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Mező Tibor: Törékeny természet című időszaki kiállításához  

Megtekinthető 2017. április 1-ig. 

Igény szerint 30-60’, a kiállítás megtekintésével, a korosztályhoz alkalmazkodó szinten és stílusban. 

Én elmentem a vásárba (5-10 éveseknek) 

Az ismert gyermekdalból kiindulva a vásár és a cserépedény fogalmának körbejárása, az álla-

tok fel és megismerése a kiállított tárgyak segítségével. 

Hegyen megyen henderi (5-10 éveseknek) 

Játékos állattan a kiállított alkotások bemutatásával, találóskérdésekkel, ismert gyerekdalok-

kal kiegészítve. 

Állatokra hangolva - Az állatmesék csodálatos világa  (5-10 éveseknek) 

Az állatmesék bölcsessége segítségével nyújtson a gyerekeknek abban a fejlődési, ismeret-

szerzési folyamatban, amely során egyre sokoldalúbban képesek a körülöttük lévő világra 

reflektálni és önmaguk helyét ebben a világban megtalálni. Állatok a zenében, ismert gyerek-

dalokban, klasszikus zeneművekben, a kiállított tárgyakhoz kapcsolódva. 

Természetbúvár kalandok (10-14) éveseknek) 

Interaktív bemutatók, játékok: A természet törékenysége, védelmének szükségessége. Az 

állatok és emberek tulajdonságainak megjelenése a kerámiákon. Az állatfigurákban megbújó 

tartalom vizsgálata, mely emberi érzésekre, értékekre vagy gyarlóságokra is rámutat. 

Igény szerint 45-60’, a kiállítás megtekintésével, korosztályhoz alkalmazkodó szinten és stílusban. 

Madárlesen a múzeumban (8-12 éveseknek) 
A pelikán megismerése interaktív feladatokkal kísérve. A pelikán alakja a művészetben, 

megjelenése a műalkotásokon.   

Virágeső (8-14 éveseknek) 
Virágmotívumok szerepe és megjelenése a kiállított tárgyakon. Igény szerint: virágmotívum 

tervezése, megvalósítása különböző technikákkal 

A portrétól a szelfiig (10-14 éveseknek) 
Interaktív foglalkozás. A portréfestészet kiállított darabjainak segítségével a portréfestés 

történetének rövid áttekintése. A portrékészítés célja, változása a fotótechnika fejlődésé-

vel. A portrék és önportrék 21. századi lehetőségei. 

Egyháztörténeti állandó kiállításunkhoz  

Jegyárak:  
Diák, csoportos (10 fő felett) belépőjegy ára: 200 Ft/fő 
Múzeumpedagógiai foglalkozások előzetes egyeztetés alapján: + 100 Ft/fő  
Tárlatvezetés előzetes egyeztetéssel, magyar nyelven: + 2.000 Ft 

Keressék munkatársainkat: 

Kriston-Bordi Zsuzsanna — Email: radaymuzeum.info@gmail.com Mobil: 30/515 45 87 

Mikulás Kata — Email: radaymuzeum.muzped@gmail.com Telefon: 76/486-226  

A kiállításhoz kapcsolódó hagyományos programjaink részleteit megtalálják a 
www.radaymuzeum.hu oldalon a Programjain menüben.  


