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Játsszunk, tanuljunk, mozogjunk, tegyünk együtt tudatosan környezetünkért, ha-
gyományainkért, életünkért.
A program védnöke dr. Láng Zsolt a II. kerület polgármestere

Játszva a zöld világért
„ N e m  a  F ö l d  t a r t o z i k  h o z z á n k ,  h a n e m  m i  t a r t o z u n k  a  F ö l d h ö z ! ”

Második Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ
Cím: H-1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
Tel.: 325-0403  tel./fax: 336-0196
E-mail: pszk2@mkpszk.sulinet.hu
www.mkpszk.sulinet.hu

A mozgás nApjA — 2011. szeptember 28., Hűvösvölgyi nAgy-rét

Használjuk ki a napfényes nyárutót! Menjünk ki a természetbe, mozogjunk, nézzünk körül, 
tanuljunk az erdőt-mezőt benépesítő élővilágtól! Értsük meg, szeressük, tiszteljük és óvjuk 
környezetünket!

A művészetek nApjA — 2012. február 24., ii. rákóczi ferenc gimnázium

Idézzük fel egy csendes, téli délutánon hagyományainkat, emlékezzünk, hogy is volt régen, 
hozzuk vissza, ami egyszer már jól bevált!

A tudomány nApjAi — 2012. március 26-29., kerületi intézmények

Ismerjük meg, értsük meg a tudomány legújabb eredményeit, gondolkozzunk el, hogyan lehet 
ezeket beépíteni mindennapjainkba.

A játék nApjA — 2012. május 18., millenáris pArk

Végre itt a várva várt tavasz! A hosszú telet felváltja a virágos május. Játsszunk, élvezzük a jó 
időt! Óvón, vigyázva, formálva szeretett Világunkat!
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kik vAgyunk mi? – mesterségünk címere . . .

A HAngok (olykor zAjos) világA - interAktív előAdás

Hányféle zaj van? Mitől zaj a zaj? A csend hangjai. 
A hangzásvilág életünkben olyan fontos szerepet tölt 
be, hogy az sem baj, ha értjük, mi történik!

számítógépes játékok, egy új világ? - interAktív előAdás

Mondd, mivel játszol, megmondom, ki vagy! Mit 
mond el a játék a játékosról? Hogyan hathat a játék 
a felhasználóra?

ételköltemények - kreAtív étkek

Csináld magad, edd meg, amit főztél! Keverjünk, ka-
varjunk! Készítsünk könnyen elkészíthető, egészsé-
ges, ízletes ételeket.

sok ember egy Helyen - szituációs játék

Buszon, villamoson tömegben, hátizsákkal, cso-
magokkal megpakolva vajon mennyire vagyunk 
képesek megőrizni a személyes terünket és hig-
gadtságunkat? Próbáljuk ki magunkat a közlekedés 
tömeghelyzetében!
 
zöld zene – diszkréten irányított örömzenélés

Minden hang hasznosítható és újrahasznosítható? 
Mindennel zenélhetünk, ami hangot ad? Hétköznapi 
tárgyak és alapanyagok felhasználásával készítünk 
„hangszereket”, közösen megkeressük minden 
hangszer funkcióját, azok hang- és hangulatkeltő 
lehetőségeit.

boszorkánykonyHA

Mivel és hogyan pótolhatjuk a környezetet gyakran 
terhelő vegyszereket a háztartásban? Hogyan nélkü-
lözhették ezeket nagyanyáink? Vajon tudjuk-e, hogy 
melyik fűszernövényünk miféle nyavalyánk leküzdé-
sében segíthet? Tippek, fortélyok, praktikák.

pApír – zAcskó A fejen AvAgy újrAHAsznosított fArsAng

A magyar néprajz hagyományai, a farsangi mulat-
ságok elengedhetetlen kellékei új életre kelnek, 
miközben a XXI. század „természetes környeze-
tének” anyagait használjuk fel: fa, kóc, bundás 
bőr helyett hulladék- és maradékanyagot minden 
mennyiségben.

piActér

Együnk-e epret decemberben? Hány kilométert uta-
zik a reggelid? Mi van a tejben? Tudnál-e egy 2 négy-
zetméteres szobában lakni egész életedben, és ennek 
mi köze a tyúkokhoz? Kérdések és válaszok, amelyek 
mindenkire és mindenre hatással vannak.

újrAvArrodA

Készítsünk ”hót kotűr” exkluzív, garantáltan egye-
di gyártású ruhákat és kiegészítőket csak erre az 
alkalomra. Használjuk másként az anyagokat! 
Folytassuk ott, ahol mások már abbahagyták: újraér-
telmezett anyagokból! 

milyenek vAgyunk? – divAtbemutAtó

Ne csak kövesd, diktáld is a divatot! Befutó modellek: 
a 2012-es év legjobb kollekciói a kifutón! Vedd fel, 
amit  kiötlöttél, had’ csodálja más is!

járd ki lábAm! – vigAlom tánclépésben

plAkátkiállítás

A programon részt vevő csapatok alkotásaiból:
Milyen lesz a világ 2030-ban?

Alkossunk együtt!

Támogatók

2012. február 24. 11.00 – 16.00
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

a MŰvészEtEK NaPJa


