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Melléklet

A múzeumok kínálata

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM - 1146 BP. DÓZSA GYÖRGY ÚT 41.

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK

Így volt… - 1. Ókori egyiptomi kultúra

Az osztályfoglalkozásokon a diákok az ókori Egyiptom, kultúrájával, vallásával és
művészetével ismerkednek meg, majd életkoruknak megfelelő feladatok
megoldásával ellenőrizhetik tudásukat.

1/1.

Ajánlott kor: 10-12 éves korig

Így volt… - 2. Az antikvitás kultúrája 

Az osztályfoglalkozásokon a diákok az antik világ kultúrájával, vallásával és
művészetével ismerkednek meg, majd életkoruknak megfelelő feladatok
megoldásával ellenőrizhetik tudásukat.

1/2.

Ajánlott kor: 10-12 éves korig
Így volt… - 3. Szentek és attribútumok

Az osztályfoglalkozásokon a diákok a középkori Európa kultúrájával, vallásával és
művészetével ismerkednek meg, majd életkoruknak megfelelő feladatok
megoldásával ellenőrizhetik tudásukat.

1/3.

Ajánlott kor: 12-14 éves korig

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM - 1088 Bp. Múzeum körút 14-16.

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
Várak, lovagok

Történeti játszóház, 
2 órás komplex programmal 
(kiállításnézés, tárgykészítés, korfelidéző szituációs játék).

2/1.

Ajánlott kor: 6-12 éves korig

Mulatság Mátyás király udvarában

Történeti játszóház, 
2 órás komplex programmal 
(kiállításnézés, tárgykészítés, korfelidéző szituációs játék).

2/2.

Ajánlott kor: 7-12 éves korig
Hej, Rákóczi…2/3.

Történeti játszóház, 
2 órás komplex programmal 
(kiállításnézés, tárgykészítés, korfelidéző szituációs játék).
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Ajánlott kor: 7-12 éves korig
Kossuth Lajos azt üzente…

Történeti játszóház, 
2 órás komplex programmal 
(kiállításnézés, tárgykészítés, korfelidéző szituációs játék).

2/4.

Ajánlott kor: 8-12 éves korig
"Lúdtollal írt történelem"

Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás kiállításnézéssel, tárgykészítéssel vagy
kutató-felfedező lapokkal, játékokkal.

2/5.

Ajánlott kor: 11-14 éves korig
Élet az Árpád-kori Magyarországon

Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás kiállításnézéssel, tárgykészítéssel vagy
kutató-felfedező lapokkal, játékokkal.

2/6.

Ajánlott kor: 9-16 éves korig
A török hódoltság ideje

Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás kiállításnézéssel, tárgykészítéssel vagy
kutató-felfedező lapokkal, játékokkal.

2/7.

Ajánlott kor: 8-14 éves korig
Őskori kalandozások

Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás kiállításnézéssel, tárgykészítéssel vagy
kutató-felfedező lapokkal, játékokkal.

2/8.

Ajánlott kor: 9-14 éves korig
Élet az ókori Pannóniában

Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás kiállításnézéssel, tárgykészítéssel vagy
kutató-felfedező lapokkal, játékokkal.

2/9.

Ajánlott kor: 9-14 éves korig

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM - 1091 Bp. Üllői út 33-37.

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
Terülj, terülj asztalkám! - Avagy barangolás a habán kerámiák világában

Tárlatvezetéssel egybekötött kézműves foglalkozások (alkotóműhely) a "Habán
Mítosz" c. kiállítás élményszerű megismeréséhez.

3/1.

Ajánlott kor: 6-14 éves korig
Híres mesterségem címere: fazekas - avagy a habán céhek nyomában

Tárlatvezetéssel egybekötött kézműves foglalkozások (alkotóműhely) a "Habán
Mítosz" c. kiállítás élményszerű megismeréséhez.

3/2.

Ajánlott kor: 6-14 éves korig



3

Eltévedt követek a három részre szakadt Magyarországon

Tárlatvezetéssel egybekötött kézműves foglalkozások (alkotóműhely) az "Oszmán
török szőnyegek" c. kiállításhoz kapcsolódóan.

3/3.

Ajánlott kor: 6-14 éves korig
Szezám tárulj! - avagy barangolás a török mesék világában

Tárlatvezetéssel egybekötött kézműves foglalkozások (alkotóműhely) az "Oszmán
török szőnyegek" c. kiállításhoz kapcsolódóan.

3/4.

Ajánlott kor: 6-14 éves korig

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM - 1083 Bp. Ludovika tér 2-6.

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
Rovarlesen

A foglalkozáson kipróbáljuk mire való a szarvasbogár rágója, hogyan "hegedül" a
szöcske, eljátsszuk, hogyan és miért táncolnak a méhek.

