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Gellérthegy

Szabadság híd
Nagyvásárcsarnok

Gellérthegy
Formáljátok meg a
Szabadság-szobrot,
majd végezzetek jobbra
és balra is törzsdöntést! Ezzel
már is megidéztétek Szabó
Eszter Ágnes Szabadságszobor sziluett című alkotását
is! (A Ludwig Múzeum honlapján megtalálhatjátok!) Dokumentáljátok, majd töltsétek fel
valamelyik közösségi oldalatokra! Taggeljétek be a múzeumokat, használjátok a következő
hashtageket: #ludwigmuseum
#szabihid #kozlekedesimuzeum,
#trnsprtmuseum #terfoglalo!

Gellért
Gyógyfürdő

A villamos átlagosan
48 másodperc alatt ér
át a 334 méteres hídon.
Mérjétek le, ti mennyi idő alatt
tudjátok ezt a távolságot gyalogosan megtenni!
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Fővám tér és
a Nagyvásárcsarnok
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Műegyetem

2014 óta metró is megáll
a Szabadság híd pesti hídfőjénél. Ha még nem jártatok
lent a Fővám téri megállóban,
most érdemes sort keríteni rá.
Keressetek egy metrótérképet,
és „jelöljétek ki” rajta, hol húzódhatna a budapesti metróhálózat
5. és 6. vonala?
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Fedezzétek fel a Gellért
fürdő előcsarnokának szecessziós díszítéseit, érdekes
mintáit! Ha van nálatok papír és
ceruza, rajzoljátok le őket! Ha
nincs, akkor emlékezetből próbáljatok az idén 100 éves hotel
épületén kívül, akár a járdán
talált tárgyakból (levelekből,
kavicsokból, botokból) a szecessziós mintákat kirakni!

Az egykori gabonatárolók emlékére mozogjatok egy kicsit: talicskázzatok, fussatok zsákban vagy
törjetek sót! Mindezt fotózzátok
vagy videózzátok le és taggeljétek be a múzeumokat! Használjátok a következő hashtageket:
#ludwigmuseum #szabihid
#trnsprtmuseum #terfoglalo
#kozlekedesimuzeum
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Ha már repülés: a főváros és a Duna fővárosi
szakasza sok madárnak
ad otthont. Most éppen milyen
madarakat ﬁgyelhettek meg
a vízen és a levegőben? Írjatok
listát, milyen madarakkal találkoztatok már Budapesten!
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A Bálna tetején található
teraszról remek kilátás tárul
elétek. Milyen épületeket
ismertek fel? Rajzoljátok le
a látvány sziluettjét (körvonalát)!
A rajzotokban elhelyezhetitek
egy ma még nem létező épület
körvonalát is!

Corvinus Egyetem és
a Közraktárak
Sorok

Műegyetem rakpart
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Az egyetem környezetében több elem is utal
a vízre, a Dunára. Keressétek meg az egyetem előtti
pihenőhelyeket, próbáljátok
ki őket! A csoport méretétől
függetlenül hozzatok létre egy
hullámmozgást, ha megoldható
dokumentáljátok! Használjátok
a következő hashtageket:
#ludwigmuseum #szabihid
#trnsprtmuseum #terfoglalo
#kozlekedesimuzeum
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Fedezzétek fel a Műegyetem
Központi épületének bejáratát! Milyen eszközöket láttok
az alakok kezében? Ha ma
készülnének ezek a szobrok,
a művész biztosan más tárgyakat adna a modellek kezébe?
Pihenésként barkóbázzatok!
Próbáljátok eldöntendő kérdésekkel kitalálni a társatok által
elgondolt tárgyat!

Goldmann György tér
2

Mozogjatok közösen a családdal, az osztállyal a szabadtéri
edzőparkban, rendezzetek
sorversenyt!

Budai rakpart
Soroksári ú

A Duna parton sok-sok
lehetőségetek nyílik a szabadidőtök eltöltésére, így
lehet regényeket, verseket is
olvasni a parton. Elevenítsetek
fel néhány folyó ihlette verssort,
vagy írjatok közösen egy négysorost, amelynek minden sora
a Dunára rímel!

Művészetek Palotája /
Ludwig Múzeum /
Zikkurat

t

Művészetek Palotája, Ludwig
Múzeum, Zikkurat, Nemzeti
Színház, VaLyo Kikötő, Rákóczi
híd, rakpart. Táncoljatok, szavaljatok, énekeljetek a Ludwig
Múzeum előtt! Adjatok ízelítőt
e környék kulturálisan, turisztikailag, építészetileg, urbanisztikailag, közösségileg is sokszínű
helyszíneiből, épületeiből,
intézményeiből! Nézz körbe és
gyűjtsd össze a különböző funkciójú tereket! Mi történik épp?
Fejlődik vagy pusztul a terület?
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Jegyzetelj!
Rajzolj!
Fényképezz
vagy videózz!

MMKM Műszaki
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Zikkurat

Művészetek Palotája
Ludwig Múzeum
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