ŰRKALANDOK
a Zsolnay Negyedben
általános és középiskolás diákoknak
Az Űr- alternatív kozmoszok c. kiállításhoz kapcsolódóan az alábbi
komplex programcsomagot ajánljuk általános iskolásoknak és középiskolásoknak.
A programcsomag tartalma:
1. Kortárs Junior – múzeumpedagógiai foglalkozás az Űr – alternatív kozmoszok c. kiállításon
(időtartam: 90 perc, max. létszám: 30 fő/csoport)
2. VR Univerzum – virtuális valóság szemüveg kipróbálása választható programokkal
(időtartam: 30 perc, max. létszám: 10 fő/csoport idősávonként)
3. Labor – interaktív varázstér – fizikával kapcsolatos játékok
(időtartam: 50 perc, max. létszám: 35 fő /csoport)
Ismertető a programcsomag elemeiről:

1. KORTÁRS JUNIOR FOGLALKOZÁS AZ ŰR – ALTERNATÍV KOZMOSZOK C. TÁRLATON:
Az m21 Galériában látható kiállítás rendkívül izgalmas módon mutatja be a világűr témakörét. A kiállított
150 magyar alkotás között láthatunk fotókat, fotógrammokat, video-, fény-, hang- és térinstallációkat, intermediális munkákat, filmeket, klipeket, de klasszikus festményeket és grafikákat is. A modern és kortárs képzőművészet jeles képviselői munkáinak megismerése mellett a vizuális kreativitás, vizuális kultúra
fejlesztése a Kortárs Junior foglalkozások elsődleges célja. A programon a tudomány és a képzőművészet
határterületeit feszegetjük, így a kiállítás mindkét terület feltérképezésére lehetőséget ad. A foglalkozás
játékos módon zajlik, a kiállítás önmagában elég látványos és interaktív, a játék a térben csak fokozza az
élményt.

2. VR UNIVERZUM:
A VR Univerzumban különböző ügyességi, felfedező, meseszerű, sport és művészeti játékot kínálunk.
A VR szemüveg segítségével kipróbálhatótöbbek között a súlytalanság a nemzetközi űrállomáson, lehet
búvárkodni a tenger mélyén, és virtuálisan elutazhatunk a Föld bármely pontjára, vagy részt vehetünk az
első Holdra szálláson Neil Armstronggal. A VR szemüveggel mindez valósággá válik.

3. LABOR – INTERAKTÍV VARÁZSTÉR:
A Labor – interaktív varázstérben különféle fizikával kapcsolatos interaktív játékokat próbálhatnak ki a diákok, mint pl. plazma gömb, áramtermelő bicikli, repülőgép szimulátor és még sok minden más!
A programcsomag ára:
diákoknak: 3.050 Ft/fő
A program 2022. szeptember 25-ig foglalható előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján.
Bejelentkezés a latogato@zsn.hu e-mail címen lehetséges hétfőtől péntekig 9.00 – 17.00 óráig,
telefonos érdeklődés: +36 20 235 4722-es számon.