4/1.

Ajánlott kor: 6-14 éves korig
A neandervölgyiek hétköznapjai

Vendégeinket a jégkorba kalauzoljuk, ahol az út során megismerkedhetnek a
neandervölgyi emberekkel és a velük egy időben élt állatokkal, pl. a mamuttal.

4/2.

Ajánlott kor: 10-14 éves korig
A honfoglalók

A diákok "agyafúrt" koponyákat láthatnak a honfoglalás korából. Bepillantást
nyerhetnek őseink életébe: Kik voltak? Milyenek voltak? Hogy éltek?

4/3.

Ajánlott kor: 10-18 éves korig
Természetrajzi Műhely - Vegyél részt te is a paleontológus munkájában!

Az egy órás műhelymunka során a jégkori fauna vizsgálatából kapnak ízelítőt. Egy
hazai lelőhelyről származó anyagban keresünk együtt ősmaradványokat.

4/4.

Ajánlott kor: 6-18 éves korig
Természetbúvár terem

Ahol minden kézbe vehető, megérinthető, megszagolható… A programot
tárlatvezetés egészíti ki.

4/5.

Ajánlott kor: 6-14 éves korig
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KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM - 1146 Bp. Városligeti körút 11.

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
Autó-Stop

Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás keretében a magyarországi autó közlekedés
történetével ismerkedhetnek meg a gyerekek, tárlatvezetés, valamint kreatív
feladatmegoldás keretében.

5/1.

Ajánlott kor: 10-14 éves korig
Vasúti kaland

Komplex múzeumpedagógiai foglalkozás keretében a magyarországi vasút
történetével ismerkedhetnek meg a gyerekek, tárlatvezetés, valamint kreatív
feladatmegoldás keretében.

5/2.

Ajánlott kor: 10-14 éves korig

Az origami szerepe az űrkutatásban

A tárlatvezetést követően a gyerekek papírból űrjárműveket készítenek.

5/3.

Ajánlott kor: 10-14 éves korig
Holdfelszín készítés 

A tárlatvezetést követően a gyerekek agyagból, sógyurmából, papírmaséból vagy
színes szappanbuborékokból készítik el a Hold felszínét.

5/4

Ajánlott kor: 10-14 éves korig

NÉPRAJZI MÚZEUM - 1055 Bp. Kossuth tér 12.

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
Babahalom a lomban

A résztvevők a tárlatlátogatás után betekinthetnek a múzeumi gyűjteményi anyagba,
játékos formában vizsgálhatják meg a tárgyakat, és elkészíthetik saját babájuk leíró
kartonját. A programban kézműves foglalkozás is szerepel (babakészítés).

6/1.

Ajánlott kor: 10-12 éves korig
Hej, halászok, vadászok

Tárlatvezetéssel egybekötött múzeumpedagógiai foglalkozás a halászatról,
vadászatról.

6/2.

Ajánlott kor: 6-12 éves korig
Beszédes népviseletek

Tárlatvezetéssel egybekötött múzeumpedagógiai foglalkozás a Kárpát-medence
hagyományos viseleteiről. 

6/3.

Ajánlott kor: 6-12 éves korig
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Fűből, fából hangszer - múzeumi óra didzseridú készítéssel

Múzeumi óra és műhelyfoglalkozás (hangszerkészítés) 1. - 6. osztályos tanulók
számára

6/4.

Ajánlott kor: 6-12 éves korig
Alapanyag, ruhadarab, életforma - Farmer a mindennapokban

"Önjáró" múzeumpedagógia. A kiállítás 6 pontján elhelyezett feladatok önálló
megoldása. Szövés.

6/5.

Ajánlott kor: 6-18 éves korig

LUDWIG MÚZEUM - 1095 Bp. Művészetek Palotája, Komor Marcell u. 1.

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
A Város

Több kiállított műtárgy kapcsán beszélnek a címben megjelölt témáról. Feladatlapok,
játékok segítségével kerülnek közelebb a művészet világához.

7/1.

Ajánlott kor: 10 -14 éves korig
Mű-tárgy

Több kiállított műtárgy kapcsán beszélnek a címben megjelölt témáról. Feladatlapok,
játékok segítségével kerülnek közelebb a művészet világához.

7/2.

Ajánlott kor: 10 -14 éves korig
Színek a vásznon

A foglalkozás keretében az egyes művészek sajátos színhasználata mellett
megvizsgáljuk a műveken (Pablo Picasso, Karel Appel, Bak Imre, Roy Lichtenstein
és Malcom Morley alkotásai) megjelenő színek jelentéstanát is, valamint a színek
egymáshoz való viszonyát, a különböző színkontrasztokat.

