
Tárgysuttogó
Mit üzennek nekünk a régi tárgyak? 
Mi mindent lehet megtudni róluk, ha nem csak nézzük 
őket? A foglalkozás során a gyerekek csoportosan 
dolgozva megfigyelnek, észrevételeket tesznek, 
miközben a múlt tárgyain keresztül közelebb kerül-
hetnek az egykori hétköznapok megismeréséhez. 
Történelem, nép- és honismeret, technika 
tantárgyakhoz ajánljuk.

Kiállítás gyerekszemmel
Az Állami lakóteleptől a Havannáig című kiállításunk 
szobaenteriőrjeihez készíthetik el a gyerekek saját 
tárlatukat, munka közben pedig megismerkedhetnek 
a kerület legnagyobb lakótelepének történetével. 
Környezetismeret és erkölcstan órákhoz ajánljuk.

Egy 100 éves nyaraló titkai
A múzeum felújítása során az épületben dolgozó 
munkások a padló alatt egy különleges dokumentum-
ra bukkantak. 
Rejtjelek, titkok, régi fényképek és egy ládika... 
Kalandozásunk során fontos történelmi tényeket 
hozunk napvilágra a villával és a 100 évvel ezelőtti 
Pusztaszentlőrinccel kapcsolatban.

A titokzatos 
mesélő
Ki az, aki egy csapásra meg-
változtatja a Látványraktár 
titkos életét, majd elbűvöli 
nézőközönségét? 
A játék során nyomozunk, 
élesítjük érzékszerveinket, 
megismerkedünk Lotz 
Károly Herrich Leoniról 
készült egész alakos fest-
ményével, és bepillantást 
nyerünk az egykori villa 
lakóinak életébe. 
Történelem, nép- és 
honismeret, rajz és 
vizuális kultúra 
tantárgyakhoz ajánljuk.

Régi iskola
Hogyan zajlottak a tanórák 100 évvel ezelőtt, mit vit-
tek az iskolatáskájukban, és mit tanultak a nebulók? 
A gyerekek a gyűjteményben található fotók segítsé-
gével megismerhetik iskolájuk történetét, valamint 
kipróbálhatnak egy régi iskolapadot, a palatáblát és a 
mártogatós tollat is.

Színország titkai
Milyen érzelmeket és gondolatokat közvetítenek a 
színek, és hogyan hozhatóak létre harmonikus szín-
együttesek?
Szabó Zsófia művészettörténész vezetésével 
Nemcsics Antal alkotásain keresztül ismerkednek 
meg a gyerekek a színtani alapfogalmakkal, valamint 
a játékos alkotás során megtapasztalhatják a színek 
erejét.

Mire jó a cekker? AVAGY mekkora 
volt dédanyáink ökolábnyoma?
Foglalkozásunkon a Látványraktár tárgyain keresztül 
megvizsgáljuk a múlt századi háztartásokat: 
hogyan éltek műanyag zacskó, dobozos tej, kapszulás 
kávéfőző és folyó víz nélkül az akkori emberek? 
Összehasonlítjuk ökolábnyomunkat elődeinkével és 
környezetvédelmi kampányt tervezünk. 
Biológia, technika, osztályfőnöki, etika óra keretében 
ajánljuk.

Utazás a kondori univerzumba
A középiskolás diákoknak a kiállítás sokrétűen 
összeállított anyagán keresztül lehetőséget bizto-
sítunk arra, hogy interaktív módon ismerjék meg a 
pestszentlőrinci polihisztor, Kondor Béla művészetét 
és munkásságát. A képzőművészet, a költészet, a zene 
és a fotográfia területein túl, a II. világháború utáni 
időszak jelentősebb történelmi eseményeibe, illetve 
a korszak művészetét meghatározó kultúrpolitikai 
sajátosságaiba is betekintést nyerhetnek a tanulók.

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 12 fő

Helytörténeti séták, egyedi programok, épület- és 
tárlatvezetések időpont egyeztetéssel.

Ölelj meg!
Ismerkedés a múzeumi macikkal  
Ismerkedés a múzeummal
Egy keretmese segítségével megismerjük a Látvány-
raktár játék- és mackógyűjteményét, megfigyelünk, 
keresünk, és nem utolsó sorban egy kis zenével még 
a múzeum óriás Micimackóját is felvidítjuk.
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Zizi és Kopp a városban 
Ismerkedés a kerülettel
Zizi, a süni és Kopp, a harkály ismét nagy galibába 
keveredett. A gyerekek segítségére van szükségük, 
hogy kiállják a különféle próbatételeket. A játék során 
élményszerűen, a picik életkori sajátosságait figyelem-
be véve fedezzük fel a kerület helytörténeti kiállítását.
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Segítsetek, itt járt Szimballó!
Ismerkedés a művészettel
Szimballó, a morcos színmanó gonosz tervet eszelt 
ki. Vajon mi történik, ha sikerül végrehajtania? Lehet 
színek nélkül élni? Milyen lenne, ha eltűnnének? 
A játékos foglalkozáson  ismerkedünk a színekkel, és 
persze jobb belátásra bírjuk Szimballót.
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Kedves Pedagógus Kolléga!

