Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!
Engedje meg, hogy a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum új, óvodásoknak és alsó
tagozatos gyermekek számára kidolgozott interaktív múzeumpedagógiai
szolgáltatásait figyelmébe ajánljam.
Múzeumpedagógiai foglalkozások a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban
Intézményünk kultúraközvetítő stratégiájában fontos szerepet játszik az óvodai és
általános iskolai diákságnak nyújtott komplex múzeumi élmények, foglalkozások
szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének segítése, iskolán kívüli programokkal. A
múzeum kiállításainak, városunk történelmének, bemutatása mellett változatos,
kreatív, és figyelemfelkeltő feladatsorokat állítottunk össze a korosztályi sajátosságok
figyelembe vételével, amelyeket interaktív foglalkozásokkal kötöttünk össze.
Rendhagyó történelemórák szervezését is vállaljuk, ami tartalmaz egy adott téma
Nógrád megyei, vagy szécsényi megközelítését és egy hozzá kapcsolódó kreatív,
interaktív foglalkozást. Az órákat régész történész, néprajzos muzeológus
munkatársak vezetik, a kreatív foglalkozásokat múzeumpedagógus vezeti.
Ezen kívül vállaljuk osztályok, csoportok egész napos szécsényi programjának
megtervezését, megszervezését városunkban.
Kérem, tekintse meg kínálatunkat, és ha felkeltettük érdeklődését, akkor a felsorolt
elérhetőségeink egyikén egyeztetjük a tervezett programjukat.
Amit kínálunk: Kubinyi Ferenc Múzeum, Ferences templom és kolostor, Tűztorony,
Nosztalgia Múzeum, Börtönbástya szabaduló játék, Várfalak és a Rondella, Várkert.
Városunkban, étkezésre és szállásfoglalásra is van lehetőség, melyhez segítséget
tudunk nyújtani.
A Múzeumi foglalkozásokról:
A foglalkozások 45 percesek, óvodásoknak 30 percig tartanak. A gyerekeknek van egy
régészeti egy történeti és egy városismereti feladatsor. Mindegyikhez kapcsolódik egy
kreatív tematikus foglalkozás, valamint minden kiállításhoz tartozik egy történelmi
TOTÓ is.
A foglalkozások és a feladatok kapcsolódnak a múzeum kiállításaihoz és Szécsény
őskori, középkori és újkori történelméhez egyaránt.
Az előre kiválasztott témával megismerkednek a gyerekek és utána vesznek részt a
foglalkozáson. Nyáron a szabadtéri foglalkoztató sátorban, télen, vagy rossz időben a
múzeum épületében a klubteremben tartjuk a foglalkozásokat.
Kiscsoportos foglalkozás keretében (max. 5 fő) lehetőség van a restaurátor
műhelyben megismerkedni a restaurátorok munkájával is.
A múzeumpedagógiai foglalkozásokra öt nappal előbb kérünk jelentkezést. Időpont és
létszám egyeztetés céljából. Csak előzetesen bejelentkezett csoportoknak tudunk
foglalkozásokat tartani.
Együttműködési megállapodással a foglalkozás díjából 50 %, Szécsény kártyával
rendelkező intézmények 10 % kedvezményben részesülnek.

Foglalkozások:
Őskor:
-

A múzeum régészeti kiállításának megtekintése és régészeti TOTÓ
tűzcsiholás (kővel, és/vagy fával), kőeszköz pattintás,
agyagozás (hurkatechnikával), ”építkezés” vessző, sár, cölöp felhasználásával
kerámia fajták felismerése (kerámiatöredékek, festett, mázas, karcolt, stb )
tárgyak felismerése, anyagok megtapintása (kő , fém, kerámia, agyag,
stb)jellemző tulajdonságaik megfigyelése,
Egy „urna kalandjai” mosás, cserépválogatás, edény összeragasztás,
egy „őskori sír feltárása” (sír makett „feltárása”) fotózás, rajzolás, méretezés,
stb. ez által a régészeti munka megismerése.
Hogyan éltek 5000 éve őseink? csoportos beszélgetés a régészeti kiállításban.

Középkor:
-

Történeti TOTÓ, kiállítások megtekintése
cserépkeresés és ragasztás, anyagfelismerés, agyagcímer készítés
régi gyermekjátékok, malom társasjáték,
Oklevélkészítés, címerfestés, iniciáléfestés, lúdtollal írás, pecsételés
lovagi torna, játékos ügyességi feladatok.
„Rákóczi tábora” Milyen lehetett a fejedelmi udvar? Jelmezes játék, zenével,
vidámsággal és tánccal.
Séta a várban, régészeti emlékek megtekintése a szécsényi vár területén
Mit rejt a vár kútja? 3-4 tárgyat kihúzunk a kútból és ahhoz kell legendát,
történetet kitalálni és eljátszani.(pl. kard, lakat, edény, ezüstpohár)
A várkastély szelleme. Éjszakai barangolás a kastélyban, csillagleselkedés,
legendák, mesék a középkorból, Szécsényről, Hollókőről. Tábortűz.
Szabadtéri sütés, főzés Mit ettek a végvári vitézek? Miből és hogyan étkeztek a
középkorban?
kismesterségek, céhek eszközeinek megtekintése, cégérrajzolás, készítés
„Tömlöc- börtön-kínzókamra” A börtönbástya megtekintése legendák
felelevenítése.
Végvári élet a török megszállás idején. Török hatás Szécsényben.

Újkor:
-

Helytörténeti TOTÓ,
Szécsényi műemléki séta. Rajzolás, kinek mi tetszik Szécsényből?
Természeti kincseink: A várkert története, növény és állatvilága
Kik a palócok? Néprajzi, előadás vetítéssel egybekötve.
Palóc gasztronómia bemutatása, ételek, emberek, szokások.

-

Nosztalgia múzeum megtekintése, tárgyfelismerés, interaktív feladatok.
Palóc Peti kalandjai a szécsényi várban!
Szécsényi képeslapok megtekintése számítógépen. Tervezz Te is egy
képeslapot!

Áraink:
-

Szolgáltatásainknál kedvezményes óradíjat határoztunk, meg ami 1.500
Ft/óra/fő. Ez tartalmazza a belépődíjat, anyagköltséget, az előadók és az
animátorok díját. Óvodásoknak 500 Ft/fő

Táborok:
1. Nyári múzeumi tábor témája
2. Kisrégész tábor: Egy őskori falu életének bemutatása, eljátszása, ásatási
munkák, feladatok végzése, játszva tanulás, rajzolás,
3. Végvári vitézek tábora
4. Kuruc tábor
Tábor részvételi díj: 20.000 Ft/fő/hét
Az elkészített tárgyakat a gyerekek hazavihetik. A legjobban teljesítő diákok oklevelet
és kis ajándékot kapnak.
A táborok 9.00-16.00-ig, hétfőtől-péntekig, napközis jelleggel kerülnek
megrendezésre. A részvételi díj tartalmazza a tízórai, ebéd, uzsonna, foglalkozások és
a felhasznált anyagok költségeit.
A táborokat elsősorban alsó tagozatos diákok számára szervezzük 7-11 éves korig.
Elérhetőségeink:
Kubinyi Ferenc Múzeum, 3170 Szécsény, Ady Endre út 7.
Telefon:00 32-370-143
e-mail:kubinyi.muzeum@gmail.com
További információ időpont egyeztetés: Smelkó István művelődésszervező,
múzeumpedagógus email: smeli@telekabel.hu