7/3.

Ajánlott kor: 10 -14 éves korig

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM - 1053 Bp. Károlyi Mihály utca 16.

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
Kiskőröstől Segesvárig - Feladatlapos tárlatvezetés

A tárlatvezetést követően, térképes feladatlap megoldása. A program kiegészül A Pál
utcai fiúk c. kiállítás megtekintésével, valamint a kiállítótérben történő golyózással.

8/1.

Ajánlott kor: 10-18 éves korig

Amiről a tárgyak mesélnek

Az állandó kiállítás tárgyai közül néhányat kiemelnek, részletesen bemutatják. A
programhoz tárlatvezetés is kapcsolódik.

8/2.

Ajánlott kor: 10-16 éves korig
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Talpra magyar!... -  A Nemzeti Dal nyomtatása korabeli nyomdagépen

Az állandó kiállítás megtekintése után a gyerekeknek lehetősége nyílik arra, hogy a
Landerer és Heckenast Nyomda eredeti nyomdagépén a Nemzeti Dalt kinyomtassák.

8/3.

Ajánlott kor: 10-16 éves korig

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM - 1117 Bp. Kaposvár utca 13-15. Bejárat a Prielle
Kornélia utca felől.

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
Játszunk együtt!

Képességfejlesztő feladatokkal hozzuk közelebb diák látogatóink számára a
Múzeumban őrzött tárgyakat. Játékos formában, kézműves foglalkozás keretében,
szerszámokat is használva alkotunk.

9/1.

Ajánlott kor: 6-18 éves korig
A szórakozott professzor elfelejtette

A szórakozott professzor kiállításra szeretne vinni néhány tárgyat. Ám listája
összeállításakor egy-egy dolgot kihagyott. Mivel szeretnénk neki segíteni, a hiányos
információk alapján kell megkeresnünk a tárgyakat és kiegészíteni a listát. A
keresgélés közben játékos formában felfedezzük a tárlatot és betekintést nyerünk a
Múzeum kulisszatitkaiba és a kiállítás-rendezés rejtelmeibe.

9/2.

Ajánlott kor: 3-18 éves korig
Legyél Te is felfedező!

Ereszd szabadjára a fantáziád! Új gépeket és eszközöket találunk ki. Bemutatkoznak
az új, szuperszonikus, multifunkcionális robotok, különleges háztartási gépek és az
utolérhetetlen számítógépek. Kollázs technikával meghökkentő dolgokat alkotunk,
melyek a képzelet és a valóság határán állnak.

9/3.

Ajánlott kor: 6-18 éves korig
Reklám, Reklám, Reklám

Műszaki eszközeinket régen is, ma is meg kellett ismertetni és kedveltetni a
vásárlókkal, hogy azt a terméket válasszák otthonukba, munkahelyükre. Rövid
történeti utazáson felidézzük, hogyan tették ezt elődeink néhány Múzeumunkban
őrzött tárgy esetében. Ezt követően kipróbáljuk, mi vajon hogyan tudnánk egy valaha
használati tárgyként funkcionáló műtárgy reklámját elkészíteni.

9/4.

Ajánlott kor: 6-18 éves korig
Tanító és szórakoztató műszaki tárgyak

Tanulva szórakozás vagy szórakozva tanulás? A Tanulmánytárban kiállított tárgyak
között számos olyan található, melyek oktatási és/vagy szórakoztatási célra
készültek. Ezeket kutatjuk fel és ismerjük meg a foglalkozás során, így többek között
a kor oktatási eszközeibe és szórakozási szokásaiba pillantunk bele.

9/5.

Ajánlott kor: 6-14 éves korig
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Korabeli fizikaórák

A XIX. és XX. századi középiskolai oktatásban nagy hangsúlyt fektettek a
szemléltetésnek. A jeles középiskolák gazdagon felszerelt fizikaszertárakkal
rendelkeztek, hogy a jelenségeket szemléletesen bemutathassák. Ezen fizikaórák
hangulatát idézzük meg számos korabeli eszközzel, kísérlettel fűszerezve.

9/6.

Ajánlott kor: 14-18 éves korig

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM - 1147 Bp. Városliget, Vajdahunyadvár

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
Nemez van a fejünk fölött - Élet a jurtában

Tárlatvezetéssel egybekötött kézműves foglalkozás (nemezlabda, v. nemezkarkötő
készítése).

10/1.

Ajánlott kor: 6-14 éves korig
A furfangos csalavér

A hazánkban élő nagy vadak és apróvadak történetével való megismerkedés,
tárlatvezetéssel és feladatlap megoldással egybekötve.

10/2.

