Kutatók éjszakája: Népi kultúra a családoknak címmel az ELTE TÓK
rendezésében

Az Infopark Alapítvány támogatásával
Időpont: 2015. szeptember 25. 17-21 óráig
Helyszín: Budapest, Kiss János altb. u. 40. (ELTE TÓK)
(ELTE TÓK Ének-zenei Tanszék, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Vizuális Nevelési Tanszék szervezésével)

PROGRAM

17.00: Dr. Mikonya György dékáni megnyitója.
Helyszín: 200-as terem
17.15-17.30: Tatár Szidónia, II. éves óvodapedagógus hallgató előadásában az érdeklődő vendégek,
családok, hallgatók, kollégák meghallgathatják a programsorozat középpontjában álló Tündérszépilona és
Árgyélus című népmesét.
helyszín: 200-as terem
Erre a mesére épülnek
műhelyfoglalkozásokon.
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17.30-19.00 műhelyfoglalkozások
Ének-zenei Tanszék műhelyprogramjai:
 Hangszerkészítés-bemutató műhely: mindennapi eszközökből (szívószál, műanyag palack, seprűnyél)
miként lehet hangszert készíteni.
A foglalkozást vezeti: Kovács Gábor muzsikus,
Helyszín: II. e. 206. terem. 17.30-tól 18.45-ig,
Játékleírás: Az előadó mestere annak, hogyan lehet mindennapi eszközökből (szívószál, műanyag palack,
seprűnyél) percek alatt használható hangszereket készíteni. Látványos, vidám foglalkozás!
 ”Tesz-vesz muzsika” – a MÜPA Tesz-vesz muzsika programja az ELTÉ-re költözik (1,5-4 éves
gyermekek interaktív zenei foglalkozása szülőkkel közösen).
Játékleírás: hétköznapi tárgyak (edényfogó kesztyűk, ping-pong labdák, óriás gombok és csipeszek)
kreatív felhasználásával mindennapos élethelyzetek (öltözés, fürdés, teregetés) felidézésével szőjük a
dalos-mondókás játékok sorát.
Helyszín: fsz. 4. terem. 17.30-tól 18.10-ig,

 Gyermektáncház: A Bihari és a Bartók Táncegyüttes volt táncosa népi játékokat, eszközös táncokat tanít
a gyerekeknek.
A foglalkozást vezeti: Rónaszéki Álmos
Helyszín: I. e. 100. terem. 18.10-től 19.10-ig

