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Kiadványunk a 2020/2021-es tanév első félévére
szóló múzeumpedagógiai kínálatunkat mutatja be.
Az időszaki és állandó kiállításokhoz kapcsolódó
foglalkozásokat korosztályos bontásban közöltük, és
az órák legjellemzőbb vonásait ikonokkal jelöltük. Az
utolsó oldalon a geológiai helyszínek kínálata
található minden korosztály számára. Több
foglalkozásunkra fogyatékkal élőket is várunk.

Egyeztetésre és jelentkezésre a lejjebb megadott
elérhetőségeken van lehetőség. Kérjük, hogy a
foglalkozásokra legalább egy héttel a tervezett
időpont előtt jelentkezzenek. 

Azoknak, akik nehezen tudják megoldani, hogy cso-
portjukkal vagy osztályukkal valamelyik múzeu-
munkba látogassanak,  utazó múzeumi foglalkozáso-
kat is kínálunk. Minden korosztály számára tudunk
olyan, a múzeumi gyűjteményhez kapcsolódó témát
ajánlani, amely múzeumpedagógusaink vezetésével
az iskolában vagy óvodában is feldolgozható. 
                  Az utazó múzeumi foglalkozásokat az aján- 
                  latban ikonnal jelöltük.

KAPCSOLAT
muzeumpedagogia@kunymuzeum.hu
+3630/331-75-11
honlap: www.kunymuzeum.hu

TISZTELT PEDAGÓGUS!

FOGLALKOZÁS-
TÍPUSOK

A foglalkozás központi eleme
az információk keresése és
feldolgozása.

A  verbális kommunikáció
fejlesztése, gazdagítása kap
fontos szerepet. 

A dinamika a közös probléma-
megoldásra, a nyomozás,
felfedezés izgalmára épül.

A foglalkozáson különösen
hangsúlyos az együttműkö-
dés, a tudásmegosztás.

A tanulási folyamatot
valamilyen gyakorlati vagy
ügyességi feladat segíti.

Az információk feldolgozását
egyéni vagy csoportos alkotó
folyamat is kíséri.

UTAZÓ MÚZEUM

RÉSZVÉTELI DÍJ
A foglalkozások ára a múzeumban tartott és az utazó
múzeumi foglalkozások esetében is 600 Ft/fő.



1
Megbúvó motívumok
Közösen visszarepülünk az időben, és
egy ókori római villa freskóinak
motívumait vizsgáljuk. Megkeressük a
megbúvó állatokat és növényeket,
ezután mindenki elkészítheti saját
freskórészletét a szobája falára.

2
Mindennapi kenyerünk
A gyerekek mesés úton ismerkednek
meg a kenyér útjával onnantól, hogy a
búzakalász kibújik a földből.
Kipróbálhatják a kézi őrlést, és egy
sváb süteményrecepttel is
gazdagodhatnak.

3
Az emberi tényező

FOGLALKOZÁSOK
ÓVODÁSOKNAK
Múzeumpedagógusok: Balássy-Berezvai Szénia, Nagy Dorina

A foglalkozás időtartama: 45 perc
Helyszín: Vármúzeum, római

freskós terem

A foglalkozás időtartama: 45 perc
Helyszín: Vármúzeum

A foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: Német Nemzetiségi

Múzeum

A gyerekek felfedezhetik, hogy a
jégkorszak idején milyen állatok éltek
a Tatai-medencében. De az évezredek
távlatából napjainkra is rátekinthet-
nek: felismerhetik, ők mit tehetnek a
környezetük védelmében.

4
A hercegnő kiszabadítása
A vár hangulata és a mesék világa
ihlette a foglalkozást, mely során
akadályokat leküzdve, a múzeumot
bejárva és a műtárgyakat megismerve
jutnak a gyerekek az ódon toronyba,
hogy küldetésüket teljesítsék.

5
Lovagi torna
Milyen lehetett, és hogy élhetett egy
középkori lovag? Apródok bőrébe
bújva ismerik meg ezt a világot a
gyerekek, miközben segítenek
megszerezni egy lovagnak a lovagi
tornához szükséges felszerelést.

A foglalkozás időtartama: 40 perc
Helyszín: várudvar

török kori átjáró

A foglalkozás időtartama: 45 perc
Helyszín: Vármúzeum



6
Fehér arany
Vajon hogyan készültek a nagymama
vitrinjéből ismerős porcelántárgyak?
A Hüttl-gyár termékeit bemutató
időszaki kiállítás segít választ találni a
résztvevőknek, akik kis figurát is
készítenek porcelángyurmából.

7
Dicsőség és békesség
A foglalkozás témája a karácsonyi
ünnepkör és a betlehemezés. A
gyerekek elkészítik saját betlehemes
karakterüket, és megelevenítik a
történetet tárgyakkal, énekkel,
mozgással.