Ajánlott kor: 6-12 éves korig

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA - 1014 Bp. Szent György tér 2., Budavári Palota 

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
Középkori szárnyas oltárok

Az állandó kiállítás egyes részeinek megtekintése, beszélgetés a gótikus
egyházművészetről majd önálló alkotó munka (festés, szobor, domborműkészítés,
stb.); vagy az alkotó munka helyett rajzolás és feladatlap-megoldás.

11/1

Ajánlott kor: 10-14 éves korig
Mátyás király és a reneszánsz művészet

Az állandó kiállítás egyes részeinek megtekintése, beszélgetés a korszakról, majd
önálló alkotó munka (festés, szobor, domborműkészítés, stb.); vagy az alkotó munka
helyett rajzolás és feladatlap-megoldás.

11/2

Ajánlott kor: 10-14 éves korig
Történelmi festmények a XIX. századból

Az állandó kiállítás egyes részeinek megtekintése, beszélgetés a korszakról, majd
önálló alkotó munka (festés, szobor, domborműkészítés, stb.); vagy az alkotó munka
helyett rajzolás és feladatlap-megoldás.

11/3

Ajánlott kor: 10-14 éves korig
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BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM - 1014 Bp. Szent György tér 2., Budavári Palota
E épület

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
Európa reneszánsz gyöngyszeme, Budavára

Tárlatvezetés, barangoló lapok megoldása csoportokban, ajándékkal.

12/1

Ajánlott kor: 10-14 éves korig

HADTÖRTÉNETI MÚZEUM - 1014 Bp. Tóth Árpád sétány 40.

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
Időutazás a reformkorba

„Fényesebb a láncnál a kard…” Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
emlékére
Történelmünk korszakalkotója — Batthyány Lajos, a hadseregszervező.

Előre egyeztetett időpontban a Batthyány-emlékév tiszteletére a program első
részeként tárlatvezetést tartunk a reformkor korszakát bemutatva múzeumunk
következő kiállításaira támaszkodva:
A kiállítások megtekintése után foglalkozás tartunk, melyen a gyerekek
felpróbálhatják a korszak egyenruháit, és kézbevehetik az egyik legjellegzetesebb
fegyver másolatát.
Választható programként gazdag zászló- és éremgyűjteményünk legszebb darabjaival
is megismerkedhetnek a gyerekek.
Az intézményt bemutató leporellóval, illetve a múzeum műtárgyait ábrázoló
képeslapokkal ajándékozzuk meg a hozzánk látogató gyerekeket.

13/1.

Ajánlott kor: 10-14 éves korig

ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET, BAJOR GIZI
SZÍNÉSZMÚZEUM -  1126 Bp. Stromfeld Aurél u. 16. 

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
Színháztörténeti barangolások a Bajor-villában:
Rendhagyó illemtanóra.

Ismerkedés régi tárgyak használatával, jelmezekkel, tárlatvezetéssel együtt.

14/1

Ajánlott kor: 10-14 éves korig
Színháztörténeti barangolások a Bajor-villában: 
Titkok a színházi kulisszák mögött.
Nyilvános színházi próbák, közkedvelt drámák részletei, olvasópróba és
helyzetgyakorlatok.

14/2

Ajánlott kor: 10-14 éves korig
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AQUINCUMI MÚZEUM - 1031 Bp. Szentendrei út 135.

KÓD FOGLALKOZÁSOK, TÁRLATVEZETÉSEK
Kézműves foglalkozás

A gyerekek idegenvezetéssel tekintik meg a múzeum állandó kiállítását, s a tárgyak
megismerésén keresztül a tananyaghoz kapcsolódva ismerkednek Aquincum egykori
lakóinak életével. Majd kézműves foglalkozás keretében dolgozzák fel a kiállításon
látottakat s az elkészített tárgyakat magukkal vihetik. Tervezett foglalkozások:
gipszöntés, papírmozaik készítés, makettkészítés.

15/1

Ajánlott kor: 10-14 éves korig
Feladatlapos foglalkozás

A gyerekek idegenvezetéssel tekintik meg a kiállítást, majd a kiállításhoz kapcsolódó
játékos feladatokat oldanak meg feladatlap segítségével. A feladatokat ügyesen
megoldók apró jutalomban részesülnek.

15/2

Ajánlott kor: 10-14 éves korig
Interaktív előadás

A  diákok egy előadás során  játékos módon ismerkedhetnek meg a római
kultúrtörténet egy részével (melynek témája lehet: gladiátorjátékok, római katonaság
története, vallástörténet). A foglalkozáshoz a múzeum állandó kiállítását bemutató
tárlatvezetés és interaktív elemek is kapcsolódnak (pl. római viselet felpróbálása,
gladiátorfegyverek kipróbálása)

15/3

Ajánlott kor: 10-14 éves korig
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