EGYÉB, DIÁKOKNAK SZÓLÓ PROGRAMJAINK
Állandó és időszaki kiállításainkat az iskolai csoportok múzeumpedagógiai
foglalkozás nélkül, tárlatvezetéssel is megtekinthetik.

Tematikus múzeumi nap

Ünnepekhez, évfordulókhoz, településtörténethez és életmódhoz kapcsolódó programot viszünk házhoz, igény szerinti témakörben.

Helytörténeti séták

A helytörténeti séták során az épületeken, szobrokon, köztereken keresztül
ismerkedhetnek meg a csoportok Pestszentlőrinc és Pestszentimre történetével. Helytörténeti séta kérhető a kerület bármelyik pontjára, korosztályhoz igazítva. Igény szerint tematikus sétákat is tartunk.

További információ és bejelentkezés:
Bukszár Zsanett múzeumpedagógus
+36 20 921 44 14, b.zsanett626@gmail.com

(Pavilongaléria, Kossuth tér, 2018. szeptember végéig)

Múzeumpedagógiai foglalkozás 3-5. osztályosok számára
Időtartam: 45 perc
A foglalkozás során közösen fedezzük fel Szécsi Margit pestszentlőrinci
gyermekkorának mesebirodalmát, együtt kalandozunk verseinek világában,
majd képzelőerőnk segítségével megelevenítjük a költőnő fantázialényeit.
A kiállítótér max. 15 fő befogadására alkalmas, így nagyobb létszám esetében
csoportbontással tudjuk fogadni az osztályt. Az osztály másik fele a foglalkozás időtartama alatt a Múzeumsarokban vagy a Kossuth téren vehet részt
egy előre kiválasztott múzeumi programon.
Igény szerint más korcsoport számára is tartunk foglalkozást.
További információ és bejelentkezés:
Szabó Zsófia művészettörténész
+36 20 398 09 92, szabosophie5@gmail.com
A CSOPORTOKAT EZEN A KIÁLLÍTÁSON JELENTKEZÉSI
SORRENDBEN, SZEPTEMBER VÉGÉIG TUDJUK FOGADNI!

A „ L át h at ó Emb er ”
Szé csi M arg i t ki áll ít á s

„A látható ember”
Szécsi margit IDŐSZAKI kiállítás
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