FOGLALKOZÁSOK
ÓVODÁSOKNAK
Múzeumpedagógusok: Balássy-Berezvai Szénia, Nagy Dorina

A foglalkozás időtartama: 45 perc
Helyszín: Vármúzeum

A foglalkozás időtartama: 45 perc
Helyszín: Német Nemzetiségi

Múzeum
Csak az adventi időszakban 

+
Bérlet az óvodás
korosztálynak
Múzeumunk ötalkalmas bérletet ajánl
óvodáknak, óvodás csoportoknak.
Információ:
muzeumpedagogia@kunymuzeum.hu
+3630/331-75-11



1
Megbúvó motívumok
Közösen visszarepülünk az időben, és
egy ókori római villa freskóinak
motívumait vizsgáljuk. Megkeressük a
megbúvó állatokat és növényeket,
ezután mindenki elkészítheti saját
freskórészletét a szobája falára.

2
Mindennapi kenyerünk
A gyerekek mesés úton ismerkednek
meg a kenyér útjával onnantól, hogy a
búzakalász kibújik a földből.
Kipróbálhatják a kézi őrlést, és egy
sváb süteményrecepttel is
gazdagodhatnak.

3
Porcelánok nyomában
A gyerekek a Hüttl-gyár termékeit és
történetét bemutató időszaki kiállítás
terében szakértők szerepébe lépnek.
Különböző vizsgálatokat végezve ki
kell nyomozniuk, van-e hamisítvány a
porcelántárgyak között.

Múzeumpedagógusok: Balássy-Berezvai Szénia, Nagy Dorina

A foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: Vármúzeum

Tantárgyi kapcsolódás: vizuális
kultúra, környezetismeret,

matematika

FOGLALKOZÁSOK
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

A foglalkozás időtartama: 45 perc
Helyszín: Vármúzeum

Tantárgyi kapcsolódás: vizuális
kultúra 

A foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: Német Nemzetiségi

Múzeum
Tantárgyi kapcsolódás: technika,

életvitel és gyakorlat 



4
Antik freskók titkai
A diákok abba a harmincéves
restaurátori munkába kóstolhatnak
bele, melynek az eredményét
múzeumunk római freskós termében
láthatjuk. Végül maguk is készítenek
saját freskórekonstrukciót.

5
Fedezd fel a várat!
A diákok csapatokban járják be a
várat, minden kiállítóhelyen feladat
várja őket. Ajándék várja azokat a
csapatokat, amelyeknek sikerül
minden feladatot megoldani, minden
kérdésre válaszolni.

6
Heimat? Haza?
A gyerekek a betelepülő németek
helyzetébe képzelik magukat, sorra
veszik reményeiket, félelmeiket, majd
az őket itt váró körülményeket,
nehézségeket. A játék során saját
házat és gazdaságot is tervezhetnek. 

FOGLALKOZÁSOK
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK
Múzeumpedagógusok: Balássy-Berezvai Szénia, Nagy Dorina

A foglalkozás időtartama: 45 perc
Helyszín: Vármúzeum

Tantárgyi kapcsolatok: vizuális
kultúra, környezetismeret

A foglalkozás időtartama: 60-90
perc

Helyszín: Vármúzeum
Csak 35 főnél nagyobb létszámú

csoportok számára

A foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: Német Nemzetiségi

Múzeum
Tantárgyi kapcsolódás:

erkölcstan, technika, életvitel és
gyakorlat, környezetismeret



9
Fehér arany
Vajon hogyan készültek a nagymama
vitrinjéből ismerős porcelántárgyak?
A Hüttl-gyár termékeit bemutató
időszaki kiállítás segít választ találni a
résztvevőknek, akik kis figurát is
készítenek porcelángyurmából.

11
Az ünnepi asztal
A foglalkozáson az ünnepi, karácsonyi
asztal lesz terítéken: egy népit, egy
19. századi nemesit és egy mai
polgárit hasonlíthatnak össze a
diákok, ezt szalvétahajtogatás, saját
ünnepi asztal megterítése követi.

10
Patara - élő társasjáték
Kalandok, küldetések várják a
kisdiákokat, melyek célja, hogy
visszafoglalják a várat a törököktől.
Közben ismerkednek a vár
történetével, a török kultúrával és a
korabeli hadviseléssel.

FOGLALKOZÁSOK
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK
Múzeumpedagógusok: Balássy-Berezvai Szénia, Nagy Dorina

A foglalkozás időtartama: 45 perc
Helyszín: Vármúzeum

Tantárgyi kapcsolódás: vizuális
kultúra, technika, életvitel és

gyakorlat

A foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: Vármúzeum

Tantárgyi kapcsolódás: technika,
életvitel és gyakorlat, vizuális

kultúra
Csak az adventi időszakban

A foglalkozás időtartama: 60-90
perc

Helyszín: várudvar,
Tantárgyi kapcsolódás: technika,

életvitel és gyakorlat, matematika

7
Svábokról mesél
Kik és milyenek a svábok? Egyáltalán
vannak egy népcsoportra jellemző
jellegzetességek? Ezen kérdésekre
keresik a választ a diákok a
kiállításban megjelenő tárgyakon,
problémákon keresztül.

