
KEDVES
GYEREKEK!

Huncutka vagyok, és szeretettel köszöntelek 
Benneteket a Magyar-Tár-Ház házigazdájaként!
Nektek és szüleiteknek készítettük ezt a kis 
bemutatkozó levelet, hogy egy új KINCS-
KERESŐ játékra hívjunk Benneteket!
Mi az, ami a Kincskereső játékban rátok vár?
Felfedezhetitek a Kárpát-medence népi mes-
terségeit, hagyományait, szokásait, viseletit, és 
próbára tehetitek ügyességeteket, alkotó-
képességeteket, hogy érthetőbbé váljon 
számotokra a rég múlt világ.

Izgalmas kalandozást tehettek az Alföld, 

Dunántúl, Felvidék és Erdély területein.

Sokféle programot szervezünk, amelyből 

kedvetek szerint válogathattok, és természe-

tesen játékra is jut idő.

Tár-Házunk élményközpontú és interaktív, ahol 

remélhetőleg Ti is megtaláljátok a kedvenc 

időtöltéseteket.

Igyekszünk megtenni mindent annak érde-

kében, hogy egy önfeledt játékban, szórako-

zásban és kikapcsolódásban legyen részetek.

Magyar-Tár-Ház

3377 Szihalom, Széchenyi út 3.

Telefon: +36 36/555-092

tarnamentetiszatoalapitvany@gmail.com

Mobil: +36 30/3372-273

Facebook: magyartarhaz

Instagram: magyartarhaz

www.magyartarhaz.hu

ISKOLAHÍVOGATÓ



Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar-Tár-
Ház munkatársai nevében.

Minden szülő szeretné, ha gyermeke a legjobb 

iskolában tanulhatna, ahol képességeinek 

megfelelően fejlesztik, követhető értékrend 

szerint nevelik, egyéniségét elfogadva szeretik.

Fontos, hogy gyermeke jókedvűen, kiegyen-

súlyozottan, segítő és elfogadó környezetben 

élje meg mindennapjait.

Korszerű ismeretekkel felvértezett, művelt, 

egészséges, az életben boldogulni tudó 

emberré váljék.

Mindezt biztosítja Önöknek Szihalmon a 
Magyar-Tár-Ház interaktív élményközpont!

TISZTELT SZÜLŐK! A MAGYAR-TÁR-HÁZRÓL

ź Kárpát-medence magyarságának kulturális 

értékeit, tárgyi és szellemi örökségeit 

mutatja be.

ź Az összeállított kiállítás népi mesterségeket, 

viseleteket, bútorokat, használati tárgyakat 

mutat be, digitális eszközöket is felhasználva.

ź Az élményközpontban négy részre, az 

Alföldre, a Dunántúlra, Felvidékre és 

Erdélyre osztva dolgoztuk fel a  Kárpát-

medence magyarságának kulturális és 

néprajzi értékeit. 

ISKOLAHÍVOGATÓ
FOGLALKOZÁS

Mit kínál az interaktív élményközpontunk?
ź A gyermekek nemcsak megnézhetik a 

kiállítás anyagát, hanem kézbe is foghatják, ki 

is próbálhatják a tárgyakat, eszközöket, 

hagyományos ételeket kóstolhatnak meg, 

különböző feladatokat oldhatnak meg 

aktívan.

ź Segít abban, hogy a tanórák tartalmasak, 

gyakorlatiasabbak, élménydúsabbak legye-

nek.

Bízom benne, hogy sikerült felkeltenünk az 
Önök érdeklődését, Szeretettel várjuk Önöket 
egy lehetséges családi program keretében is



A MAGYAR-TÁR-HÁZRÓL

ź Kárpát-medence magyarságának kulturális 

értékeit, a múlt megőrzésre érdemes tárgyi 

és szellemi örökségeit mutatja be.

ź A többségében saját gyűjteményből, vala-

mint felajánlásokból, magán gyűjtemé-

nyekből összeállított kiállítás népi mestersé-

geket, viseleteket, bútorokat, használati 

tárgyakat mutat be, digitális eszközöket is 

felhasználva.

ź Az élményközpontban négy részre, az 

Alföldre, a Dunántúlra, Felvidékre és 

Erdélyre osztva dolgoztuk fel a Kárpát-

medence magyarságának kulturális és 

néprajzi értékeit. 

ISKOLAHÍVOGATÓ
FOGLALKOZÁS

A mindennapos tanórákat változatossá teheti a 
Magyar-Tár-Ház által nyújtott
foglalkozásokkal:
ź A diákok nemcsak megnézhetik a kiállítást, 

hanem kézbe is foghatják a tárgyakat, eszkö-

zöket, hagyományos ételeket kóstolhatnak, 

különböző feladatokat oldhatnak meg fela-

datlapok segítségével aktívan.

ź környezet óra

ź rajz óra

ź tecnika óra

ź hon- és népismeret óra

ź Ezen foglalkozásokra csoportos kedvez-

ményt biztosítunk 10 fő felett!

Bízunk benne, hogy sikerült felkeltenünk az 
érdeklődésüket!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar-Tár-
Ház munkatársai nevében.

Minden szülő szeretné, ha gyermeke a legjobb 

iskolában tanulhatna, ahol képességeinek 

megfelelően fejlesztik, követhető értékrend 

szerint nevelik, egyéniségét elfogadva szeretik.

Az iskola kihívásokkal teli időszakot jelent 

gyermeknek, pedagógusnak egyaránt. Fontos, 

hogy pedagógusként és diákként is jókedvűen, 

kiegyen-súlyozottan, segítő és elfogadó 

környezetben éljék meg minden-napjaikat.

A Magyar-Tár-Ház interaktív élményközpont 

Szihalmon a tanórák változatosságát önfeledt 

játékban, szórakozásban és kikapcsolódásban 

kívánja segíteni.

TISZTELT PEDAGÓGUSOK!


