Múzeumpedagógiai foglalkozások kisiskolásoknak

Színek és történetek
Irodalom és képzőművészet. Az előbbi a szavakkal, az utóbbi a színeivel kelt bennünk
különféle érzéseket. Mint a láng a fényt, úgy hozza létre a színeket. Lázár Ervin történetei a
maguk bájával visznek el bennünket a mesék birodalmába, ahol természetesen meghatározó
élményhez jutunk. Így vagyunk egy-egy festménnyel is. Lázár Ervin másként, valamint
játékos feladatok.
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.)
Állatok a képkeretben
Kakasok, tyúkok, csibék, bárányok, a festővásznon, a zenében, és természetesen a mesék és
versek birodalmában. Töltsük meg Noé bárkáját a múzeum festményein látott állatok
rajzaival, valamint kedvenceinkkel, tovább játékos feladatok várnak a résztvevőkre.
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.)
Mesélő mesterségek
A múlt század világa ezer arcát mutatja annak, aki ismerkedik az akkori mesterségekkel,
eszközökkel, létrejött remekművekkel. A műtárgyak segítségével keltjük életre a céhes ipar
emlékeit, egy-egy elfeledett mesterséget. (Kalapos, kerékgyártó…)
Kapcsolódó kézműves foglalkozás: nyomdaklisé nyomat; könyvecske saját ötletű borítóval.
Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.)
Gyerekek a festővásznon
A szülői pénztárca gyakran tartalmazza gyermekeik fotóit. A megelőző korokban is
igyekeztek megőrizni az utókornak az első életszakasz báját. Különböző korok, különböző
élethelyzetben ábrázolt gyermekarcok köszönnek vissza a festővászonról. A képek
lehetőséget nyújtanak a gyermekvilágról való beszélgetésre.
Kapcsolódó kézműves foglalkozás: önarckép készítése
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.)
Gyermekvilág, gyermekjátékok
A Hansági Múzeum állandó kiállításához kapcsolódó foglalkozás során beszélgetünk a falusi
élet mindennapjairól, ismerkedünk a használati tárgyakkal, lakhellyel. Beszélgetünk az akkori
gyerekjátékokról. Egyet-egyet életre is keltünk, közös játék a múzeumkertben.
Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.)

Gyurkovics-kuckó
A magyar irodalom pentatlonistájának sajátos világába pillantunk be a Cselley-házban
kialakított emlékszobában. A foglalkozás során e sajátos, sokszínű világból kapnak ízelítőt a
résztvevők. Felfedezhetik költészetének játékosságát. Játék a versekkel, képekkel, zenével.
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.)
Czéh Sándor, a nyomdász és Kumpf Antal, a fotográfus
A másfél évszázaddal ezelőtti nyomdatechnikával és a fényképezés hőskorával találkozhatnak
a gyerekek az állandó kiállításon. Beszélgetünk e két mesterségről, s megtekinthetnek néhány
valódi ritkaságot.
Kapcsolódó kézműves foglalkozás: nyomdaklisé lenyomat készítése; könyvkészítése saját
ötletű borítóval.
Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.)
Barangolás a Gyurkovich-gyűjtemény képei között
Csodás és ezerszínű téma az évszakokhoz köthető festmények. Beszélgetünk a harmonikus
műalkotásokról más művészeti ágak hasonló alkotásainak összekapcsolásával.
Kapcsolódó kézműves foglalkozás: készülhet mese/versillusztráció-,képeslap-,naptár részlet
akár monotípiával.
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.)

A fenti programok kiegészülnek egyéb programjainkkal, illetve időszakos kiállításainkhoz
kapcsolódó tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai órával.
A nevelési- oktatási programhoz kapcsolódó más, különleges kívánságokat is igyekszünk
kiszolgálni.
A belépővel rendelkező iskoláknak a foglalkozások költsége: 200Ft/fő; belépővel együtt a
foglalkozások költsége 550 Ft/fő.
A programokra a tervezett múzeumlátogatás előtt egy héttel kérnénk a bejelentkezést.

