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Tisztelt Óvodavezető Asszony/Úr! 
 

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum a 2022/2023-as tanévben fejlesztő jellegű kézműves, mesés, 

játékos foglalkozásokat ajánl óvodások számára, bevezetésként a múzeumok világába. Az órák 

célja egyes kiállításrészek élményszerű bemutatása mesék, történetek felhasználásával. 

 

 

Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékház 
 

Kökény kisasszony – Mészöly Miklós meséjén alapuló játékos foglalkozás 

A bánatos medve – Mészöly Miklós meséjén alapuló játékos foglalkozás 

Miért nem tudnak beszélni a halak? – Mészöly Miklós meséjén alapuló játékos foglalkozás 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja – Papírszínházi mesén alapuló játékos foglalkozás 

Vízcsepp Vili története – Papírszínházi mesén alapuló játékos foglalkozás 

 

 

Vármegyeházi Kiállítások  
 

Hogyan tanultak meg énekelni a madarak? – Népmese, játékos madárhang-felismerés  

Mit rejt a ládika? – Népmese, játékok Tolna megyei viseletekkel, használati eszközökkel 

Szövés régen és ma – Népmese, játékos ismerkedés a szövés eszközeivel, szőttesmintákkal 

Földbe rejtett kincsek – Mese, régészeti leletek és a régészeti kiállítás megtekintése 

Színes világunk – Ismerkedés Mattioni Eszter alkotásaival, mozaik készítése 

 

 

Wosinsky Mór Megyei Múzeum főépülete 
 

A Sárköz néprajza – Népzene, népmese és sárközi minta festése papírtányérra 

Mesterségek – Népmese, ismerkedés a kovács-, csizmadia- és kádár mesterségekkel 

Én elmentem a vásárba – Népmese, népzene, játékos ismerkedés a régi vásárok világával 

Fazekasok fazeka sok – Ismerkedés a fazekasok termékeivel 

 

Német nyelvű foglalkozássorozat: 

 

Jahreszeiten – Évszakok 

Winter. Tél – Hogyan fűtöttek régen? 

Frühling. Tavasz – Mattioni Eszter Tavasz című festménye 

Sommer. Nyár – Élet a Gemenci erdőben 

Herbst. Ősz – Szüret és betakarítás  

 

Reméljük, ajánlatunkkal segíteni tudjuk az óvodai oktató-nevelő munkát, s egyben hozzájárulunk a 

gyermekek múzeumhoz fűződő pozitív kapcsolatának kialakításához. 

 

 

A bejelentkezett óvodás csoportok számára a látogatás és a múzeumi órák INGYENESEK. 
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Várjuk Önöket szeretettel! 

 

Babits Mihály Emlékház 

Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékház  

0674/410-783  

Rubányi Anita múzeumpedagógus 

 

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Vármegyeházi Kiállítások 

0674/411-547, 0670/491-1201 

Binder Borbála múzeumpedagógus 

 

Wosinsky Mór Megyei Múzeum főépülete 

0674/316-222, 21-es mellék 

Kovács József múzeumpedagógus 

 

 

 

     Üdvözlettel: 

 

Szekszárd, 2022. szeptember 8. 

 

                                                                                                           Ódor János Gábor 

                                                                                                                  igazgató 


