KEDVEZMÉNYES AJÁNLATUNK A 2017-18-AS TANÉVRE
1 – 5. OSZTÁLYOS TANULÓKNAK – „A” VERZIÓ

ZSOLNAY NEGYED: VARÁZSÓRA (45 perc)
Az előadásokon sok humorral fűszerezzük a természettudományos kísérleteket. A résztvevők játékos formában
bővíthetik fizikai ismereteiket, találhatnak magyarázatot
a bennünket körülvevő világ jelenségeire. Az interaktív
bemutatók során választ kaphatnak például arra, mi történne a tárgyakkal, ha hidegebb lenne a Földön, mint a
Marson, vagy hogyan találkozhatnak a hanghullámok
önmagukkal, és hogy mire képes a légnyomás…
ZSOLNAY NEGYED PLANETÁRIUMA: ŰRHAJÓNK A FÖLD (45 perc)
Az előadás elején, az égbolton történő egyszerű tájékozódási módszerekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek.
Megtanulhatják az égbolt mozgásának okait, következményeit, a napszakok és évszakok váltakozásának törvényszerűségeit. Az előadások általában kérdés-felelet
formában zajlanak, a felmerülő kérdésekre a vetítés végén az előadók szívesen válaszolnak. A fenti programokon felül további előadások is elérhetők. A planetáriumi
előadások és a Varázsóra témakörei megtalálhatók a zsolnaynegyed.hu weboldalon.
ZSOLNAY NEGYED: LABOR – INTERAKTÍV VARÁZSTÉR (45-50 perc)
A Labor - Interaktív Varázstér egy természettudományos, technikai interaktív kiállítás, amely felkelti a gyerekekben és felnőttekben is élő kíváncsiságot, hogy szórakozva, játszva megismerjék a természettudományi jelenségeket. A közel 150 m2-es kiállítótérben az érdeklődők
bepillantást nyernek az optika, a hangtan, a mechanika,
az elektromosságtan, a mágnességtan rejtelmeibe. A
fény terme a plazmagömbbel, színes árnyékokkal és a
mozgókép titkának felfedésével fantasztikus világba csábít.

CELLA SEPTICHORA: VENDÉG VOLTAM APICIUSNÁL
RÓMAI LAKOMA KÉSZÍTÉSE A VILÁGÖRÖKSÉGI
HELYSZÍNEN (60-90 perc)
Beszélgetés a római kori lakomákról, a római polgárok
étkezési szokásairól, a korabeli eszközökről, edényekről, bútorokról, az étkezési kultúráról. Felidézzük játékosan a római lakomákat, és elkészítjük az ókori ínyencségeket.

Kedvezményes csomagjaink minimum 15 fős csoportok számára vehetők igénybe,
a tanév során előre egyeztetett időpontokban.
A négy elemből álló programcsomag ára: bruttó 2.800 Ft / fő.
Amennyiben igénybe kívánják venni kedvezményes csomagunkat, jelentkezzenek az
alábbi elérhetőségeken hétköznapokon 09:00-17:00 óra között:
E-mail: latogato@zsn.hu
Telefon: +36 72 500 352, +36 20 235 4722

