 

через місто. У парку за залізничною лінією розташований 

спортивний комплекс Курта Рісса. Тут є багато спортивних заходів 

для дітей/молоді та дорослих. www.tsvbayer04.de. Знайди дорогу до 

спортивного парку. Оціни відстань від автовокзалу.  

 

10. Neulandpark /Spielen (Нойландпарк / Гратись): Neulandpark було 

відкрито у 2005 році з великим майданчиком зі спортивним 

обладнанням та можливостями для експериментів. Тут можна 

зустрітися з друзями та поекспериментувати, разом пограти або 

зайнятися спортом. www.neuland-park.de 

 

 



[Hier eingeben] 

 

Stadtführung Leverkusen 

©Verein Gästeführerinnen und Gästeführer Leverkusen und Bergisches Land e.V. 

Tel 0214 / 31491525 * 0178 6727149  kontakt@stadtfuehrung-leverkusen.de * www.stadtführung-leverkusen.de 

 

 

                                                                                                                                                             

 

1. Mузична школа: Скульптура перед музичною школою символізує рівномірну вібрацію, 

фізичне визначення музики. Музика - це рівномірна вібрація повітря. На відміну від шуму, що є 

нерівномірною вібрацією повітря. У музичній школі для дітей від 4 до 6 років є курси раннього 

музичного виховання, такі як спів, ритмічні ігри та ознайомлення з інструментами. З 6 років 

можна вивчати такі інструменти: фортепіано, клавішні, акордеон, скрипка, віолончель, 

контрабас, труба, тромбон, валторна, гобой, фагот, флейта, блокфлейта, кларнет, саксофон, 

гітара, барабани, спів. Також тут працює понад 40 різноманітних оркестрів, хорів та 

колективів, приймати участь може кожен, хто має відповідну кваліфікацію. Музична школа 

також може позичити інструменти. Для українських дітей, які втекли від війни, створені 

особливі умови. Контакти: 0214/40640-51 або 50/59/53. Friedrich Ebert Straße 41, 51373 

Leverkusen. www.kulturstadtlev.de/musikschule/kontakt 

2. Церква Христа: Євангельська церква була побудована в 1904 році. У 1944 році бомба 

знищила будівлю. Люди вижили в захисному погребі церкви. У 1948 році вона був відновлена в 

нинішньому вигляді. Церква – це будинок з відкритими дверима, в якому відбуваються не лише 

богослужіння, а й концерти, заходи та дискусійні групи. 

3. Залізничний вокзал Леверкузен Мітте: цей вокзал розташований тут з 1978 року. Перший 

залізничний вокзал Леверкузена був побудований в 1845 році в Кюпперштегу (Küppersteg) для 

залізничної лінії Кельн-Дюссельдорф. Це була друга залізнична лінія в Німеччині. З Леверкузена 

регулярно курсують потяги кожні 10-20 хвилин. 17 хвилин до Кельну, 30 хвилин до 

Дюссельдорфу. На сайті www.bahn.de Reiseauskunft ти можеш дізнатися, скільки коштує 

поїздка та коли курсують потяги. 

4. Автобус і автовокзал: Ти можеш дістатися будь-куди в Леверкузені з центрального 

автовокзалу. На сайті www.wupsi.de ти можеш дізнатися коли та куди ходять автобуси і скільки 

коштує поїздка. Для громадян України наразі проїзд безкоштовний. 

Найкраще якщо ти запишеш номер маршруту твого автобусу та назву зупинки. 

5. Місто, ратуша та герб: Місто Леверкузен засноване в 1930 році. Сьогодні тут проживає 

близько 163 000 жителів. Найбільші частини міста – Вісдорф (Wiesdorf), Опладен (Opladen) і 

Шлебуш (Schlebusch). Раніше це були незалежні громади. Тому багато повноважень також 

розподілені децентралізовано по місту. Ратуша розташована у Вісдорфі. Friedrich Ebert Platz 1, 

51373 Leverkusen. Телефон: 0214 4060, www.Leverkusen.de  

Хотів би ти розфарбувати герб? Ти отримаєш інформацію в City Point в Rathaus Galerie.  

Герб був створений в 1975 році після злиття Леверкузена і Опладена. Лев Бергіш з блакитним 

язиком, блакитною короною і блакитними кігтями — герб графів Бергів, яким належала 

місцевість навколо Леверкузена. Зубчаста балка, що символізує кордон, була гербом Опладена. 

Графи відповідали за оборону у Франкському королівстві. По Вупперу проходив кордон. 

Отримай аркуш паперу для розфарбування герба в ECE Infopoint в галереї ратуші. 
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6. У бібліотеці можна читати, вчитися, грати. Маючи дійсну бібліотечну картку, ти можеш брати 

книги, навчальні посібники, ігри, фільми та музичні компакт-диски, a також користуватися Wi-Fi 

у бібліотеці. На першому поверсі (EG) знаходиться дитяча бібліотека. Навчальна зона 

знаходиться на другому (1.OG) поверсі. www.stadtbibliothek-leverkusen.de Friedrich-Ebert-Platz 

3d, 51373 Leverkusen. Тел. 0214 - 406 4220 

7. Поселення/Колонії: поселення було побудовано для робітників і службовців, коли хімічний 

завод Bayer AG переїхав до Рейну в 1895 році. Поселення є найбільшим по площі пам'ятником в 

землі Північний Рейн-Вестфалія. Сьогодні в хімічному парку (Chemiepark) працює понад 30 

тисяч людей. www.kolonie-museum.de, Nobelstraße 78, 51373 Leverkusen працює по суботах з 

15:00 до 18:00 та по неділях з 11:00 до 13:00 та з 15:00 до 18:00. 

8. Водонапірна вежа Енергетичної компанії Леверкузена (Energieversorgung Leverkusen (EVL)) є 

найвищою будівлею в місті, висотою близько 72 метрів - і однією з найвідоміших пам'яток 

Леверкузена. Вночі вона яскраво підсвічується. Водонапірна вежа в Леверкузен-Бюрріг 

(Leverkusen-Bürrig) гарантує постійний тиск води і служить резервуаром для 4000 кубометрів 

питної води які доступні в двох великих камерах, що доривнює близько семи критих басейнів. 

9. Спорт на Дюнні та Рейні: вздовж Дюнна є гарні пішохідні та велосипедні доріжки, які ведуть 

до землі Бергіш (Bergisches Land) або до Рейну. З міста він прямує до мосту автовокзалу, до 

форуму та спортивного парку на Дюнні. У закладі Курта Рісса діти та молодь з України можуть 

безкоштовно зареєструватися на спортивну програму. TSV Bayer 04 Leverkusen e.V., 

Tannenbergstr. 57. www.tsvbayer04.de. 

10. Нойландпарк / Гратись: парк площею 25 гектарів пропонує численні ігрові та спортивні 

об'єкти: скейт-парк, ігрове обладнання, водні об'єкти, ігрові станції для майстерності та 

командного духу, пісок з альпіністським спорядженням і гірками, спортивне обладнання та 

місця для сімейного пікніка. У 1923-1995 роках на цьому місці було сміттєзвалище. Воно було 

запечатано у фольгу і засипано землею, щоб створити цей парк. www.neuland-park.de Тел: 

0214-4064051 Місто Леверкузен 

 

Info: 

https://www.stadtfuehrung-leverkusen.de/unsere-touren/kids/wiesdorf/ 

https://www.leverkusen.de/leben-in-lev/gesellschaft-soziales/ukraine-hilfe.php#c1 

 


