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Kedves Pedagógus Kolléga!
A 2016/17-es tanévben is szeretettel várjuk a csoportokat.
Foglalkozásaink 18. kerületieknek ingyenesek.
Amit kínálunk:
– helytörténet élményszerűen
– korcsoportokra optimalizált,
komplex foglalkozások
– változatos témák és megközelítések
– kapcsolódás a tananyaghoz
– óvodába, iskolába kihelyezett foglalkozás
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS BEJELENTKEZÉS:
Rozgonyi Sarolta múzeumpedagógus:
Tel: +36 20 921 44 14, +36 1 290 15 85
sarolta.rozgonyi@gmail.com

Aktuális programok, friss információk, helytörténeti segédanyagok weboldalunkon:

muzeum18ker.hu
Helyszíneink:
Havanna Kiállítóhely (Havanna u. 9.), Múzeumsarok (Szent Lőrinc sétány 2.), KÖKI Terminal
Foglakozás címe

5–8

8–14

kapcsolódó műveltségi területek

14+

2 az 1-ben: Konyha – Mit együnk ma?

Ember és társadalom, életvitel és gyakorlat

2 az 1-ben: Régi iskola – Öltözködés

Ember és társadalom, életvitel és gyakorlat

6 alkalmas foglalkozássorozat

Ember és társadalom, földünk-környezetünk, életvitel és gy.

Add el a portékádat!

Ember és társadalom, életvitel és gyakorlat

A színrabló boszorka és a békák

Magyar nyelv és irodalom, életvitel és gyakorlat, művészetek

Az vagy, amit megeszel!

Ember és természet, életvitel és gyakorlat

Ásványok a természetben és...

Ember és természet, földünk és környezetünk

Boldog békeidők – Egy Pest környéki…

Ember és társadalom

Bűntény az Állami telepen

Ember és társadalom

Forgasd ki! – Kit mi érdekel?

Ember és társadalom

Helytörténeti vetélkedő

Ember és társadalom

Kaland a repülőn

Életvitel és gyakorlat

Kép–szín–hang

Művészetek

Kossuth téri tekergés

Ember és társadalom, ember és természet, testnevelés és sport

Kőtenger

Ember és természet, földünk és környezetünk

Közlekedés

Ember és társadalom, földünk és környezetünk, életvitel és gy.

Mesélő tárgyak

Ember és társadalom, életvitel és gyakorlat

Mese a csodálatos repülőgépről

Életvitel és gyakorlat

Miénk itt a tér!

Ember és társadalom, ember és természet, testnevelés és sport

Pesti Lőrinc képeslapja 1.

Művészetek

Pesti Lőrinc képeslapja 2.

Művészetek

Tárgyak, történet, érvek

Ember és társadalom

Tematikus múzeumi nap

Ember és társadalom, életvitel és gyakorlat, művészetek

Tervezd újra!

Ember és társadalom, életvitel és gyakorlat, művészetek

Tervezzünk lakást!

Ember és társadalom, életvitel és gyakorlat, művészetek

Tervezzünk települést!

Ember és társadalom, életvitel és gyakorlat, művészetek

2 az 1-ben: A konyha titkai – Mit együnk ma?

5–8

Az vagy, amit megeszel!
Kedvenc ételekből kiindulva ételalapanyagokat gyűjtünk.
Megismerkedünk a táplálékpiramissal és az egészséges
étrend összetevőivel. Ételemberkéket készítünk, kivetítő
segítségével a régi lőrinci piacra „repítjük” őket.

éveseknek

Havanna Kiállítóhely
(Havanna u. 9.)

(Az „Az vagy, amit megeszel!” című foglalkozással együtt is!)

Konyhai eszközöket keresünk a kiállításban, kitaláljuk, hogy
mire való, és mi a mai megfelelője. Heti étrendet készítünk
a kedvenc ételeinkből. Tojáshabot verünk régi konyhai eszközökkel.

Tervezzünk települést!
A Havanna-lakótelep makettjéből kiindulva csoportmunkában
makettet készítünk egy elképzelt településről.

