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Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum a 2018/2019-es tanévben Régi ésszel – gyermek
kézzel címmel ismét szervez tematikus sorozatot, amely minden hónap második szerdáján 1016 óra között kerül megrendezésre. A csoportokat minden egész órában tudjuk fogadni.
A kézműves, tárgyalkotó foglalkozások során egy-egy múzeumi kiállításhoz valamint
ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan, az életkori sajátosságokat, a program oktatásinevelési célját, az előzetes tudást, ismereteket figyelembe véve dolgozzuk fel a különböző
témaköröket. A programsorozat az élményszerzésre, az informális oktatásra koncentrál.
A 2018. októberben induló sorozat tematikája a következő:
Október 10.
A népi gyermekjáték kiállításhoz kapcsolódva terménybáb készítése. Ára: 350 Ft/fő
November 7.
Márton-naphoz kapcsolódva lámpás készítése. Ára: 500 Ft/fő
December 12.
Az adventi ünnepkörhöz és a századfordulós kiállításhoz kapcsolódva mézeskalács díszítése
(4 db forma). Ára: 400 Ft/fő
Január 9.
A „… Képes várostörténet” időszaki kiállításhoz kapcsolódva cukorkás doboz készítése. Ára:
500 Ft/fő
Február 13.
Ismerkedés a farsangi ünnepkörrel, majd álarc készítése. Ára: 400 Ft/fő
Március 13.
Történelmi játszóházi program: eredeti 1848-as tárgyak interaktív bemutatása, memóriajáték,
fiúknak huszárcsákó, lányoknak bieder kalap készítése. Ára: 400 Ft/fő
Az előkészítő munka megkönnyítése érdekében szíveskedjenek megadni a csoport
pontos létszámát és a fiúk – lányok arányát.
Április 10.
Ismerkedés a húsvéti népszokásokkal, majd sárközi motívumok rajzolása írókával (kicával),
tojásfestés. Ára: 400 Ft/fő
Május 8.
A „… Képes várostörténet” időszaki kiállításhoz kapcsolódva konyhai dísztábla képek
készítése Ára: 500 Ft/fő

A pincemúzeumban lévő Vissza a múltba. A tárgyak emlékezete című Látványtárban a
20. századtól a bronzkorig, több mint 6000 műtárgyat tekinthetnek meg a gyermekek az
időben visszafelé haladva.
A Látványtár(gy) című tematikus sorozat minden hónap harmadik szerdáján 10-16
óra között kerül megrendezésre. A csoportokat – a Régi ésszel – gyermekkézzel hagyományos
sorozatunkhoz hasonlóan - minden egész órában tudjuk fogadni.
A 2018. októberben induló sorozat tematikája a következő:
Október 17
A néprajzi látványtári egységhez kapcsolódva rongyszőnyegszövés. Ára: 350 Ft/fő
November 21.
A „Körorvosok, szakorvosok és személyes higiénia” látványtári témához kapcsolódva
szappanöntés. Ára:500 Ft/fő
December 19.
Karácsonyi asztali dekoráció készítése népies elemekkel, méhviasz gyertyával. Ára: 450 Ft/fő
Január 16.
A néprajzi látványtári egységhez kapcsolódva kalendárium készítése népi bútorfestéssel,
csüngőkkel. Ára: 500 Ft
Február 20.
A technikatörténeti látványtári egységhez kapcsolódva árnyjáték tv-ben. „A kiskakas gyémánt
félkrajcárja” című mese illusztrálása, dramatizálása. Ára: 350 Ft/fő
.
Március 20.
A technikatörténeti látványtári egységhez kapcsolódva kaleidoszkóp készítése. Ára: 350 Ft
Április 17.
A régészeti látványtári egységhez kapcsolódva mécses készítése áttört csempekerámiából.
Ára: 500 Ft/fő
Május 15.
A néprajzi látványtári egységhez kapcsolódva névtábla készítése tűzzománc technikával. Ára:
500 Ft/fő
Reméljük, ajánlatunkkal segíteni tudjuk az oktató-nevelő munkát, s egyben
hozzájárulunk a gyermekek múzeumhoz fűződő pozitív kapcsolatának kialakításához,
erősítéséhez.
Részvételi szándékukat – az időpont és a csoportlétszám megjelölésével - kérjük,
szíveskedjenek jelezni Andrásné Marton Zsuzsa múzeumpedagógusnál a 74/316-222
telefonszám 21-es mellékén vagy személyesen a múzeumban (Szd., Szent István tér 26.).
Üdvözlettel:
Szekszárd, 2018. augusztus 23.
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