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Meghívó 
 

Játszva szerzett tudás – a hagyományos építőtudás élő megelevenítése  

EUREVITA Pannonia szakmai bemutató rendezvény 

(határon átnyúló gyereknap) 

 

A rendezvény időpontja:  
2021. július 10. (szombat)  

10.00 – 18.00 óra 

 

A rendezvény helyszíne:  
Vasi Skanzen 

(9700 Szombathely, Árpád utca 30.) 

 
 

Tisztelt szülők, kedves gyerekek!  
 

 

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, mint az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország 

Programban megvalósuló (ATHU139 számú) EUREVITA PANNONIA projekt projektpartnere ezúton 

meghívja Önöket/titeket a „Játszva szerzett tudás – a hagyományos építőtudás élő megelevenítése 

című EUREVITA Pannonia szakmai bemutató rendezvényére, határon átnyúló gyereknapjára. 

A szakmai bemutató rendezvény/határon átnyúló gyereknap keretében a 10-14 éves korosztály 

demonstrátorok szakmai felügyelete mellett - magyar-német, német-magyar instruktorok 

segítségével - összesen 5 tematikus állomás felkeresésével csapatban és egyénileg is teljesíthető 

játékos foglalkozásokat szervezünk. A 3-5 fős csapatokat rotációs rendszerben indítjuk egy előzetes 

idő- és csapatbeosztás szerint. Természetesen a szülők is velük tarthatnak a kaland során. Az 

egyes állomások egyénileg is teljesíthetők helyszíni beosztás szerint. Minden résztvevő sisakot és 

pólót kap, illetve egy PALLÉR útlevelet, amelyre gyűjtheti az egyes állomások pecsétjeit. Azok, akik 

mind az 5 állomáson próbára teszik ügyességüket, magyar-német díszoklevélben részesülnek. A 

rendezvény során müzli szeleteket és ásványvizet biztosítunk! 

A pontos tájékozódást a rendezvényhelyszínre történő belépéskor a Múzeum munkatársai segítik! 

A részletes program a következő oldalakon található. Az egyes tematikus állomások leírásáról 

hasznos tippekkel, tanácsokkal az „Útmutató a csoportos és egyéni foglalkozásokhoz” 

olvashatnak/olvashattok!  

A rendezvény a hatályos járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett valósul meg! 

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de jelentkezéshez kötött! A jelentkezés elengedhetetlen a 

csapatok előzetes beosztásának összeállításához. A jelentkezés határideje 2021.07.08! Érdeklődés 

és információ az alábbi elérhetőségen:  

dr. Csordás Ferenc Károly (Ungarnconsulting Kft): +36-20/4768058, csordas@ungarnconsulting.hu  

mailto:csordas@ungarnconsulting.hu
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A szakmai bemutató rendezvény, határon átnyúló gyereknap programja 

A programban megadott időkeretek tájékoztató jellegűek, és egy-egy állomáson tervezett 

foglalkozás optimális időtartamát jelölik, az egyes állomásokon elvégzett játékos feladatok 

befejezésének függvényében az időkeretek változtatnak! Optimális csapat létszám: 3-5 fő. 

 

Egy-egy tematikus állomáson 20 percet töltenek a résztvevők azonban az első és utolsó állomásra 

hosszabb időt szánunk! Ennek oka, hogy az első állomás részét képezi a pólók és sisakok 

kiosztása, valamint az alapvető biztonsági tudnivalók megismertetése, míg az utolsón az oklevelek 

kiosztása. 

 

A csapatban teljesíthető játékos foglalkozások rotációja és időkeretei (egyéni csatlakozás 

folyamatosan lehetséges):  

 

10.00 - 18.00  Összesen 4 rotációs kör – Indulás 2 óránként! 
 

 

10.00 - 10.30 
 
12.00 - 12.30 
 
14.00 - 14.30 
 
16.00 - 16.30 

 1. tematikus állomás: famegmunkálás - Bárdolatlan ne maradjon! 1. csapat 

 2. tematikus állomás: vesszőfonás - Vesszőből házat, falat, kerítést 2. csapat 

 3. tematikus állomás: sározás - Tapicsoló PATICSolók 3. csapat 

 4. tematikus állomás: téglavetés - Sarat gyúró vályogvetők, téglások, cserépkészítők 4. csapat 

 5. tematikus állomás: zsúpolás - Zsipp, zsúp, de nem kenderzsúp 5. csapat 

    

10.30 - 10.50 
 
12.30 - 12.50 
 
14.30 - 14.50 
 
16.30 - 16.50 

 5. tematikus állomás: zsúpolás - Zsipp, zsúp, de nem kenderzsúp 1. csapat 

 1. tematikus állomás: famegmunkálás - Bárdolatlan ne maradjon! 2. csapat 

 2. tematikus állomás: vesszőfonás - Vesszőből házat, falat, kerítést 3. csapat 

 3. tematikus állomás: sározás - Tapicsoló PATICSolók 4. csapat 

 4. tematikus állomás: téglavetés - Sarat gyúró vályogvetők, téglások, cserépkészítők 5. csapat 

    

10.50 - 11.10 
 
12.50 - 13.10 
 

 4. tematikus állomás: téglavetés - Sarat gyúró vályogvetők, téglások, cserépkészítők 1. csapat 

 5. tematikus állomás: zsúpolás - Zsipp, zsúp, de nem kenderzsúp 2. csapat 
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14.50 - 15.10 
 
16.50 - 17.10 

 1. tematikus állomás: famegmunkálás - Bárdolatlan ne maradjon! 3. csapat 

 2. tematikus állomás: vesszőfonás - Vesszőből házat, falat, kerítést 4. csapat 

 3. tematikus állomás: sározás - Tapicsoló PATICSolók 5. csapat 

    

11.10 - 11.30 
 
13.10 - 13.30 
 
15.10 - 15.30 
 
17.10 - 17.30 

 3. tematikus állomás: sározás - Tapicsoló PATICSolók 1. csapat 

 4. tematikus állomás: téglavetés - Sarat gyúró vályogvetők, téglások, cserépkészítők 2. csapat 

 5. tematikus állomás: zsúpolás - Zsipp, zsúp, de nem kenderzsúp 3. csapat 

 1. tematikus állomás: famegmunkálás - Bárdolatlan ne maradjon! 4. csapat 

 2. tematikus állomás: vesszőfonás - Vesszőből házat, falat, kerítést 5. csapat 

    

11.30 - 12.00 
 
13.30 - 14.00 
 
15.30 - 16.00 
 
17.30 - 18.00 

 2. tematikus állomás: vesszőfonás - Vesszőből házat, falat, kerítést 1. csapat 

 3. tematikus állomás: sározás - Tapicsoló PATICSolók 2. csapat 

 4. tematikus állomás: téglavetés - Sarat gyúró vályogvetők, téglások, cserépkészítők 3. csapat 

 5. tematikus állomás: zsúpolás - Zsipp, zsúp, de nem kenderzsúp 4. csapat 

 1. tematikus állomás: famegmunkálás - Bárdolatlan ne maradjon! 5. csapat 

  


