
KEDVEZMÉNYES AJÁNLATUNK
A 2019–20-AS TANÉVRE
ÓVODÁS CSOPORTOKNAK “B” VERZIÓ

ZSOLNAY NEGYED: PLANETÁRIUM (30-35 perc)
Modern digitális vetítőgéppel felszerelt planetáriumunkban egyetemi tanárok tartanak minden korosztály 
számára érdekes csillagászati előadásokat.
Az óvodásoknak szóló élőszavas programokon az előadó kérdés-felelet formában vezeti rá a kicsiket az 
általuk tapasztaltak alapján az égbolt látványával, jelenségeivel kapcsolatos tudnivalókra és azok magya-
rázatára. 

Óvodásoknak szóló választható előadásaink rövid tartalma:

Mesék a csillagokról
Az előadás során sorra veszik a fényjelenségeket, az égbolt, a szivárvány és a csillagok színeit. A napszakok 
és évszakok váltakozásának okait és magyarázatát vetített képek segítségével teszi érthetőbbé és érde-
kesebbé. Az előadás bemutatja a legfontosabb csillagképeket is a hozzájuk fűződő mesékkel, mondákkal. 
Különös hangsúlyt kap a Nap és a Hold – a két legismertebb és legfontosabb égitest az égbolton.

Mesék az űrhajókról- Vilmos egér a világűrben
Vilmos egér fehér egérke volt,aki a Zsolnay Negyed kertjében lakott. Állandóan figyelte a bolygókat és a 
Holdat. Elhatározta, hogy felrepül a világűrbe, ezért meglátogatta a planetáriumot, ahol sok hasznos dolgot 
megtudott az űrutazásról. Űrhajót épített, amivel feljutott Föld körülipályára, majd azon túl. Megtapasztal-
ta a súlytalanságot, megnézte a műholdakat és a Nemzetközi Űrállomást. Az előadáson Vilmos egérkével 
együtt az óvodás korú gyermekek is megismerkedhetnek az űrhajózás alapfogalmaival, érdekességeivel.

ZSOLNAY NEGYED: VARÁZSÓRA (45 perc)
Az előadásokon sok humorral fűszerezzük a természettudományos kísérleteket. A résztvevők játékos for-
mában bővíthetik fizikai ismereteiket, találhatnak magyarázatot a bennünket körülvevő világ jelenségeire. A 
különböző tematikájú 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. 

Az óvodásoknak ajánlott előadás címe: Fedezzük fel együtt a világot!



CELLA SEPTICHORA: BIBLIAI TÖRTÉNETEK – MOZAIKKÉSZÍTÉS (60-90 perc) 
Játékos formában idézzük fel a Római Birodalom idejében virágzó Pécs/Sopianae világát, kultúráját, szoká-
sait. A gyerekekkel a foglalkozáson először felkutatjuk, majd együtt értelmezzük az ókeresztény temetőben 
rejtőző szimbólumokat. Ezt követően megismerkednek az ókori mozaikkészítők munkájával, a foglalkozás 
végén pedig elkészíthetnek egy saját mozaikképet. 

Kedvezményes csomagjaink minimum 15 fős csoportok számára vehetők igénybe, a tanév során előre 
egyeztetett időpontokban.

A 3 elemből álló programcsomag ára: bruttó 3.200 Ft/ fő. 

Amennyiben igénybe kívánják venni kedvezményes csomagunkat,  jelentkezzenek az alábbi 
elérhetőségeken hétköznapokon 9-17 óra között: e-mail: latogato@zsn.hu, tel: 72/500-352, mobil: 
20/235-4722


