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Kedves Kolléga!
A 2018/19-as tanévben is szeretettel várjuk a kerületi oktatási-nevelési
intézmények csoportjait és osztályait ingyenes múzeumpedagógiai
foglalkozásainkra.
Változatos lehetőségeket kínálunk arra, hogy a kerületi gyerekek az
iskolai kereteken túllépve, ám az egyes tanórák (történelem, honismeret,
környezetismeret, vizuális kultúra, osztályfőnöki óra) tantervi követelményeihez kapcsolódva, azokat kiegészítve, színesítve élményszerű, játékos
formában ismerkedjenek lakóhelyük múltjával és jelenével.
Célunk, hogy a hozzánk érkező diákok aktív résztvevőként felfedezővé
váljanak, beépülő, továbbvihető, hasznosítható élményt kapjanak.
Óvodásoknak, általános és középiskolás csoportoknak az adott
korcsoportok sajátosságaihoz kidolgozott foglalkozásokat kínálunk.
Állandó kiállításainkhoz kapcsolódó foglalkozásainkat a Havanna
kiállítóhelyen (Havanna utca 9.) és a Múzeumsarok kiállítóhelyen (Szent
Lőrinc sétány 2.) tartjuk. A korcsoportokon belül helyszín szerint
csoportosítva soroljuk fel a választható foglalkozásokat. A foglalkozások
időtartama előzetes egyeztetés szerint 45, 60 vagy 90 perc.
Terveink szerint az idei tanévben már az új főépületünkben, a
Herrich–Kiss villában is fogadjuk a csoportokat. Amint az épület
látogathatóvá válik, bővíteni fogjuk a múzeumpedagógiai kínálatunkat
az ott tartandó foglalkozásokkal.

TovábbI információ és bejelentkezés:
Tomory Lajos Múzeum

muzeum@muzeum18ker.hu

Bukszár Zsanett múzeumpedagógus:
+36 20 921 44 14
b.zsanett626@gmail.com
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Az vagy, amit megeszel!

5 –8

(Havanna u. 9.)

évesek nek

HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

Kedvenc ételekből kiindulva ételalapanyagokat gyűjtünk. Megismerkedünk a táplálékpiramissal. Ételemberkéket készítünk, a régi lőrinci
piac kivetített fotójára repítjük őket.

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

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

Tárgyjáték

Csoportmunkában tárgyakat keresünk a kiállításban, és játékos feladatokon keresztül bepillantunk az Állami telep és a Havanna-lakótelep lakásaiba.

Házépítő

Milyen tárgyak voltak régen a lakásokban, és ezek közül mit vinnénk magunkkal 2100-ba? Felfedezzük a kiállítás enteriőrjeit és tárgyait, dobozlakásokat készítünk.

Tervezzünk települést!

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

múzeumsarok
(Szent Lőrinc sétány 2.)

Mesterek és mesterségek

Tárgyszavak segítségével tárgyakat keresünk meg a kiállításban. Bemutatjuk, hogy melyik mire való, ki és hogyan használta. A tárgyakhoz kapcsolódó szoborképeket alkotunk, cégért tervezünk.
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éve sek nek

5 –8

Közlekedés Pestszentlőrincen és Pestszentimrén

Asszociációs játékkal feltérképezzük a közlekedés fogalomkörét. Tárgyakat, képeket, dokumentumokat keresünk a kiállításban.

Kossuth téri tekergés

Hogyan kerültek az óriásfigurák a térre? Hová nyílik az időkapu? Hová
bújtak az állatok? Kik a mai hősök? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk
az egyórás játékos felfedezősétán.

ÓVODÁBA, ISKOLÁBA KIHELYEZETT
FOGLALKOZÁSOK

Kép–szín–hang

Játékos komplex foglalkozás, zenehallgatással, mozgással, alkotással
Kondor Béla Darázskirály című festményéhez kapcsolódva.

Pesti Lőrinc képeslapja – Tündérkert

Óriásképeslapot kapunk Pesti Lőrinctől, aki tündérkerti élményeiről
mesél. Megfestjük és rajzoljuk a Tündérkertet.
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2 az 1-ben: A konyha titkai – Mit együnk ma?

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, megismerkedünk a szódásszifonnal és a mechanikus kávédarálóval.

évesek nek

(Havanna u. 9.)

8 –1 2

HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

Állami telepből lakótelep

Ha most szétnézünk a Havannán, panelházak sorát látjuk… De mi volt
itt előtte? Miért épültek ezek a házak? Hogyan élték meg az itt lakók a
változásokat? A kiállítás tárgyainak és enteriőrjeinek a segítségével ezekre a
kérdésekre keressük a válaszokat.

múzeumsarok
(Szent Lőrinc sétány 2.)

Látogatás a régi iskolában

Megismerkedünk régi iskolai eszközökkel, a kerület iskoláival, kipróbáljuk az
abakuszt és a lúdtollat.

Öltözködés tetőtől talpig

Mit viselt a cselédlány, a tanítónő és a báró? Különböző korszakok és társadalmi rétegek öltözékeivel ismerkedünk. Divatbemutatót rendezünk.

Közlekedés Pestszentlőrincen és Pestszentimrén

Közlekedési gondolattérképet készítünk. Közlekedéshez kapcsolódó tárgyakat, képeket, dokumentumokat keresünk a kiállításban. Közlekedési szituációkba képzeljük bele magunkat.

