
 

NYÁRI TÁBOROK 2018 

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 

 

 

KIS MUZEOLÓGUSOK TÁBORA 

7-12 éves gyerekeknek 

2018. június 25-29. | 7.45–16.00 között 

 

Helyszín: Cserépkályha-történeti Kiállítás (9022 Győr, Kiss János u. 6.) 

Részvételi díj: 15.000,- Ft/fő (ebéddel) 

Jelentkezés és a részlet befizetése: Esterházy-palota porta (9021 Győr, Király u. 17.), 

hétfő kivételével naponta 10.00 és 18.00 óra között 

Jelentkezési határidő: június 20. 

Résztvevők száma: min. 8 – max. 15 fő 

 

Megismerkedünk a régiségek üzenetével, meséivel. A gyerekek megtudhatják mit csinál a 

régész és történész. A népélet emlékeivel, a régiségek, a műtárgyak világával foglalkozunk 

sok mesével, városi honismereti sétával fűszerezve. 

 

Táborvezető: Csillag Veronika múzeumpedagógus  

Információ: Esterházy-palota, +36 96 322 695 

 

 

MŰVÉSZETI ÁBC - Érzelmek kertje 

10-14 éves gyerekeknek 

2018. június 25-29. | 09.00-16.00 között 

 

Helyszín: Magyar Ispita (9022 Győr, Nefelejcs köz 3.) 

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő (ebéddel) 

Jelentkezés és részlet befizetése: Esterházy-palota porta (9021 Győr, Király utca 17.), hétfő 

kivételével naponta 10.00 és 18.00 között 

Jelentkezési határidő: június 15. 

Résztvevők száma: min. 8 – max. 23 fő 

 

Idei táborunk foglalkozásain az érzelmek világában kalandozunk. Öröm, bánat, szomorúság, 

harag – mind egy kézzel megfoghatatlan, ám mindannyiunk életében jelen lévő dolog. 

Megismerjük, hogyan lehet ezeket a benyomásokat hanggal, mozdulatokkal, színekkel életre 

kelteni. Miként egyre több virág nyílik ki képzeletbeli kertünkben, úgy színesednek ezáltal 

tábori napjaink is.  A napi kreatív, improvizációs játékok során az érzelmek mozgással, 

ritmussal formát kapnak és a tábor végére történetté állnak össze, amely így megismerhetővé 

és átélhetővé válik. 

 

Táborvezetők: Dubi Árpád képzőművész/tanár, Farnadi Tamara zenetanár, Tárnoki Tamás 

balettművész/tanár 

Információ: Esterházy-palota, +36 96 322 695 

 

 

 

 



„Van KÉPünk hozzá!" 
Alkotótábor nyugdíjasoknak 

2018. augusztus 6-10. | 10.00–18.00 között 

 

Helyszín: Magyar Ispita (9022 Győr, Nefelejcs köz 3.) 

Részvételi díj: 17. 000 Ft/fő (ebéddel) 

Jelentkezés és a részlet befizetése: Esterházy-palota porta (9021 Győr, Király u. 17.) 

hétfő kivételével naponta 10.00 és 18.00 óra között 

Jelentkezési határidő: július 22.  

Résztvevők száma: max. 15 fő 

 

„Alkotni annyi, mint életet alkotni, és minden alkotás szavakkal kifejezhetetlen valami." 

Antoine de Saint-Exupéry 

Hogyan kezdjük el? Vajon jól csináljuk-e? Minden egyformán jól fog sikerülni? Sok kérdés 

merül fel az emberben, mikor arra vállalkozik, hogy létrehoz egy új alkotást. Egy új dolog 

megszületése öröm, bár az addig tartó út küzdelemmel, szorgalommal, kitartással, tanulással 

tarkított. Rajz, grafika, festészet és minden, ami segítségével újat lehet létrehozni vagy régit új 

életre hívni, előkerül majd abban a pár napban, amikor átadhatjuk magunkat az alkotás teljes 

örömének. 

Táborvezető: Szabadvári-Farkas Zsuzsa képzőművész, múzeumi mediátor 

Információ: Esterházy-palota, +36 96 322 695 
 

 

„…SZÍNES TINTÁKRÓL ÁLMODOM” 

Alkotótábor 7-12 éves gyerekeknek 

2018. augusztus 13-17. | 8.00–16.00 között 

 

Helyszín: Magyar Ispita (9022 Győr, Nefelejcs köz 3.) 

