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Köszön tő

Kedves Kolléga!
A 2019/2020-as tanévben is szeretettel várjuk a kerületi
oktatási-nevelési intézmények csoportjait és osztályait ingyenes
múzeumpedagógiai foglalkozásainkra.
Változatos programjaink során arra törekszünk, hogy a
hozzánk látogató gyerekek az iskolai kereteken túllépve játékos
formában, a foglalkozás aktív résztvevőjeként ismerkedjenek
lakóhelyük múltjával és jelenével.
Célunk, hogy a tudásátadás ne csak száraz anyaggá, hanem
továbbvihető, hasznosítható, szemléletformáló, személyes élménnyé válhasson. Foglalkozásainkon fontos szerepet kap az
elvonatkoztatás, a “máshogy” látás, mely által arra szeretnénk
ösztönözni a fiatalokat, hogy merjenek kitekinteni a valóságból, s hogy kreativitásukat és képzelőerejüket használva merjék
megalkotni saját egyedi és izgalmas világukat, melyben tanulni
is saját törvényeik szerint tudnak.
Óvodásoknak, általános és középiskolás csoportoknak az
adott korcsoportok sajátosságaihoz kidolgozott foglalkozásokat
kínálunk.
Állandó kiállításainkhoz kapcsolódó foglalkozásainkat a
Havanna kiállítóhelyen (Havanna utca 9.), a Múzeumsarok
kiállítóhelyen (Szent Lőrinc sétány 2.) és múzeumunk új
központi épületében, a Herrich - Kiss villában (Margó Tivadar
utca 116-118.) tartjuk. Múzeumpedagógiai programajánlónk
korcsoportokra bontva, ezen belül pedig helyszín szerint
csoportosítva tartalmazza a választható foglalkozásokat. A
foglalkozások időtartama előzetes egyeztetés szerint 45, 60
vagy 90 perc.
A 2019/2020-as múzeumpedagógiai
honlapunkon is elérhető: muzeum18ker.hu.

programfüzetünk

TovábbI információ és bejelentkezés:
Cziráki Melinda múzeumpedagógus:

+36 20 921 44 14
melinda.muzped@gmail.com

Mayer Adél múzeumpedagógus:
+36 20 531 70 08
mayeradelmuzeum@gmail.com
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Állatok a lakótelepen

Milyen állatok élhetnek egy lakótelepen? Hogyan telhetnek a mindennapjaik? Hogyan gondozzuk őket? Megismerkedünk a régi Állami teleppel, valamint napjaink Havanna-lakótelepével, miközben a
felelős állattartás fontosabb szempontjait is érintjük.
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(Havanna u. 9.)
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HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

múzeumsarok

(Szent Lőrinc sétány 2.)

Közlekedés a 18. kerületben

Hogyan közlekedtek régen és hogy utazunk ma? A kiállításból indulva
körbejárjuk a kerületi közlekedés múltját és jelenét, meghallgatjuk,
mit mondanak a buszok/villamosok, valamint különféle mozgásos játékok segítségével a biztonságos közlekedés szabályaira is kitérünk.

Kossuth téri tekergés

Kik ezek a hatalmas alakok? Hová bújtak a mókusok? Ki ez a kalapos
bácsi? Játékos felfedezősétánkon fantáziánkat is megmozgató, izgalmas kirándulást teszünk a Kossuth téren.

Herrich - Kiss Villa

(Margó Tivadar utca 116 - 118.)

Ölelj meg! - A múzeumi macik

Egy keretmese segítségével megismerjük a Látványraktár játék- és
mackógyűjteményét, megfigyelünk, keresünk, és nem utolsó sorban
egy kis zenével még a múzeum óriás Micimackóját is felvidítjuk.

Kép - szín - hang

Játékos komplex foglalkozás zenehallgatással, mozgással, alkotással Kondor Béla Darázskirály című festményéhez kapcsolódva.
A foglalkozás az óvodába kihelyezett múzeumi óraként is kérhető.
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HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY
(Havanna u. 9.)

Nyomozás a lakótelepen - társasjáték

Ki? Hol? Hogyan? Foglalkozásunk alkalmával a gyerekek egy izgalmas
nyomozójáték részesei lehetnek: egy tolvaj nyomába eredünk, s különféle feladatokon keresztül fejtjük meg, hogyan is történt a lopás,
miközben a régi Állami lakótelep történetébe is bepillantást nyerünk.

múzeumsarok

(Szent Lőrinc sétány 2.)

A Pál utcai fiúk, avagy az iskola régen

Mit rejthetett Boka, Geréb, Csónakos és a kis Nemecsek iskolatáskája?
Rácz tanár úr órái mennyire voltak szórakoztatóak és élvezetesek?
Vajon unatkoztak-e a gyerekek az udvaron szünetekben okostelefon
nélkül? A népszerű regény történetein keresztül ismerkedünk a száz
éves taneszközökkel és az iskolai élettel. Kipróbáljuk a palatáblát és a
mártogatós tollat, üveggolyózunk, és... rágjuk a gittet?

