KEDVEZMÉNYES AJÁNLATUNK
A 2019–20-AS TANÉVRE
3-5. OSZTÁLYOS TANULÓKNAK „C” VERZIÓ

ZSOLNAY NEGYED: RÓZSASZÍN KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSE (25 perc)
A Rózsaszín Zsolnay kiállításon megismerkedhetnek a diákok a mindennapok során használ kerámia tárgyakkal. Két terem is várja őket, mely kizárólag ilyen rózsaszínű kerámiák láthatóak: egy fürdőszoba és egy
nappali-dolgozó szoba-konyha tekinthető meg korabeli bútorokkal berendezve.

ZSOLNAY NEGYED: PLANETÁRIUM (50 perc)
Modern digitális vetítőgéppel felszerelt planetáriumunkban egyetemi tanárok tartanak minden korosztály
számára érdekes csillagászati előadásokat.
Választható tematikák ennek a korosztálynak:
Planetáriumot első alkalommal látogatóknak:
Űrhajónk a Föld
A diákok megtanulhatják az égbolt mozgásának okait, következményeit, a napszakok és évszakok
váltakozásának törvényszerűségeit. Az előadás során egy képzeletbeli űrhajóval utazást teszünk a Földről
kiindulva a Holdig, a szomszédos bolygókig és a Naphoz.

Planetáriumi bevezető előadást már látottaknak:
Állatok az égbolton
Hogyan kerültek az égboltra az állatok? Sok állatfigura mitológiai-mondabeli istenségeket szimbolizál, de
láthatóak a déli égbolt hajósok által felfedezett és érdekesnek tartott állatai is. A legfontosabb tájékozódási,
időmérési főkör mentén is főként állatfigurák jelennek meg, kialakítva az Állatövi jegyeket. Sok állatfigura
mitológiai-mondabeli istenségeket szimbolizál, de láthatóak a déli égbolt hajósok által felfedezett és érdekesnek tartott állatai is.
A világűr felfedezése
Az előadás során a fontosabb eseményeket, kiemelkedő emberi és gépi teljesítményeket ismerheti meg
a látogató. Többek között részesei lehetünk Gagarin és az űrsikló fellövésének, az űrsétának, a Holdra
szállásnak, valamint betekintést nyerhetünk a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére ott készült panoráma
felvételek segítségével.

CELLA SEPTICHORA: VENDÉG VOLTAM APICIUSNÁL
múzeumpedagógiai foglalkozás (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 az ókori ínyencségeket.
Kedvezményes csomagjaink minimum 15 fős csoportok számára vehetők igénybe, a tanév során előre
egyeztetett időpontokban.
A 3 elemből álló programcsomag ára: bruttó 3.000 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

