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Kincseket Hulladékból játszóház
Célja: Környezettudatosságra nevelés és a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése az iskolákban. Cél továbbá a technika tanárok
képzése, illetve az érdeklődés felkeltése az alumínium megmunkálásával, formálhatóságával kapcsolatban.
Tartalma: A játszóház foglalkozásai szemléletesen mutatják be
az alumíniumot, mint a hétköznapok „barátságos” nyersanyagát.
A program keretében a résztvevők megtapasztalhatják, hogyan válhat a „szemét” a játékkészítés alapanyagává.
Célcsoport: általános iskola alsó-felső tagozatok
Fejlesztés fémmel és mesével
Célja: Múzeumpedagógiai foglalkozás – Különféle tárgyak készítése
alumínium-maradékokból, az újrahasznosítás jegyében. A foglalkozások során speciális nevelési igényű fiatalok használják kreativitásukat, kognitív képességeiket, mi pedig jobban megismerhetjük
őket magukat, igényeiket, tapasztalatainkat pedig kamatoztathatjuk
a múzeumpedagógiai foglalkozások során.
Tartalma: A foglalkozások tanmesével, népmesével kezdődnek, ezzel teremtve barátságos, családias légkört a csoportban. A mese
képes mozgásba hozni a képzeletet, fantáziát, fejleszti az intellektust, eligazít az érzelmekben, megbékít a félelmekkel és vágyakkal,
megoldásokat javasol a problémákra. A történet és annak szereplői
minden esetben kapcsolódnak a foglalkozás témájához, az elkészítendő tárgyhoz, amit a fiatalok a meséből találnak ki és alkotnak meg.
A résztvevők képet kapnak a szereplők személyiségéről, tulajdonságairól, és saját fantáziájuk szerint alkotják meg őket alumíniumból.
A foglalkozások során a fiatalok megismerik az alumínium tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit, emellett a környezetvédelem és
az újrahasznosítás fontossága is tudatosodik bennük.
Célcsoport: nincs – speciális nevelési igényű
Amit csak a nagymama tud
Tartalma: Szívesen megismerkednél nagymamád idejében használt
ikonikus konyhai eszközökkel?
E háztartási alkalmatosságok nagy része ekkor még alumíniumból
készült, mely anyagot mára számos egyéb fém váltott fel a konyhai
kiegészítők alapanyagaként. Ha szívesen kipróbálnád, milyen volt az
étkezés, tárolás, sütés-főzés a nagyi idejében, vagy szívesen felidéznéd a gyerekkori nyarakat a nagyinál, gyere el Te is a „nagymama konyhája” játszóházába, és ismerkedj meg azokkal a nosztalgikus
hangulatot teremtő tárgyakkal és gépekkel, melyek elengedhetetlen
kellékei egy vérbeli nagymama eszköztárának!
Célcsoport: családi program