Közlekedés a 18. kerületben

Hogyan közlekedtek régen és hogy utazunk ma? A kiállításból indulva
körbejárjuk a kerületi közlekedés múltját és jelenét, kitérünk a közlekedési etikettre, valamint a fantáziánkat segítségül hívva megtervezzük,
milyen járművekkel utazhatunk majd 2300-ban.

Mesterek és mesterségek

Az állandó kiállításból kiindulva a régi mesterségek nyomába eredünk:
milyen eszközöket használtak, hogyan hirdették magukat, mikor még
se televízió, se YouTube nem volt? A tárgyakhoz kapcsolódva csoportokban fedezzük fel a közel 100 éves eszközöket, szokásokat, szoborképet alkotunk, cégért tervezünk.

Kossuth téri tekergés

Kik ezek a hatalmas alakok? Mire gondolnak a szobrok? Mit rejtenek
az épületek? Felfedező sétánkon a diákok csoportmunka segítségével
önálló kutatást végezhetnek, személyes megfigyeléseket tehetnek a
téren.
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Több állomásos helytörténeti séta. Különféle feladványok segítségével megfejtjük, merre induljunk, majd az egyes állomásoknál megfigyeljük, milyen apró részleteket rejtenek és milyen történeteket mesélnek életünk mindennapi helyszínei.
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Fedezzük fel lakóhelyünket!

Herrich - Kiss Villa

(Margó Tivadar utca 116 - 118.)

Egy 100 éves nyaraló titkai

A múzeum felújítása során az épületben dolgozó munkások a padló
alatt egy különleges dokumentumra bukkantak. Vajon mire utalhat ez
a furcsa ábra?
Rejtjelek, titkok, régi fényképek és egy ládika... Kalandozásunk során
fontos történelmi tényeket hozunk napvilágra a villával és a 100 évvel
ezelőtti Pusztaszentlőrinccel kapcsolatban.

Utazás a kondori univerzumba

A Pestszentlőrincen született Kondor Béla képein és verseinek sorai között szürreális tájakon különböző szárnyas lények, angyalok és
repülőszerkezetek hemzsegnek. Vajon hogyan született ez a “kondori
univerzum”? Utánajárunk a gyermekkori élményeknek, rendszerezzük, keressük a jeleket, kibogozzuk a grafikák szövevényes vonalait, és
a beleérzés által a szereplők bőrébe bújunk. Ebben a zene, a mozgás,
megfigyelőkézségünk és fantáziánk lesz segítségünkre.
Kondor Béla művészetéhez kapcsolódó foglalkozásaink tartalma az
aktuálisan kiállított alkotásokat követve 4 hónapos ciklusokban változik.

MALÉV - Egy légi jó barát

A kiállításban kutakodva megismerkedünk az egykori légiközlekedési
vállalattal, képzeletben a repülőterek érdekes világába látogatunk, s
nem utolsó sorban saját légitársaságunkat is elkészítjük.

A Látványraktár színei

Vajon jelentenek valamit a színek? Ki hogyan alakítja környezete
színét? Foglalkozásunk alkalmával a Látványraktár tárgyainak
segítségével felderítjük a különféle színek jelentőségét, kitérünk a
logótervezés folyamatára, valamint a sok színes érdekesség mellett
felfejtjük, hogy a rózsaszín miért a lányok, a kék miért a fiúk színe.
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HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY
(Havanna u. 9.)

Eötvös Loránd nyomában

Rendhagyó fizika óra a múzeumban a 7-8. osztályos korosztálynak.
A diákok interaktív, játékos formában ismerhetik meg Eötvös Loránd
sokoldalúságát, valamint kerületi kötődését. A kutató szerepébe bújva párban dolgozva többféle, egyszerű, a tananyaghoz kapcsolódó
fizikai kísérletet végzünk: buborékot fújunk, kockacukrot festünk, és
a végére egészen biztosan maszatosak leszünk!
A foglalkozás az iskolába kihelyezett óraként is kérhető. Kitelepülés
esetén a foglalkozás ára 300 Ft/fő.

Bűntény a lakótelepen - Társasjáték nyomozással

„Senki sorsát el nem kerülheti.”
Ki? Hol? Hogyan? Foglalkozásunk alkalmával a diákok egy izgalmas
nyomozójáték részesei lehetnek: az Állami lakótelep karaktereinek
bőrébe bújva egy bűntény részleteit göngyölítjük fel, s mindeközben
betekintést nyerünk a korabeli lakótelepi élet mindennapjaiba.

múzeumsarok

(Szent Lőrinc sétány 2.)

A reklám régen és ma

Az állandó kiállítás műtárgyaiból kiindulva a reklámozást, a modern
reklám mibenlétét, előnyeit és árnyoldalát tekintjük át különféle játékok segítségével. Plakátok, szórólap, televízió, internet... te hogy
reklámoznád magad? A foglalkozás zárásaként médiumot választunk, s elkészítjük saját marketing anyagunkat.