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék műhelyprogramjai:
 „Legyél te is mesehős” – meseműhely próbatételekkel.
A Vizuális Tanszék műhelyeiben elkészített mesei tárgyak segítségével is a résztvevő gyerekeknek
különféle mesei próbákat kell kiállniuk.
A foglalkozást vezeti: Koósné Sinkó Judit
Helyszín:119-es terem, 17.30-tól 19.00-ig
 „Jól értjük-e a népmesék nyelvét?” – mesenyelvet fejtünk felnőttekkel és a hallgatókkal (játékos
feladatlapok mesei szövegekkel).
A foglalkozást vezeti: Horváth Krisztina és Pölcz Ádám,
Helyszín: fszt. 31-es terem,17.30-tól 18.30-ig
 Kitartás és bizalomkeresés -- drámafoglalkozás kisiskolásoknak Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi
című mese alapján;
A foglalkozást vezeti: dr. Gönczöl Andrea és a Proscenion Drámaszínpad
Helyszín: 123-as terem, 17.30-tól 19.00-ig
Vizuális Nevelési Tanszék műhelyprogramjai:
 Királyi Nyomda
Ismerkedés a hengeres préssel történő nyomtatási technikával, papíralapú nyomtató dúcok és nyomatok
készítése mesehősökről. Előkészített részformák használata, festékezés, nyomtatás a présen. 17.30-tól
19.30-ig 30 percenként folyamatos bekapcsolódási lehetőséggel.
Vezeti: Bakos Tamás, helyszín: 215.terem
 Varázsköpeny
A foglalkozás során az érdeklődők elkészíthetik maguknak Árgyélus királyfi varázsköpenyét, melyet
csodálatos motívumokkal díszíthetnek. 17.30-tól 19.30-ig,
Vezeti: Síposné Tavaszi Virág, helyszín: 218.terem
 Mesekavics-festés
A meséhez kapcsolódó varázstárgyak, kellékek, jelmezek kivitelezése változatos alapanyagokkal (fűzfa,
kavics, selyem, papír) különféle technikákkal (nyomtatás, festés, faragás). A gyerekek a hazavitt
tárgyakkal később is feleleveníthetik a mesét. 17.30-tól 35 percnyi foglalkozás, folyamatos
bekapcsolódási lehetőséggel.
Vezeti: Dr. Géczi-Laskai Judit, helyszín: 218.terem
 Varázssíp Madár alakú agyagsíp készítése. A kézműves foglalkozás egyszerű furulyasíp rendszerű
agyagsíp készítéséből áll, amelyhez a síp testét szétnyomásos technikával készítjük el, a síptestet
mintázással alakítjuk át és egészítjük ki kismadár formájúra. Ez a forma sok nép fazekasságában
megtalálható, a magyarban is. A varázssíp a játék keretét adó magyar népmesében is szerepel.
vezeti: Dr. Kardos Mária, helyszín: 216.terem, 17.30-tól
 Saját mesehősöm Önálló képalakítás színes krétával a krétafalon. 17.30-tól 19.30-ig folyamatosan,
vezeti:
Bakos Tamás /hallgatók segítségével/
Helyszín: I. emelet rövid folyosó - krétafal
 Mesés helyszínek homok-animációval
Írásvetítő segítségével kivetített homok-animációt készíthetnek a gyerekek. Megjeleníthetnek egy-egy
helyszínt vagy csodás elemet, akár szereplőt is a Tündérszép Ilona című meséből. A rögtönzött

gyermekenként sorra átváltozó illusztrációból mindenki lefotózhatja s így hazaviheti a saját képét vagy
akár annak a fázisait is.
Vezeti: Bércesi-Dienes Erika, helyszín: 216.terem, 17.30-tól

Tudományos, ismeretterjesztő előadások: 19.00-től 19.45-ig

Ének-zenei Tanszék
 Barangolások Hangszerországban – az orgona. Bemutató vetítéssel – a pesti Ferences templom nagyon
szép orgonáját mutatjuk be. Találkozás a hangszert megszólaltató művészekkel, orgonában lakó
manókkal – megnézzük, hogyan lehet a pedálokon táncolni és azt, hogy milyen is egy hatalmas orgona
belülről.
Előadó: Deákné Kecskés Mónika
Helyszín: II. e. 200. terem; 17.30-tól 18.15-ig,
 Hangszerkészítés-bemutató vidám előadás felnőtteknek, gyerekeknek: Az előadó mestere annak, hogyan
lehet mindennapi eszközökből (szívószál, műanyag palack, seprűnyél) percek alatt hangszert készíteni.
Előadó: Kovács Gábor muzsikus
Helyszín: II. e. 200. terem, 19.00-től 19.45-ig,

Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék
 Felnőttmesék -- avagy a népi kultúra korhatáros motívumai
Előadó: Kerényi-Nagy Levente
Helyszín: 119-es terem, 19 órától
 Mikor és mit mesélj a gyermekednek? (a gyermekkor népi és kortárs meséi)
Mesék kisiskolásoknak – előadó dr. Gajdóné dr. Gődény Andrea
Helyszín: 123-as terem, 19 órától
Mesék óvodásoknak – előadó dr. Daróczi Gabriella
Helyszín: 100-as terem, 19.15-től

Záró teaház tánccal, zenél a Feiryn együttes
(kötetlen beszélgetés, teázás és ír táncház)
Helyszín: 200-as terem, 19.45-től