Múzeumsarok Kiállítóhely
(Szt. Lőrinc sétány 2.)
Mesélő tárgyak
Tárgyszavak segítségével tárgyakat keresünk meg a kiállításban. Bemutatjuk, hogy melyik mire való, ki és hogyan használta. A tárgyakhoz kapcsolódó szoborképeket alkotunk.
Közlekedés Pestszentlőrincen és Pestszentimrén
Asszociációkkal, megbeszéléssel és játékkal feltérképezzük a
közlekedés fogalomkörét. A helyi közlekedéshez kapcsolódó
tárgyakat, képeket, dokumentumokat keresünk a kiállításban.
Papírrepülőt hajtogatunk.
Pesti Lőrinc képeslapja 2. – Esti séta Lőrincen
Képeslap érkezik Pesti Lőrinctől, amelyben Pestszentlőrincre
hív meg bennünket. Különböző típusú épületeket keresünk a
kiállításban. Szénnel, satírozással esti képeslapot készítünk.
Kőtenger
Az ásványkiállításban kőzeteket keresünk, csoportosítjuk őket,
talajrétegmintát készítünk.

2

éveseknek
éveseknek

5–8

Kossuth tér
(Szt. Lőrinc sétány 2.)
Kossuth téri tekergés
Hogyan kerültek az óriás figurák a térre? Mire gondolnak a
művészszobrok? Hová nyílik az időkapu? Hol bújtak el az állatok?
Kik a mai hősök? Minden kiderül az interaktív felfedezősétán.

Köki terminal – Felhők felett kiállítás
(II. emelet 253-as üzlet) 2017. FEBRUÁR 29-IG!

Új

Mese a csodálatos repülőgépről
Az utasok elhelyezkednek, a repülőgép kigördül a kifutópályára, felemelkedik… Aztán érdekes dolgok történnek. Egy mesén keresztül
játékosan ismerkedünk a repüléssel, a repüléshez kapcsolódó fogalmakkal és tárgyakkal.

Óvodába, iskolába kihelyezett foglalkozások
Kép–szín–hang
Játékos komplex foglalkozás, zenehallgatással, mozgással,
alkotással kerületünk híres szülöttje, Kondor Béla Darázskirály
című festményéhez kapcsolódva.
Pesti Lőrinc képeslapja 1. – Tündérkert
Képeslapot kapunk Pesti Lőrinctől, aki pestszentlőrinci élményeiről
mesél. Megfestjük a Tündérkertet.
A színrabló boszorka és a békák
Hová bújtak az elvarázsolt békák? Mivel és
miből készíthetünk varázskeveréket? Régi
konyhai eszközökkel ismerkedünk, és fűszerekkel színezzük vissza a békákat.

Új

Teremben és udvaron is megtartható foglalkozás.

Tematikus múzeumi nap
Ünnepekhez, évfordulókhoz, tematikus napokhoz, településtörténethez, életmódhoz kapcsolódó alkotással kombinált, több helyszínes
programok, igény szerint.
Idei kiemelt ajánlat –1956-os foglalkozások:
– 1956 gyerekszemmel
– Időutazás retró villamossal (2016. október 20.)

3

Tervezzünk települést!
A Havanna-lakótelep makettjéből kiindulva csoportmunkában
makettet készítünk egy elképzelt településről.

8-14

Tervezzünk lakást!
Különböző korszakok lakásbelsőivel ismerkedünk meg. Lakásés házalaprajzokat elemzünk. Melyik szoba kié legyen? – „birtokba veszünk” egy lakótelepi lakást.

éveseknek

Havanna Kiállítóhely
(Havanna u. 9.)

