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IDEGENVEZETÉSES SÉTA A ZSOLNAY NEGYEDBEN (50 perc)
A Zsolnay Negyedben tett kültéri idegenvezetéses séta során a diákok sok érdekességet meg tudhatnak a 
Zsolnay családról, a Zsolnay Gyár történetéről és a Negyed területén található régi épületekről, és kerámi-
ákról. 

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 először látogatóknak:

Helyünk a világegyetemben
Az előadás során bemutatásra kerül a Föld, mint égitest, a Naprendszer égitestei, a Tejútrendszer és az 
ember által ismert Világegyetem galaxisai, egyéb objektumai. Ez a képzeletbeli  tér-idő utazás választ ad az 
érdeklődőknek a fizika és a csillagászat mai, a végtelen Univerzumról alkotott képéről. 

Planetáriumi bevezető előadást már látottaknak:

A világűr felfedezése
Az előadás során a fontosabb eseményeket, kiemelkedő emberi és gépi teljesítményeket ismerheti meg a lá-
togató. Részesei lehetünk Gagarin és az űrsikló fellövésének, az űrsétának, a Holdra szállásnak, betekintést 
nyerhetünk a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére, ott készült panoráma felvételek segítségével

Csillagképek, legendák 
A tájékozódást segítő, csillagképeket figurálisan megjelenítő vetítés a csillagképekhez fűződő mitológiai 
történeteket, mondabeli elképzeléseket, és a csillagképek kialakításának, a bolygók elnevezésének egykori 
logikáját mutatja be.

Utazás a Marsra
Az előadás a Mars kutatás történetét, valamint legújabb eredményeit mutatja be. 
Választ kaphatunk többek között arra, hogy volt-e víz a Marson, illetve hogy a jelenlegi körülmények között 
milyen életformák maradhatnak életben ezen a hűvös, sivatagos bolygón.
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KÖZÉPKORI EGYETEM (BELVÁROS): KÖZÉPKORI RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA (60 PERC) 
A tárlatvezetés mellett korszerű informatikai eszközökkel és interaktív multimédia alkalmazásokkal, a kü-
lönböző korosztályok igénye és kompetenciája szerint mutatjuk be Pécs középkori és török kori eseményeit. 
Ezt követően pedig a foglalkozás második felében térkép és feladatlap segítségével fedezhetik fel a diákok 
Pécs középkori emlékeit, Magyarország első egyetemét, valamint a korszakhoz kapcsolódó európai egye-
temek történetét. 

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

A 3 elemből álló programcsomag ára: bruttó 2.700  Ft/fő.

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


