MÚZEUMPEDAGÓGIA FOGLALKOZÁSOK
BUDENZ-HÁZ – YBL GYŰJTEMÉNY

ÓVODÁSOKNAK AJÁNLJUK
A BUDENZ-HÁZ MESÉJE
Korosztály: 4-6 éveseknek
Hogyan is kezdené a meséjét ez a kicsit romos, de még így is szép ház a
belvárosban? Régóta itt áll. Minden nap hallja a bazilika harangját, a sok
tipegő-kopogó léptet a macskaköves utcán. Az ébredő város zaját: kétkerekű kis kocsik zötyögnek el a kapuja előtt. Szombaton pörkölt kávé illatát
hozza a szél egy közeli boltból. Madarak is laknak az udvarán, velük gyakran
társalog. Vajon mit mesél nekik? Múzeumi mesénkben egy régi ház sok-sok
meséje közül hallgatunk meg egy-két tanulságos, szomorkás vagy éppen
mulatságos történetet hajdani lakóiról, arról, hogy milyen volt az élete, mielőtt múzeum lett. Mert egy ilyen öreg háznak nagyon sok meséje van. A
foglalkozáson az Ybl család fehérvári szerepével és helytörténeti jelentőségével ismerkedhetnek meg a gyerekek mesés formában, sok játékkal.
A foglalkozás időtartama: 50 perc
A foglalkozás díja: 400 Ft/fő

ALSÓ TAGOZATOSOKNAK AJÁNLJUK
AZ UTAZÓLÁDA
Korosztály: 7-12 éveseknek
Milyen lehet felkerekedni, elmenni egy olyan országba, amelynek nem beszéled a nyelvét és nem ismered a szokásait? Hogyan lehet az ott élőkkel
szót érteni? Te mit tennél, ha hosszú ideig egy ismeretlen országban kellene élned? Budenz József fiatal, nyelveket ismerő, szerető fiatalemberként
jött Magyarországra. Nagyon rövid idő alatt, nagyon jól megtanulta a magyar nyelvet, olyannyira, hogy később egy csomó, a magyar nyelv története
szempontjából fontos tanulmányt is írt. Sőt, még háborúba is keveredett a
magyar nyelv miatt. Egy fantasztikus utazásra kísérheted Budenz Józsefet,
és közben nemcsak a nagyvilágról, de Székesfehérvárról is sok érdekességet találsz az utazóládájában.
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő
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REJTÉLYES LEVELEK EGY MŰGYŰJTŐ FIÓKJÁBÓL
Korosztály: 7-12 éveseknek
Ez egy igazi rejtély! Ybl Ervin gondosan válogatta a gyűjteményébe kerülő
darabokat. Valami azonban most mégsem stimmel. Talán a levelek
magyarázatot adnak arra, arra a pár furcsaságra, ami a házba lépve szinte
azonnal a szemünkbe ötlik. Valaki (talán éppen maga a gyűjtő?) titokzatos
üzeneteket rejtett el a gyűjteményben. De vajon mit akar üzenni? És mi
köze van ennek az egésznek egy túrabakancshoz, egy építész tervrajzaihoz
és a fehérvári múzeumhoz? Nyomozd ki velünk!
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő

FELSŐ TAGOZATOSOKNAK, KÖZÉPISKOLÁSOKNAK AJÁNLJUK
AZ YBL-CSALÁD LÁBNYOMÁBAN
Korosztály: 12-18 éveseknek
Egy fehérvári, polgári származású család nyomait kutatjuk: mi mindent
köszönhet Székesfehérvár az Ybl-családnak? Mivel foglalkoztak a
család tagjai és honnan ez a furcsa családnév? Hogyan kapcsolódik
a 19. század sztárépítésze városunkhoz és mi minden lelhető fel Ybl
Ervin hagyatékában? Egy kivételes család tagjainak nyomában járva
fedezzük fel Székesfehérvár egyes helyeit, amelyekről nem is gondoltuk
volna, hogy milyen emlékeket őriznek és amelynek mozaikdarabkáiból
végül összerakjuk a 19-20. századi Fehérvár városképét.
A foglalkozás időtartama: 60 perc
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő
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