BÉRLET
4 + 1 ALKALOM ÓVODÁS CSOPORTOKNAK

Tisztelt Óvodapedagógusok!
Múzeumunk az előző évhez hasonlóan múzeumpedagógiai bérletet kínál
az óvodáknak. A bérlet a kínálatból választható öt foglalkozást
tartalmazza, melyből az első négy árát kell kifizetni, az ötödik
foglalkozás ingyenes.
A bérleteket kétféle konstrukcióban lehet kérni:
intézményi szinten – ez esetben egy adott óvodából öt csoportot
várunk,
csoportszinten – ez esetben egy adott csoportot várunk öt alkalommal.
Ára: foglalkozásonként 600 Ft/gyerek
Kifizetés: az első alkalommal a teljes összeget vagy minden alkalom után
az adott foglalkozás összegét, az utolsó foglalkozás ingyenes.
További információ, egyeztetés: +3630/331-75-11
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FOGLALKOZÁSOK
Megbúvó motívumok
Közösen visszarepülünk az időben, és belépünk egy ókori római villa
impozáns termébe. A gyönyörűen festett falakon rengeteg izgalmas
motívum fedezhető fel, ha töredékesen is. A foglalkozás során ezekkel a
motívumokkal, mintákkal ismerkedünk játékos formában, s miután
megvizsgáltuk a megbúvó állatokat, növényeket, mindenkinek lehetősége
lesz elkészíteni a saját freskórészletét, amit szívesen látna a saját
szobája falán.
Helyszín: Vármúzeum, Római szoba
Foglalkozás időtartama: 45 perc

Mindennapi kenyerünk
A Német Nemzetiségi Múzeum épülete hajdanában egy vízimalom volt.
Bár a malom már nem működik, és a hétköznapokban is többnyire csak a
kenyér feldolgozásának végeredményével találkozunk, most lehetőségük
nyílik a gyerekeknek, hogy mesés módon megismerkedhessenek a kenyér
útjával, egészen onnantól, hogy a búzakalász kibújik a földből. A játékos
felfedezés során kipróbálhatják a kézi őrlést, és egy sváb
süteményrecepttel is gazdagodhatnak.
Helyszín: Német Nemzetiségi Múzeum
Foglalkozás időtartama: 60 perc
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Az emberi tényező
- időszaki kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás A változás elkerülhetetlen. Változnak az évszakok, változik az állat- és
növényvilág körülöttünk. A gyerekekkel közösen fedezzük fel, hogy
évezredekkel ezelőtt, a jégkorszak idején milyen állatok éltek a Tataimedencében. Kiemelten foglalkozunk a gyapjas mamuttal, sőt, eredeti
csontleletekkel is találkozunk. A jégkorszak után rátekintünk napjainkra,
a változás irányára és mértékére. Megbeszéljük, hogy mi mit tehetünk a
környezetünk, a körülöttünk élő állatok védelme érdekében, és
megtanuljuk a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.
Helyszín: Vármúzeum
Foglalkozás időtartama: 45 perc

A hercegnő kiszabadítása
A középkori vár hangulatának és a mesék világának a találkozásából
született meg ez a foglalkozás, mely során a gyerekeknek különféle
akadályokat leküzdve kell kiszabadítaniuk az ódon toronyban raboskodó
hercegnőt. A kalandozások közben a vár teljes területét bejárják, és
megismerkednek múzeumunk útjukba tévedő műtárgyaival.
Helyszín: Vármúzeum
Foglalkozás időtartama: 40 perc
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Fehér arany
- időszaki kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás Ki ne látott volna már szebbnél szebb porcelán tárgyakat, étkészleteket a
nagymamánál vagy éppen az otthoni vitrinben? De a porcelán készítéséről
már sokkal kevesebb az ismeretünk. Az időszakosan nálunk lévő Hüttl
porcelángyár termékein keresztül belepillantunk a porcelán készítésének
technológiájába, és elkészítünk egy saját, a porcelánhoz hasonlatos
masszát, amiből mindenki megformázhatja a maga porcelángyurma
figuráját.
Helyszín: Vármúzeum
Foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglakozás alkotótevékenységet tartalmaz, ezért, kérjük, legalább két
héttel hamarabb jelezzék részvételi szándékukat.
Az adventi időszakban karácsonyfadíszeket készítünk.

Lovagi torna
A program során apródok bőrébe bújva segítünk a középkori lovagunknak
megszerezni a lovagi tornához szükséges felszerelését. Kalandos
feladatok során azt is megtudjuk, milyen volt egy középkori lovag, hol
éltek, és hogy milyen volt a kis apródok kiképzése.
A foglalkozás időtartama: 40 perc
Helyszín: várudvar, Török kori átjáró
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Dicsőség és békesség
A foglalkozás során beszélgetünk a karácsonyi ünnepkörről és
a betlehemezés szokásáról. Utána mindenki elkészíti a saját
betlehemes karakterét, amiknek segítségével eljátsszuk a
betlehemes történetet énekekkel, tárgyakkal, mozgásokkal.
A foglalkozás időtartama: 40 perc
Helyszín: Német Nemzetiségi Múzeum
Csak az adventi időszakban kérhető foglalkozás.

Huszárpróba
Az 1848. március 15-ei eseményekhez kapcsolódva mi is
elindulunk a főváros felé, hogy segítsük a forradalmat.
Azonban ehhez előbb különféle kiképzéseken kell részt venniük
a huszárpalántáknak, hogy megállják majd a helyüket. Miután
sikeresen teljesítette mindenki a feladatokat, meg is érkezünk
Pest-Budára. Ízelítőt kapunk a forradalom eseményeiből, ami
vér nélkül győzött. Ám a kiképzés nem volt hiábavaló, hiszen a
szabadságharc csak ezután kezdődött…
A foglalkozás időtartama: 40 perc
Helyszín: Vármúzeum
A március 15-ei nemzeti ünnephez kötődő foglalkozás.
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Ünnepi ízek
A svábok is készülődnek már a húsvéti ünnepekre.
Különleges ünnepi süteményt sütnek erre az alkalomra, a
kvircedlit. A gyerekek a foglalkozáson megismerkedhetnek a
sváb húsvéti szokásokkal, sőt, ők maguk is részt vehetnek az
előkészületekben, és megmintázhatják saját kvircedlijüket.
A foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: Német Nemzetiségi Múzeum
A húsvéti ünnepkörhöz kötődő foglalkozás.

Foglalkozások külső helyszíneken
Kálvária-domb
A Kálvária-dombon tartott foglalkozás során kb. 200 millió évet ugrunk
vissza az időben, amikor Tata helyét még tenger borította, és izgalmas
tengeri élőlények uralták a helyet, ahol ma sétálunk. Hogyan lett belőle
szárazföldi domb, és a kövek hogyan őrizték meg az ősi élőlényeket, erre
ad választ a foglalkozás első része.
Porhanyóbánya
A Porhanyóbányában egy kb. 100.000 éves forráskúpot szemrevételezünk,
melyet az ősember később lakhelyéül is választott. A sziklafalon az akkori
növényvilág lenyomatai, valamint az ősember zsákmányát jelentő
mamutok maradványai tanulmányozhatók.
A foglalkozások időtartama: 60 perc
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