
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK

KÜLÖNLEGES PROGRAMOK

LEVÉL A MÚLTBÓL
Lúdtoll, nádtoll, viaszpecsét… avagy hogyan 
írtak őseink?  Levélírás a régmúlt idők 
eszközeivel. - 3. osztálytól ajánlott -

TÁVÍRÓN VIRÁGOT
Szerezz örömet szüleidnek, nagyszüleidnek Szerezz örömet szüleidnek, nagyszüleidnek 
saját tervezésű dísztávirattal! A posta-
hivatalban ezt már nem adhatod fel, 
kézbesítsd személyesen!
- általános iskolásoknak ajánlott -

KÜLDJ ÜZENETET DRÓTON!
Építs működő, hangot és fényjelzést adó Építs működő, hangot és fényjelzést adó 
távírót! Ezekből kettőt összekötve üzenhettek 
is egymásnak. (A szerelési folyamat teljesen 
biztonságos, a szerkezet elemmel működik.)
- 3. osztálytól ajánlott -

A foglalkozások díja: 600 Ft/fő. Időtartama: 45-60 perc.
Helyszíne: Postamúzeum, 1068 Budapest, Benczúr utca 27.

MÚZEUM A BŐRÖNDBEN 
Interaktív foglalkozás a telefon és a 
telefonálás történetéről. Ezzel a programmal 
a múzeum munkatársai látogatnak el az 
iskolába. - általános iskolásoknak ajánlott - 

Helyszín: Budapest közigazgatási területén Helyszín: Budapest közigazgatási területén 
belül. A foglalkozás díja:  20 000 Ft/csoport.

SZÜLETÉSNAP A MÚZEUMBAN
A különleges alkalomhoz illő tárlat-
vezetéssel és játékkal várunk! 
Az ünneplés a foglalkoztató termünkben 
folytatódhat.
- általános iskolásoknak ajánlott -

A foglalkozás díja: 20 000 Ft/csoportA foglalkozás díja: 20 000 Ft/csoport

TITKOSAN ÍRVA
Szeretnél üzenni a legjobb barátodnak, de 
úgy, hogy más ne értse? Akkor próbáld ki a 
titkosírást! -  3. osztálytól ajánlott -

A MADZAGTELEFONTÓL A MOBILIG
Halló, halló, ki beszél? Próbáld ki a Halló, halló, ki beszél? Próbáld ki a 
madzagtelefont, beszélgess kézi 
kapcsolású és automata telefonközponton 
keresztül, vedd kézbe a mobiltelefonok 
ősét! Kalandozz a régi telefonok világában.
- 3. osztálytól ajánlott - 

CSINÁLD MAGAD! 
ISMERKEDÉS A MAIL ART ALAPJAIVALISMERKEDÉS A MAIL ART ALAPJAIVAL
Készítsünk együtt képeslapot különleges 
motívumokkal és technikával! 
- általános iskolásoknak ajánlott -

A FONOGRÁFHENGERTŐL 
AZ MP4 LEJÁTSZÓIG
Less be egy rádióstúdióba, ismerkedj 
meg a stúdiótechnikával és a 
hangrögzítés történetével!
- 3. osztálytól ajánlott -

A foglalkozás díja: 600 Ft.A foglalkozás díja: 600 Ft.

Helyszíne: 
Rádió- és Televíziómúzeum 
2049 Diósd, 
Géza fejedelem útja 18.

DIÓSDI
PROGRAMOK

CSALÁDI SZOMBAT DÉLELŐTT
Ingyenes tárlatvezetés a gyermekes 
családok részére februártól májusig és 
szeptembertől novemberig minden 
hónap utolsó szombatján 11.00 órától.

NAGYIVAL A MÚZEUMBAN
Ingyenes tárlatvezetés a nyári szünet Ingyenes tárlatvezetés a nyári szünet 
minden csütörtöki napján 11.00 órától 
nagyszülőknek és unokáknak.
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PROGRAMOK


