
„Zene nélkül nincs teljes ember”-ének - zene
Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, egyetemi tanár és Kodály 
Zoltán zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, munkásságának bemutatása. 
Korosztály: felsősök
Technikai igény: CD lejátszó, laptop, projektor 
Ingyenes
A foglalkozást vezeti: Kiss Ernő: +36/30/258-1300

Zöld Kezek környezettudatos előadások
Az alma útja (ha nyersen esszük, hogy kerül a komposztba, és onnan újra a 
szervezetünkbe, mint tápanyag.) Feldolgozott formában mennyi energia 
felhasználásával lesz  belőle kész „ termék”, és mit tehetünk azért, hogy ha ebben a  
formában fogyasztjuk, csökkentsük a környezet terhelését.
Korosztály: 1-3. osztályig 
Időtartam: 45 perc
Ingyenes
A foglalkozást vezeti: Kőházi Edina T: +36/30/636-5766 -Petőfi-telepi Művelődési Ház

Pár lépés a környezettudatosabb életmód felé
Szelektív hulladékgyűjtés MINEK?!  Hulladékmentes alternatívák az egyszer 
használatos eldobható tárgyak helyett.
(Hétköznapi kérdések,környezettudatos válaszok.)
Korosztály: 5-8. osztályig 
Időtartam: 45 perc
Ingyenes
A foglalkozást vezeti: Kőházi Edina T: +36/30/636-5766  -Petőfi-telepi Művelődési Ház

Kézműves foglalkozás
Mézeskalács elméletben és gyakorlatban. Az összekeveréstől a díszítésen át. Előre 
kisütött  mézeskalácsok együtt kerülnek kidíszítésre. Az elkészült mézeseket a 
gyerekek haza is vihetik. A foglalkozás közben szó esik a vízkereszt vagy 
háromkirályok napjáról a farsangolás fontosságáról  és hagyományáról.
Korosztály: 1-8. osztályig 
Időtartam: 45 perc
A foglakozás ára 500 Ft/ fő 
A foglalkozást vezeti: Kőházi Edina T: +36/30/636-5766 -Petőfi-telepi Művelődési Ház

Érdekes logikai, gondolkodtató  játszóház
Korosztály: 1-4. osztályig 
A foglakozás időpontjai: hétfő, szerda, péntek
Időtartam: 45 perc, vagy a kavalkád részeként.
Ingyenes
A foglalkozást vezeti: Szkokkné Varga Hajnalka +3670/905-3381 és  Máté Tekla 
Szent-Györgyi Albert Agóra

Kavalkád
Kihelyezett programok általános és középiskolások számára az

iskolában

    Tisztelt Partnereink!

    Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése   
    értelmében a Szent-Györgyi Albert Agóra és a város művelődési házai 
    2023. január- február hónapban zárva tartanak.

    Pedagógus végzettségű kollégáinkkal összeállítottuk a jelenlegi, Kavalkád elnevezésű 
    programajánlatunkat, amelyet Szeged általános és középiskolái számára ajánlunk, kihelyezett
    programként megvalósítani.

    Programajánlatunk alapjaként kezdeményezzük a „Fizikai kísérletbemutató” meghívását és   
    javasoljuk, hogy igényeik alapján válasszanak a többi programelem közül is.
    Programajánlatunk díjmentes, csak a kísérletbemutató anyagköltsége jelent egyedül   
    kiadást a meghívó fél számára.
    Ajánlatunkat meg tudjuk valósítani egy tematikus nap, vagy projektnap keretein belül  
    is, ebben az esetben nyugodtan számolhatnak a programra kb. 2-3-4 órányi  
    időtartamot is.

    Kérem, ha ilyen összetett programot terveznek, akkor Gál Anikó kolléganőnket 
    szíveskedjenek keresni. (06/70/ 336-7062)
    Abban az esetben, ha csak egy-egy programelemet szeretnének meghívni,akkor kérjük  
    vegyék fel a kapcsolatot a programot megvalósító kollégánkkal.