Kossuth téri tekergés

Hogyan kerültek az óriásfigurák a térre? Mire gondolnak a művészek szobrai? Hová nyílik az időkapu? Mit rejtenek az épületdíszek? Kik a mai hősök?
– a tekergés közben mindez kiderül.
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8–12

éves eknek

Tervezzünk teret!

Milyen lenne a Kossuth tér, ha csak gyerekek használnák? És ha csak
sportolók? Vagy csak kutyatulajdonosok? Csoportfoglalkozás keretein
belül tervezzük át a Kossuth teret, különféle igényeknek megfelelően,
ezzel belelátva a várostervezés folyamatába.

Az én városom

Mindenkinek megvan a saját térképe a fejében a városról és a kerületről,
nem ugyanazokat a helyeket kedveljük és utáljuk. Ha minden gyerek lerajzolja a saját térképét a lakóhelyéről, vajon mennyiben fognak különbözni? A foglalkozás során megismerkedünk a gyerekek mentális térképével
a kerületről.

Színes város

Van-e saját színe egy városnak? És ha igen, ez fontos-e számunkra? Milyen színe van a 18. kerületnek? Bár csak papíron, de színesebbé tesszük
a kerület épületeit, majd egy térképen ezeket elhelyezve színekkel teli
várost hozunk létre.
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Tervezzünk lakást!

Különböző korszakok lakásbelsőivel ismerkedünk meg. Lakásalaprajzokat
elemzünk. Melyik szoba kié legyen? ’Birtokba veszünk’ egy lakótelepi
lakást.

évesek nek

(Havanna u. 9.)

12–14

HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

Tervezzünk települést!

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

Állami telepből lakótelep

Ha most szétnézünk a Havannán, panelházak sorát látjuk… De mi volt itt
előtte? Miért épültek ezek a házak? Hogyan élték meg az itt lakók a változásokat? A kiállítás tárgyainak és enteriőrjeinek a segítségével ezekre a
kérdésekre keressük a válaszokat.

Forgasd ki! – Kit mi érdekel?

Színes életrajzi kártyákon keresztül megismerkedünk 20 pestszentlőrinci
híresség érdeklődési körével. Beszélgetünk a csoport tagjaival a személyes
érdeklődési körükről és a pályaválasztásról.

Helytörténet lépésről lépésre – Források és családfa

Forrásokat gyűjtünk a helytörténeti kutatáshoz. Okleveleket, anyakönyveket
vizsgálunk meg. Családfát készítünk.

Helytörténet lépésről lépésre – Mit őriz a múzeum?

A házaló és az unoka szerepébe lépve a kiállításban található tárgyakhoz
készítünk ajánlatot és használati utasítást, érvelünk a régi és új dolgok mellett és ellen.

múzeumsarok
(Szent Lőrinc sétány 2.)

Mesélő tárgyak

Tárgyakat keresünk a kiállításban, tárgykartont, humoros tárgyleírást
készítünk. Bemutatjuk a tárgyakhoz kapcsolódó tevékenységeket. Furcsa
tárgyakat próbálunk azonosítani, kitalálni, hogy ki és mire használta. Hasonló funkciójú mai tárgyakat gyűjtünk.
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éves ek ne k

12–14

Add el a portékádat!

Csoportmunkában plakátokat és hirdetéseket tervezünk településünk
gyáraihoz, üzleteihez, villáihoz.

Tervezzünk teret!

Milyen lenne a Kossuth tér, ha csak gyerekek használnák? És ha csak
sportolók? Vagy csak kutyatulajdonosok? Csoportfoglalkozás keretein
belül tervezzük át a Kossuth teret, különféle igényeknek megfelelően, ezzel belelátva a várostervezés folyamatába.

Az én városom

Mindenkinek megvan a saját térképe a fejében a városról és a kerületről,
nem ugyanazokat a helyeket kedveljük és utáljuk. Ha minden gyerek lerajzolja a saját térképét a lakóhelyéről, vajon mennyiben fognak különbözni?
A foglalkozás során megismerkedünk a gyerekek mentális térképével a
kerületről.

Kossuth téri tekergés

Hogyan kerültek az óriásfigurák a térre? Mire gondolnak a szobrok? Mit
rejtenek az épületdíszek? Kik a mai hősök? Hol és hogyan buliztak a szüleink, nagyszüleink? – a tekergés közben mindez kiderül.

múzeumsarok

(Szent Lőrinc sétány 2.)

Egy Pest környéki település a századfordulón

Hogyan lett majorságból lakótelep? Villatelepből kertváros? És hogyan
kapcsolódik ehhez a vasút? Többek között ezekre a kérdésekre keressük
a válaszokat a kiállításban, írott források és térképek alapján.

éve sek ne k

1 4 –1 8

Tárgyak, történet, érvek
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Sajtóforrások elemzése a repülőtéri tömegközlekedés terveiről. Érvelés a
különböző érintettek szerepébe lépve.

Tervezzünk teret!

Milyen lenne a Kossuth tér, ha csak gyerekek használnák? És ha csak
sportolók? Vagy csak kutyatulajdonosok? Csoportfoglalkozás keretein
belül tervezzük át a Kossuth teret, különféle igényeknek megfelelően, ezzel belelátva a várostervezés folyamatába.