Mesélő tárgyak
Tárgyszavak segítségével tárgyakat keresünk meg a kiállításban. Bemutatjuk, hogy melyik mire való, ki és hogyan használta. A tárgyakhoz kapcsolódó szoborképeket alkotunk.
Az vagy, amit megeszel!
Kedvenc ételekből kiindulva ételalapanyagokkal ismerkedünk.
Megismerkedünk a táplálékpiramissal és az egészséges étrend
összetevőivel. Ételemberkét vagy piaci standot készítünk.
2 az 1-ben: A konyha titkai – Mit együnk ma?
(Az „Az vagy, amit megeszel!” című foglalkozással együtt is!)
Konyhai eszközöket keresünk a kiállításban, kitaláljuk, hogy mi
mire való, és mi a mai megfelelője. Heti étrendet készítünk a
kedvenc ételeinkből. Tojáshabot verünk régi konyhai eszközökkel, vagy megismerkedünk a szódásszifonnal és a mechanikus
kávédarálóval.
Forgasd ki! – Kit mi érdekel?
Színes életrajzi kártyákon keresztül megismerkedünk 20
pestszentlőrinci híresség érdeklődési körével. Egy nagyméretű
tépőzáras körön elhelyezzük az egyes személyekhez kapcsolható
fogalmakat. Beszélgetünk a csoport tagjaival a pályaválasztásról.
Tervezd újra!
A Cséry-telep történetének megismerésén
keresztül beszélgetünk az újrahasznosítás
fogalmáról: Mit jelentett az újrahasznosítás régen
és mit jelent ma? Újrahasznosítható hulladékokból
tárgyakat készítünk.

Új
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éveseknek

8–14

Havanna Kiállítóhely
(Havanna u. 9.)
Helytörténet lépésről lépésre – 6 alkalom
Időtartam: 45-60 perc/alkalom
1. Források és családfa
Forrásokat gyűjtünk a helytörténeti kutatáshoz. Okleveleket,
anyakönyveket vizsgálunk meg. Családfát készítünk.
2. A mi kerületünk
Honfoglaló játékkal térkép puzzle-t rakunk össze. Képkártyás
játékon keresztül megismerkedünk a kerület nevezetességeivel.
3. Mit őriz a múzeum?
Tárgyakat keresünk a kiállításban, tárgykartont és/vagy
humoros tárgyleírást készítünk. Bemutatjuk a tárgyakhoz
kapcsolódó tevékenységeket. „Furcsa” tárgyakat próbálunk
azonosítani, kitalálni, hogy ki és mire használta. Hasonló
funkciójú mai tárgyakat gyűjtünk.
4. Tervezzünk lakást!
Különböző korszakok lakásbelsőivel ismerkedünk meg.
Lakás- és házalaprajzokat elemzünk. Melyik szoba kié
legyen? – „birtokba veszünk” egy lakótelepi lakást.
5-6. Tervezzünk települést! Makettkészítés
(két összevont foglalkozás)
Beszélgetünk a településtípusokról, a kerületről, a településeken
található épületekről, terekről. Megnézzük a Havanna-lakótelep
makettjét. Csoportmunkában makettet készítünk.

Köki terminal – Felhők felett kiállítás
(II. emelet 253-as üzlet) 2017. FEBRUÁR 29-IG!

Új

Kaland a repülőn
Egy mesén keresztül ismerkedünk a repüléssel, a repüléshez
kapcsolódó fogalmakkal és tárgyakkal, amelyeket megkeresünk
a kiállításban. Szituációkat mutatunk be drámás eszközökkel.

Kossuth tér
(Szt. Lőrinc sétány 2.)

5

Kossuth téri tekergés
Hogyan kerültek a figurák a térre? Mire gondolnak a
művészszobrok? Hol bújtak el az állatok? Kik a mai hősök? Minden kiderül az interaktív felfedezősétán.

8–14

2 Az 1-ben: Látogatás a régi iskolában – Miből készül a
ruha?
Megismerkedünk régi iskolai eszközökkel, a kerület iskoláival,
kipróbáljuk az abakuszt és a lúdtollat.
Mag, szál, textil, műanyag – ruhaalapanyagokkal és a feldolgozás módjával ismerkedünk meg mesén és tárgyakon keresztül. Textilmintát tervezünk.