    Ha már a decemberi hónapban van lehetőségük időpontot meghatározni januárra-  
    februárra vonatkozóan, akkor az nagyban segítené a mi munkánk tervezhetőségét is!

    Várjuk visszajelzésüket!

    A Szent-Györgyi Albert Agóra munkatársai nevében: Orbán Hédi igazgató 

    Látványos, interaktív, természettudományos bemutató az Agóra   
    Látványlabor munkatársának közreműködésével 
    (a gasztrofizikától az asztrofizikáig)
    Korosztály: 3-12. osztályig
    Időtartam: 45 perc
    A bemutató díja: 10.000 Ft/ alkalom (anyagköltség)
    A foglalkozást vezeti: Szántó F. Zoltán – Szent-Györgyi Albert Agóra
    A foglalkozás leköthető: Gál Anikó +36/70/336-7062

    VERS-ISKOLA
    Miért van szükség versekre? Milyen egy jó vers…. ciki ma verset olvasni?.... mire   
    taníthatnak bennünket a nagy költők?….. hogyan értelmezzük a verseket?..... hogyan   
    mondjunk jól verset?.....mikor menj szavalóversenyre és hogyan készülj fel?..…
    Technikai igény: projektor
    Korosztály: 5-12. osztályig ajánljuk.  Időtartam: 45 perc Ingyenes
    A foglalkozást vezeti: Fekete Mariann +36/30/670-3953- Petőfi-telepi Művelődési Ház



SZÍN-TÉR
Hogyan működik a színház? egy előadás megszületése az olvasópróbától a premierig…. 
fejleszthet-e a színház és ha igen, hogyan? Improvizációs játékok a mindennapokban….
Alsós gyerekekkel inkább a mesékre fókuszálva…. felsősöknél a színházi vonalat képviselve.
Korosztály: 5-12. osztályig
Időtartam: 45 perc Ingyenes
Technikai igény: projektor
A foglalkozást vezeti: Fekete Mariann +36/30/670-3953- Petőfi-telepi Művelődési Ház

Mentálhigiénés foglalkozás 
Ha az osztályban feszültség, konfliktus, probléma van arról szívesen beszélgetek, interaktív 
játékokkal feldolgozzuk, ha a csoport alkalmas és befogadó rá. 
Ha jól működő osztályról van szó, akkor pedig beszélgethetünk a kamaszkori nehézségekről, 
változásokról, a „ki vagyok én?” kérdésről, hol a helyem a világban, milyen értékrendet 
szeretnék képviselni stb… minden, amit a kamaszok témának behoznak. Erre a foglalkozásra 
általában én nyitottan érkezem, és hagyom, hogy ők irányítsák a beszélgetés fonalát. Általában 
ezekhez a témakörökhöz adok egyéni vagy csoportos, rövid feladatokat. Itt is használjuk 
eszközként a színházi improvizációt és azért a humort sem kerüljük el! 
Korosztály: 5-12. osztályig.  2x45 perces óra keretében. Ingyenes
A foglalkozást vezeti:Fekete Mariann +36/30/670-3953-Petőfi -telepi Művelődési Ház

Rendhagyó magyar órák
Betűvetés
Ez a foglalkozás egy izgalmas, interaktív betűjáték, ami lázba hoz kicsiket és nagyokat   
egyaránt. Nagyon jó mulatság, közben pedig igen jól fejleszti a nyelvi készségeinket, 
és rendesen megmozgatja az agysejteket.
3-12. osztályosoknak ajánljuk. Időtartam: 45 perc Ingyenes
Leköthető időpontok: hétfő szerda: egész nap, kedd, csütörtök, péntek :13 órától 
A foglalkozást vezeti: Szekeres Sándor -+36/20/502-7763 – Tömörkény István 
Művelődési Ház