Részvételi díj: 15.000,- Ft/fő (ebéddel) 

Jelentkezés és a részlet befizetése: Esterházy-palota porta (9021 Győr, Király u. 17.), hétfő 

kivételével naponta 10.00 és 18.00 óra között. 

Jelentkezési határidő: július 22. 

Résztvevők száma: min. 8 – max. 25 fő 

 

Játékos foglalkozások keretében ismerkedünk Patkó Imre gyűjteményének színes alkotásaival. 

Megtudjuk, mivel és hogyan lehet még nyomot hagyni, festeni az ecseten és a festéken kívül. 

A tábor során nemcsak önálló, hanem közös alkotásokat is készítünk. 

 

Táborvezetők: Major Lilla és Turzai Erika Anna múzeumpedagógusok 

Információ: Esterházy-palota, +36 96 322 695 
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EFOP-3.3.2-16-2016-00273  
"Művészetek - régiségek" - Tanórán kívüli ismeretközvetítés és kompetenciafejlesztés a Rómer 

Flóris Múzeumban  
 

Speciális nyári tábor 

Időpont: 2018. június 18 – 21. 
 

Résztvevő intézmény: Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Speciális 

Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon 

Résztvevők száma: 20 fő hátrányos/halmozottan hártányos helyzetű diák 

Helyszín: Borsos Miklós Állandó Kiállítás (9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 2.) 

Díjmentes 

 

Művészeti, helytörténeti tábor fogyatékkal élő tanulóknak. A tábor során a résztvevők 

városunk és a győri vár történetével, jellegzetes építményeivel, természeti környezetével és 

népi emlékekkel ismerkednek. Felhívjuk figyelmüket környezetünk megóvásának 

fontosságára. Megszerzett ismereteiket alkotótevékenységek során mélyítjük el.  

 

A tábor programja:  

 

1. nap  

1. 8.30-9.30 óra: Ismerkedés a múzeumi környezettel, játékos ismerkedés egymással. /Majd 

étkezési szünet./ 

2. 10.00-11.00 óra: „Állatok farsangja”- múzeumpedagógiai foglalkozás a Borsos Miklós 

kiállításban – Az állatábrázolások művészi, zenei, irodalmi szempontú megközelítése, 

állatutánzó játékok. /Majd pihenő, beszélgetés./ 

3. 11.30-12.30 óra: A megszerzett ismeretek elmélyítése művészeti alkotótevékenység során. 

 

2. nap  

8.30-9.30 óra: Az otthon melege múzeumpedagógiai foglalkozás során élményszerű 

ismerkedés a kályhás mesterséggel, Fruhmann Antal műhelyével, a kályhával mint 

„műalkotással” 

10.00-11.00 óra: Népszokásokat, népi életmód elemeit megidéző énekes, zenés népi játék-

foglalkozás. 

11.30-12.30 óra: A megszerzett ismeretek elmélyítése agyagozó alkotó-tevékenységgel. 

 

3. nap  

8.30-9.30 óra: A reneszánsz kori győri vár és a törökök elleni küzdelem. Belvásori séta a vár 

megmaradt részeinek megtekintése, ismeretek. 

10.00-11.00 óra: A győri Vaskakas– Múzeumpedagógiai foglalkozás a győri vár Sforza-

félbástyájában lévő kiállítóhelyen, kőtárban. 

11.30-12.30 óra: Alkotótevékenység: Vaskakas-ábrázolás készítése aluminium lemezből. 

 

4. nap  

8.30-9.30 óra: Győr, a vizek városa – Ismerkedés a város természeti környezetével, séta a 

Duna-parton, Rába-parton, kavicsgyűjtés. 

10.00-11.00 óra: Ügyességi, fejlesztő játékok természeti formákkal. Land art játék. 

11.30-12.30 óra: Alkotótevékenység: kavicsfestés, homokkép készítése. 

 

A résztvevőknek díjmentes étkeztetést és személyszállítást biztosít a Múzeum a tábor 

ideje alatt. 

 