éveseknek

Múzeumsarok Kiállítóhely
(Szt. Lőrinc sétány 2.)

Mesélő tárgyak
Tárgyszavak segítségével tárgyakat keresünk meg a kiállításban.
Tárgymonológot írunk. A tárgyakhoz kapcsolódó szoborképeket
alkotunk.
Add el a portékádat!
Csoportmunkában plakátokat és hirdetéseket tervezünk településünk gyáraihoz, üzleteihez, villáihoz.
Közlekedés Pestszentlőrincen és Pestszentimrén
Közlekedési gondolattérképet készítünk. Közlekedéshez kapcsolódó tárgyakat, képeket, dokumentumokat keresünk a kiállításban. Közlekedési szituációkba képzeljük bele magunkat.
Ásványok a természetben és a mindennapokban
Hol találkozunk kalcittal, szilíciummal és egyéb ásványokkal
a mindennapokban? Milyen ásványokat találhatunk lakóhelyünkön? Mitől drága a drágakő? – ásványkiállításunk felfedezése közben ezekre a kérdésekre is választ kapunk. Talajrétegmintát készítünk.

ISKOLÁBA KIHELYEZETT FOGLALKOZÁSOK
Ismeretterjesztő helytörténeti vetélkedő
A „Pestszentlőrinci Kossuth tér” című tablókiállítás megtekintése
és a hozzá kapcsolódó helytörténeti feladatlap kitöltése csoportmunkában. A legjobb eredményt elérő osztályokat díjazzuk.
Tematikus múzeumi nap
Ünnepekhez, évfordulókhoz, tematikus napokhoz, településtörténethez, életmódhoz kapcsolódó alkotással kombinált, több
helyszínes programok igény szerint.
Idei kiemelt ajánlat – 1956-os foglalkozások:
– 1956 gyerekszemmel
– Időutazás retró villamossal (2016. október 20.)
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14+

Havanna Kiállítóhely
(Havanna u. 9.)
Bűntény az Állami telepen
(Időtartam: 90 perc)
Egy megtörtént bűnügy sajtódokumentációja alapján, drámapedagógiai eszközökkel feltérképezzük az Állami telep szociális
összetételét. A nyomozás és a bírósági tárgyalás résztvevőinek
szerepébe lépve megvizsgáljuk, hogy kik és milyen körülmények között éltek az Állami telepen és Pestszentlőrincen. Választ
keresünk arra, hogy milyen lehetőségek és utak álltak a 20.
század első felében az egyes társadalmi rétegek tagjai előtt.

Múzeumsarok Kiállítóhely
(Szt. Lőrinc sétány 2.)

Új

Boldog békeidők – egy Pest környéki település
a századfordulón
Háromalkalmas foglalkozássorozat a történelemórába beépítve:
1. – előkészítés a történelemórán , 2. – múzeumpedagógiai
foglalkozás a kiállításban, 3. – összegzés a történelemórán.
A múzeumpedagógiai foglalkozáson a kiállításban megismerkedünk Pestszentlőrinc fejlődésének történetével (földrajzi,
gazdasági és társadalmi tényezők).

Köki terminal – Felhők felett kiállítás
(II. emelet 253-as üzlet) 2017. FEBRUÁR 29-IG!

Új

Tárgyak, történet, érvek
Villámkvízzel próbára tesszük tudásunkat a repülésről és a
reptérről. Korabeli sajtóforrások alapján megismerkedünk a
repülőtéri tömegközlekedési tervekkel. Különböző érintettek
szerepébe lépve érveket gyűjtünk a reptéri kötöttpályás közlekedési elképzelések mellett és ellen.

Kossuth tér
(Szt. Lőrinc sétány 2.)

Új

Miénk itt a tér!
Rendhagyó séta a pestszentlőrinci Kossuth téren.
A divatfotós, az esküvői fotós, a rendezvényszervező,
a filmrendező szerepébe lépve gondolkodunk a park különböző
közösségi hasznosítási lehetőségeiről.

