A feladat sorszáma:

7.

Standardszint:

6.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
A tanulási képességek

Különböző információ-

A különböző

fejlesztése

hordozók kezelése.

infokommunikációs
eszközöket
felelősségteljesen,
kritikusan alkalmazza.

Olvasás, az írott szöveg

Lényegkiemelés,

Önállóan alkalmazza az

megértése

következtetés,

előzetes áttekintés,

összefüggések

egyszerű összefoglalás

felismerése.

stratégiáit. Vizuális
szervezőket alkot, pl.
vázlatkör, vázlatlánc,
gondolattérkép.

Olvasd el szöveget!

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
Elérhetőségek:


Budapest, XIV. Városliget, Vajdahunyadvár



Postacím: 1367 Budapest 5. Pf. 129.



Tel.: 422-0765 (nyitvatartási időben)



Tel./fax: 363-2711 (munkaidőben)



E-mail: info@mmgm.hu

Nyitva tartás:


H: zárva



K-P: 10–17 óráig



SZ-V, ünnepnapokon: 10–17 óráig

A főépület és az Apostolok tornya nyitva tartása:


Hétfő: zárva



Keddtől vasárnapig: 10:00–17:00

A Kaputorony nyitva tartása:


Hétfőtől vasárnapig: 9:00–20:00

Belépőjegyek:


Felnőtt: 1 200 Ft,



Diák, nyugdíjas: 600 Ft

Toronytúra jegyek:


Kaputorony: 300 Ft (6 éves kor felett)
Apostolok tornya: 600 Ft (6 éves kor felett)
Kaputorony + Apostolok tornya: 700 Ft (6 éves kor felett)

Kombinált jegy


(Múzeum + Kaputorony + Apostolok tornya)
Felnőtt: 1 700 Ft



Diák, nyugdíjas: 1 100 Ft

A múzeumot és a tornyokat gyermekek felnőtt felügyelettel 6 éves korig ingyen
látogathatják. Jegyet vásárolni lehetőség van készpénzzel és bankkártyás
fizetési móddal is.

Tárlatvezetés
Kiállításaink látogatásához tárlatvezetés is kérhető magyar és angol nyelven.
Felnőtt: 5 000 Ft/csoport, 25 fő felett + 250 Ft/fő
Diák, nyugdíjas: 3 000 Ft/csoport, 25 fő felett + 200 Ft/fő
A tárlatvezetés időtartama 1 óra. A tárlatvezetést a látogatás időpontja előtt
minimum 3 munkanappal kell igényelni a 422-0765 telefonszámon (nyitvatartási
időben) vagy a kozonsegkapcsolat@mmgm.hu e-mail címen.
Minden

pénteken

15

órakor

ingyenes

tárlatvezetést

tartunk

egy-egy

kiállításban!
A Magyar Mezőgazdasági Múzeumról több információt találhatsz a
http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/ honlapon.
a) Keresgélj a honlapon!
Milyen kiállításokat nézhetsz meg? Sorolj fel legalább hármat!
a
1. …………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………….
pont

b) Osztályotok tárlatlátogatásra megy a múzeumba.
Milyen adatokat írnál rövid elektronikus leveledben (e-mailedben)
a múzeum kozonsegkapcsolat@mmgm.hu elektronikus címére?
Egészítsd ki a vázlatkört!
b
létszám

E-MAIL
időpont

pont
c) Tervezd meg a tárlatvezetés belépőjegyét!
Ügyelj arra, hogy minél több, a múzeummal kapcsolatos hasznos
tudnivaló szerepeljen rajta!
c

pont
Összesen:

pont

Értékelési útmutató

1.
a) 3 kiállítás pontos megnevezése.
b) A témával összefüggő adatok, információk.
pl. a kiállítás neve, az osztály megnevezése
c) Legalább 3 információ szerepel.
pl. időpontok, a múzeum címe, a kiállítás neve, tárlatvezetés

a

3

b

4

c

3

Összesen: 10 pont

