
STÍLUSOS IDŐUTAZÁS  
A SZÁZADFORDULÓN
A kaland során egy ismeretlen, 
régmúlt világ ragadja magával 
három főhősünket, akiknek ös�-
s�e kell fogniuk, hogy viss�ake-
rüljenek a jelenbe. Útjukon egy 
bécsi �enés�, egy 
angol építés� és 
egy elvará�solt 
francia költőnő 
alakján keres�tül  
a s�ecess�ióval is megismerkednek. 

MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK 
A RÁTH GYÖRGY-VILLÁBAN

ÁLTALÁNOS
ISKOLÁSOKNAK 

KALANDOS KÜLDETÉS AZ 
ÍRÁS, SZÖVEGÉRTÉS ÉS  
A MATEMATIKA VILÁGÁBAN
Küldetésünk a s�avak és a s�ámok 
birodalmába ve�et. Oldd meg a fel- 
adatokat, és mentsd meg minden  
idők legértékesebb kincsét! A já-  
ték során te döntöd el, merre induls�, 
hogyan oldod meg a rejtélyeket. 

Ráth György-villa
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ILLEMTANÓRA EGY  
SZÁZADFORDULÓS
VILLÁBAN
Milyen lehetett egy vendégség s�á� 
évvel e�előtt? Miként illett viselkedni 
akkoriban? Hogyan �ajlott egy ebéd, 
és milyen tárgyakkal vették körül ma-
gukat a� emberek? Időuta�ó illemtan- 
óránkon megtudhatod!

KI?ÁLLÍTÁS
FORMABONTÓ 
NYELVTANÓRA  

A RÁTH-VILLÁBAN

A villában egy nyelvtanóra 
is lehet i�galmas és élets�erű, 
his�en itt csodálatos tárgyak-
kal körülvéve fede�heted fel a 
s�ófajok és a mondatfajták vi-
lágát, ráadásként a korabeli 

élettel és a s�ecess�ió jel-
lem�őivel is megismer-

kedhets�.



SZÁLL A MADÁR 
ÁGRÓL ÁGRA 

KÖRNYEZETISMERETES  
MESE FÁKRÓL, MADARAKRÓL  
ÉS MÁS ÁLLATOKRÓL

A Fenyőlegenda című papír-
s�ínhá�as mese segítségével a 
legkisebbek a különbö�ő fafaj-
tákkal és a villa berende�ési 
tárgyain megbújó állatokkal 
ismerkedhetnek meg. A� al-
kalmon a gyümölcsökkel, vi-
rágokkal ga�dagon dís�ített 
bútorokat is megfigyeljük.

„BOLDOG BÉKEIDŐK”
TÁRSADALOM, ÉLETMÓD ÉS  
KULTÚRA A SZÁZADFORDULÓ 
BUDAPESTJÉN – RENDHAGYÓ 
TÖRTÉNELEM ÓRA

Időpont: 1903. Helys�ín: Ráth György-villa,  
Budapest. Ráth úr és felesége fontos 
vacsoravendégeket, a kors�ak ve�ető po-
litikusait, művés�eit és kö�életi s�emé-
lyiségeit várják új otthonukba. De vajon 
hogyan ülhetnek ők egy as�talho�? Mi-
ről folyhat a s�ó, és mi a�, amiről bi�to-
san nem bes�élgethetnek? Mikö�ben e 
kérdésekre fény derül, a magyar törté-
nelem 1900 körül élt híres alakjaival is 
megismerkedünk.

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

AKI NEM HISZI, JÁRJON UTÁNA! 
MESE A BÓBISKOLÓNÁL:  
VÓT ECCŐ EGY KIRÁL…

Vót eccő egy királ… olvasható egy kis as�-
talkán. De hogy mi történt e�után, csak a� 
tudhatja meg, aki ellátogat a Ráth-villába. 
Foglalko�ásunkon annak eredünk a nyomá-
ba, hogy mi mindent rejthet egy mesebeli 
bútor, segíthet-e egy villanylámpán megjele-
nő táncos tündér, egy vará�slatos virág vagy 
a� ég madarai a bajba jutott királyon. Kö�ben 
a legkisebbek is megismerik a s�ecess�ió for-
mai és anyagbeli soks�ínűségét.

Hogyan kell licitálni? Mi-
lyen s�abályok, rejtett titkok 

mentén �ajlik egy aukció? A já- 
ték során nemcsak különbö�ő 
s�emélyek né�őpontjából kutat-
hatod fel a híres Zsolnay kerámiá-
kat, Tiffany csillogó üvegeit vagy 
Bugatti ma is trendi bútorait, 

hanem egy élő aukció aktív 
rés�tvevőjévé váls�!

GYŰJTŐBARÁTH

ÓVODÁSOKNAK ÉS KISISKOLÁSOKNAK 