Rendhagyó magyar órák
Versfaragás
Ezen a foglalkozáson képzőművészeti alkotások, valamint haiku versek születnek,   
méghozzá úgy, hogy minden alkotásban mindenki részt vesz. A 45 perces óra végére  
egy egész tárlatot tekinthetünk meg, amit közösen alkottunk.
A játék alatt mindenki szembesül azzal, hogy egy kis odafigyeléssel milyen csodálatos  
alkotásokra vagyunk képesek közösen. A foglalkozás nagyon jól fejleszti az esztétikai 
érzéket, az együttműködést, valamint a kommunikációs készséget.
3-12. osztályosoknak ajánljuk. Időtartam: 45 perc Ingyenes
Leköthető időpontok: hétfő szerda : egész nap, kedd, csütörtök, péntek :13 órától 
A foglalkozást vezeti: Szekeres Sándor -+36/20!502-7763 – Tömörkény István 
Művelődési Ház

Zöldüljünk! - Rendhagyó óra a környezettudatosság jegyében
Természetismeret, biológia, földrajz, osztályfőnöki órákra ajánljuk
A foglalkozás arra világít rá, hogy a közvetlen környezetünkben mit tehetünk azé.rt, 
hogy zöldebb, egészségesebb világban éljünk. 
A kerti teendőkön keresztül bemutatja, hogyan lehet természetes módon, vegyszerek 
nélkül növényeket termesztenünk, és mellette hogyan lehet megteremteni egy „zöld 
terület” biológiai sokféleségét, valamint kiderül az is, hogyan járul hozzá mindez egy 
fenntartható világhoz.
3-12. osztályosoknak ajánljuk. Időtartam: 45 perc Ingyenes
Leköthető időpontok: hétfő szerda : egész nap, kedd, csütörtök, péntek :13 órától 
A foglalkozást vezeti: Szekeres Sándor +36/20/502-7763 – Tömörkény István Művelődési Ház

Protokoll előadás - 2 választható témakörben
1. Bemutatkozás, megszólítás, köszönés, tegezés-magázás.
2. Étkezéses alkalmak (mit-hogyan- mivel eszünk, terítés, ültetési rend) és öltözködés az 
alkalomhoz illően.
Korosztály: 5-12. osztályig ajánljuk.
Időtartam: 45 perc Ingyenes
A foglalkozást vezeti: Sidló Kitti telefonszám: +36/30/454-6093 – Kecskési Művelődési Ház

Környezeti nevelés és egy kis matematika- matematika óra 
A természet védelméről, a fenntartható és környezettudatos életmódról szóló játékokkal és 
feladatokkal segítek izgalmassá tenni a matek gyakorlását, a matematika órákat. 
Olyan matek feladatokat mutatok be, amely a zöld szemlélettel foglalkozik, illetve beépíti a 
környezeti nevelést a matematika oktatásába. 
Korosztály: 3-6. osztályosoknak Ingyenes
Technikai igény: projektor
A foglalkozást vezeti: Törőcsik Anikó +36/70/366-7499 -Tömörkény István Művelődési Ház

Tiszteld a múltat, és éltesd tovább! 
Kőrösi Csoma Sándor  élete és munkássága – történelem, magyar nyelv és 
irodalom órára
Rendhagyó óra keretei között, a ,nyelvtudós és könyvtáros, a tibetológia megalapítója 
életútjának és munkásságának bemutatása.  
Korosztály: 5-12. osztályig Ingyenes
Technikai igény: projektor 
A foglalkozást vezeti: Jáger Richard +36/20/578-3533 -Bálint Sándor Művelődési Ház

Petőfi Sándor és Arany János  barátsága – irodalom óra 
„Olvastam, költőtárs, olvastam művedet,
S nagy az én szívemnek ő gyönyörűsége!”
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója ismét reflektorfénybe állítja a költő munkásságát. 
Arany és Petőfi kapcsolata pedig a magyar irodalom egyik legszebb és legismertebb alkotói 
barátsága. Az irodalomóra ennek a barátságnak a bemutatására vállalkozik, természetesen 
felvillantva a két költő életútját és munkásságát. 
Korosztály: felsősök Ingyenes
Technikai  igény:  projektor
 A foglalkozást vezeti : Tóth Attila +36/20/807-1630 – Bálint Sándor Művelődési Ház 
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