A 2022/2023-as tanévben is szerettel várjuk a gyerek- 
csoportokat múzeumpedagógiai foglalkozásainkra!
Igény szerint tárlatvezetéseket, helytörténeti sétákat, 
tematikus múzeumi napokat is tartunk a múzeum 
kiállítóhelyein és kihelyezett formában is.

Előzetes bejelentkezésüket két héttel a tervezett 
foglalkozás előtt szíveskedjenek megtenni.

 A foglalkozások minden XVIII. kerületi nevelési és
 oktatási intézmény számára INGYENESEK! 

     

Helytörténeti és helyismereti háttéranyagok, 
tanácsadás kutatáshoz és feldolgozáshoz.

Forduljon hozzánk, ha kérdése van!

Forradalmárok nyomában a 
Kossuth téren
Az 1956-os forradalom fontos kerületi helyszíneit 
járjuk körbe a téren, mely során a gyerekek megis-
merhetik a pestszentlőrinci eseményeket és a helyi 
felkelők akcióit.

Élő történelem
Kisfilmek, interaktív térképek, 
játékok egy helyen. 
Látogasson el új helytörténeti 
weboldalunkra! 

https://www.bp18ker.hu/

2022 őszétől egyénileg kipróbálható, végigjárható a 
hat állomásból álló természeti értékeinket bemutató 
tanösvényünk a múzeum kertjében.

2022 októberében immár harmadik alkalommal ren-
dezzük meg az Eötvös Loránd nyomában elnevezésű 
versenyt a kerületi iskolák 7-8.  osztályos tanulói 
részére. 
További részletek a honlapunkon szeptemberben.

Rejtélyek nyomában - Fedezze fel a 
18. kerületet önállóan! 
A sikeres nyomozójáték önálló útjára indul. A honlap-
ról letölthető és ajánlott kellékek segítségével lehet 
újra nyomozni. A helytörténet iránt érdeklődőknek 
elérhetővé tesszük kreatív, izgalmas, tanulságos 
programunkat.

https://www.tomorylajos-muzeum.hu/
helytortenet/jatekok-feladatlapok/

 További információ és bejelentkezés:
 Mayer Adél
 múzeumpedagógus
+36 20 531 7008
 mayeradelmuzeum@
 gmail.com

Herrich - Kiss villa
Buna Galéria
1181, Margó Tivadar utca 116 - 118.

Múzeumsarok
1183, Szent Lőrinc stny.2.

Pavilon Galéria
1183, Kossuth tér, az Üllői és a Thököly út sarka

Havanna Kiállítóhely
1181, Havanna u. 9.

tomorylajos-muzeum.hu
muzeum@muzeum18ker.hu

06 1 290 1585

Jásperné N. Melinda 
múzeumpedagógus
+ 36 20 921 4414
nagymelindamuzeum@
gmail.com
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RÉSZLETEKÉRT 
KERESSE FEL 
HONLAPUNKAT!
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Pályaorientáció 
a múzeumban
A sikeres pályaválasztásnál ugyanolyan fontosak az 
előkészület évei, mint az iskoláról, szakmáról, hiva-
tásról történő döntés pillanata. Az előkészület idején 
szereznek a gyerekek különböző benyomásokat a 
foglalkozásokról, hogyan viszonyulnak magukhoz és 
másokhoz, mire tartják magukat alkalmasnak, mely 
tulajdonságaik, képességeik számítanak erősségnek. 
A foglalkozáson játékos formában kapnak vissza-
jelzést minderről, miközben kerületi híres, hivatásuk-
ban kiemelkedő személyeket ismernek meg.
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18. kerület – 
A mi városunk 
A három alkalmas foglalkozássorozaton a kamaszok 
a helytörténeti kiállítás és digitális tartalmak segítsé-
gével tudhatják meg hogyan fejlődött, változott a 18. 
kerület területe az idők során. 
Megvizsgáljuk milyen intézmények, épületek, 
létesítmények szükségesek egy város működéséhez 
a második alkalom során.
Az utolsó alkalmon pedig a gyerekek választási 
kampány résztvevői lesznek, ötletelnek, programot 
készítenek, fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg.
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Eötvös akadályverseny 
2022

Online
helytörténet

Tanösvény
a múzeumkertben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata
TOMORY LAJOS MÚZEUM 
kiállítóhelyei


