MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
A RÁTH GYÖRGY-VILLÁBAN

ILLEMTANÓRA EGY
SZÁZADFORDULÓS
VILLÁBAN

STÍLUSOS IDŐUTAZÁS
A SZÁZADFORDULÓN
A kaland során egy ismeretlen,
régmúlt világ ragadja magával
három főhősünket, akiknek ös�sze kell fogniuk, hogy visszakerüljenek a jelenbe. Útjukon egy
bécsi zenész, egy
angol építész és
egy elvarázsolt
francia költőnő
alakján keresztül
a szecesszióval is megismerkednek.

Milyen lehetett egy vendégség száz
évvel ezelőtt? Miként illett viselkedni
akkoriban? Hogyan zajlott egy ebéd,
és milyen tárgyakkal vették körül magukat az emberek? Időutazó illemtanóránkon megtudhatod!

ÁLTALÁNOS
ISKOLÁSOKNAK

KALANDOS KÜLDETÉS AZ
ÍRÁS, SZÖVEGÉRTÉS ÉS
A MATEMATIKA VILÁGÁBAN

KI?ÁLLÍTÁS
FORMABONTÓ
NYELV TANÓR A
A R ÁTH-VILL ÁBAN

Küldetésünk a szavak és a számok
birodalmába vezet. Oldd meg a feladatokat, és mentsd meg minden
idők legértékesebb kincsét! A játék során te döntöd el, merre indulsz,
hogyan oldod meg a rejtélyeket.

A villában egy nyelvtanóra
is lehet izgalmas és életszerű,
hiszen itt csodálatos tárgyakkal körülvéve fedezheted fel a
szófajok és a mondatfajták világát, ráadásként a korabeli
élettel és a szecesszió jellemzőivel is megismerkedhetsz.

Ráth György-villa
Belépőjegy:
800Ft/fő
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ÓVODÁSOKNAK ÉS KISISKOLÁSOKNAK

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

Vót eccő egy királ… olvasható egy kis asztalkán. De hogy mi történt ezután, csak az
tudhatja meg, aki ellátogat a Ráth-villába.
Foglalkozásunkon annak eredünk a nyomába, hogy mi mindent rejthet egy mesebeli
bútor, segíthet-e egy villanylámpán megjelenő táncos tündér, egy varázslatos virág vagy
az ég madarai a bajba jutott királyon. Közben
a legkisebbek is megismerik a szecesszió formai és anyagbeli sokszínűségét.

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

SZÁLL A MADÁR
ÁGRÓL ÁGRA
KÖRNYEZETISMERETES
MESE FÁKRÓL, MADAR AKRÓL
ÉS MÁS ÁLL ATOKRÓL

A Fenyőlegenda című papírszínházas mese segítségével a
legkisebbek a különböző fafajtákkal és a villa berendezési
tárgyain megbújó állatokkal
ismerkedhetnek meg. Az alkalmon a gyümölcsökkel, virágokkal gazdagon díszített
bútorokat is megfigyeljük.

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

Időpont: 1903. Helyszín: Ráth György-villa,
Budapest. Ráth úr és felesége fontos
vacsoravendégeket, a korszak vezető politikusait, művészeit és közéleti személyiségeit várják új otthonukba. De vajon
hogyan ülhetnek ők egy asztalhoz? Miről folyhat a szó, és mi az, amiről biztosan nem beszélgethetnek? Miközben e
kérdésekre fény derül, a magyar történelem 1900 körül élt híres alakjaival is
megismerkedünk.

GYŰJTŐBARÁTH
Hogyan kell licitálni? Milyen szabályok, rejtett titkok
mentén zajlik egy aukció? A játék során nemcsak különböző
személyek nézőpontjából kutathatod fel a híres Zsolnay kerámiákat, Tiffany csillogó üvegeit vagy
Bugatti ma is trendi bútorait,
hanem egy élő aukció aktív
résztvevőjévé válsz!