Kossuth téri tekergés

Kik ezek a hatalmas alakok? Mire gondolnak a szobrok? Mit rejtenek
az épületek? El tudod képzelni, hogy egykor itt koncerteken tomboltak a fiatalok? Te milyen rendezvényt szerveznél ide?
Felfedező sétánkon a diákok csoportmunka segítségével önálló kutatást végezhetnek, személyes megfigyeléseket tehetnek a téren.
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A gépek felemelkedése és bukása Kondor Béla
művészetében

Kondor Béla grafikáin ember és gépezet kapcsolata gyakran megjelenik: a művészt nagyban inspirálták gyerekkori háborús emlékei, futurisztikus olvasmányélményei és a hidegháborús űrverseny. Hogyan
hatott a technikai fejlődés a XX. századi társadalomra? Vajon milyen
szerepük lesz a jövőben a robotoknak? Tudjuk irányítani a mesterséges intelligenciát? Milyen következményei lennének, ha összeomlana
az internet és az informatika világa?

1 2–1 4

(Margó Tivadar utca 116 - 118.)
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Herrich - Kiss Villa

A foglalkozáson elmerülünk Kondor Béla világában, lehetőség nyílik
eszmecserére, érvelésre és természetesen fantáziánkra is nagy szükség lesz.

Mire jó a cekker? Dédanyáink ökolábnyoma

Mi az a cekker, és mi köze lehet a környezettudatos életmódhoz?
Foglalkozásunkon megvizsgáljuk a múlt századi háztartásokat: hogyan
éltek műanyag zacskó, dobozos tej, kapszulás kávéfőző és folyó víz
nélkül az akkori emberek? Vajon érdemes lenne megfogadni néhányat
a száz évvel ezelőtti házipraktikákból? Összehasonlítjuk ökolábnyomunkat elődeinkével és környezetvédelmi kampányt tervezünk.

Foglalkozások középiskolásoknak:

Felső tagozatosoknak szánt programjaink közül bármely témában, a
múzeum mindhárom helyszínén tartunk foglalkozást a középiskolás
korosztálynak az egyéni igényekhez vagy éppen a tanrendhez igazodva.

Sétaapplikáció – GUIDE@HAND

Ingyenes, letölthető XVIII. kerületi sétaútvonalak vezetéssel.

A letöltési segédlet honlapunkon elérhető (muzeum18ker.hu), de
használatát akár személyesen is megmutatjuk.

14–18

Az applikációt a sétaútvonalon okostelefonon vagy táblagépen lehet
működtetni.

évesekn ek

A GPS alapú, térképes séták segítségével megismerhető a kerület, az
egykor önálló Pestszentlőrinc és Pestszentimre központja. Az egyes
pontokhoz az ismertető szövegen túl archív és mai képeket, kiegészítő
információkat (pl. idézetek, életrajzok) kapcsoltak a készítők.
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Tárlatvezetés

Állandó és időszaki kiállításainkat az óvodai és iskolai csoportok
múzeumpedagógiai foglalkozás nélkül, munkatársaink által tartott
tárlatvezetéssel is megtekinthetik.

Tematikus múzeumi nap

Ünnepekhez, évfordulókhoz, településtörtnethez 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.
Sétaapplikációnk ingyenesen elérhető. A letöltési segédlet honlapunkon megtalálható (muzeum18ker.hu), de használatát akár személyesen is megmutatjuk.

Eötvös Loránd nyomában - Akadályverseny

A tavalyi évhez hasonlósan a 2019/2020-as tanév tavaszán
is megrendezzük Eötvös Loránd nyomában című akadályversenyünket, melynek során a 7-8. osztályos tanulók megismerkedhetnek a világhírű fizikus életművével, valamint
pestszentlőrinci kötődésével, miközben sok-sok játék és kreatív
feladat megoldásával a kerület több pontját is felfedezhetik.
A verseny felhívását a pontos időponttal és részletekkel várhatóan
2020 elején tesszük közzé.

Külsős programok a villakertben/Látványraktárban

Múzeumunk főépületének, a Herrich-Kiss villának 5000 m2-es kertjét,
fedett teraszát és Látványraktárát ajánljuk osztályoknak, csoportoknak, kerületi közösségeknek szabadtéri programok helyszínéül.
Tágas udvarunk alkalmas osztálykirándulások, osztálytalálkozók,
kisebb rendezvények, sütés/főzés befogadására.

Éjszaka a múzeumban!?

A 2019-es évben múzeumunk Látványraktárában két alkalommal
rendezett a Bókay Árpád Általános Iskola olvasás éjszakáját a 4.
osztályosoknak. Ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseket várunk
múzeumunkba előzetes megbeszélés alapján.
A külsős és éjszakai programokról egyeztetés:
Heilauf Zsuzsanna intézményvezető
+36 20 397 09 98
muzeum@muzeum18ker.hu
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