A foglalkozás időtartama: 45 perc
Helyszín: Német Nemzetiségi

Múzeum
Tantárgyi kapcsolódás:

erkölcstan, német nyelv

8
Lovagi torna
Milyen lehetett, és hogy élhetett egy
középkori lovag? Apródok bőrébe
bújva ismerik meg ezt a világot a
gyerekek, miközben segítenek
megszerezni egy lovagnak a lovagi
tornához szükséges felszerelést.

A foglalkozás időtartama: 40 perc
Helyszín: várudvar, török kori

átjáró
Tantárgyi kapcsolódás: technika,
életvitel és gyakorlat, testnevelés



1
Heimat? Haza?
A gyerekek a betelepülő németek
helyzetébe képzelik magukat, sorra
veszik reményeiket, félelmeiket, majd
az őket itt váró körülményeket,
nehézségeket. A játék során saját
házat és gazdaságot is tervezhetnek.

2
Mindennapi kenyerünk
A gyerekek mesés úton ismerkednek
meg a kenyér útjával onnantól, hogy a
búzakalász kibújik a földből.
Kipróbálhatják a kézi őrlést, és egy
sváb süteményrecepttel is
gazdagodhatnak.

3
Antik freskók titkai
A diákok abba a harmincéves
restaurátori munkába kóstolhatnak
bele, melynek az eredményét
múzeumunk római freskós termében
láthatjuk. Végül maguk is készítenek
saját freskórekonstrukciót.

FOGLALKOZÁSOK
FELSŐ TAGOZATOSOKNAK
Múzeumpedagógusok: Balássy-Berezvai Szénia, Nagy Dorina

A foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: Német Nemzetiségi

Múzeum
Tantárgyi kapcsolódás:

történelem, irodalom, földrajz

A foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: Német Nemzetiségi

Múzeum
Tantárgyi kapcsolódás: hon- és

népismeret

A foglalkozás időtartama: 45 perc
Helyszín: Vármúzeum

Tantárgyi kapcsolódás: vizuális
kultúra, történelem, földrajz.

 Fotó: Berek Sára, diák



4
Patara - élő társasjáték
Kalandok, küldetések várják a
kisdiákokat, melyek célja, hogy
visszafoglalják a várat a törököktől.
Közben ismerkednek a vár
történetével, a török kultúrával és a
korabeli hadviseléssel.

5
Egy nap Brigetióban
A foglalkozás helyszínét a Brigetióban
feltárt és múzeumunkban bemutatott
római szoba adja, célja pedig a terem
motívumainak, illetve a római
hétköznapoknak, életmódnak a
mélyebb megismerése.

6
Svábokról mesél
Kik és milyenek a svábok? Egyáltalán
vannak egy népcsoportra jellemző
jellegzetességek? Ezen kérdésekre
keresik a választ a diákok a
kiállításban megjelenő tárgyakon,
problémákon keresztül.

FOGLALKOZÁSOK
FELSŐ TAGOZATOSOKNAK
Múzeumpedagógusok: Balássy-Berezvai Szénia, Nagy Dorina

A foglalkozás időtartama: 60-90
perc

Helyszín: várudvar,
Tantárgyi kapcsolódás:

történelem, matematika

A foglalkozás időtartama: 60-90
perc

Helyszín: Vármúzeum,
Tantárgyi kapcsolódás:

történelem, vizuális kultúra

A foglalkozás időtartama: 45 perc
Helyszín: Német Nemzetiségi

Múzeum
Tantárgyi kapcsolódás:

erkölcstan, német nyelv



10
Az ünnepi asztal
A foglalkozáson az ünnepi, karácsonyi
asztal lesz terítéken: egy népit, egy
19. századi nemesit és egy mai
polgárit hasonlíthatnak össze a
diákok, ezt szalvétahajtogatás, saját
ünnepi asztal megterítése követi.

9
Fedezd fel a várat!
A diákok csapatokban járják be a
várat, minden kiállítóhelyen feladat
várja őket. Ajándék várja azokat a
csapatokat, amelyeknek sikerül
minden feladatot megoldani, minden
kérdésre válaszolni.

8
Porcelánok nyomában
A gyerekek a Hüttl-gyár termékeit
bemutató időszaki kiállítás terében
szakértők szerepében nyomozzák ki,
van-e hamisítvány a porcelántárgyak
között, igény esetén saját tárgyat is
készíthetnek porcelángyurmából.

7
Életre kelt mitológia
A római freskós teremben tizenegy
mitológiai történet látható. A
foglalkozás alatt ezeket eleveníthetik
fel a diákok, és dramatikus formában
feldolgozzák néhány híres történet
fontos eseményeit.

FOGLALKOZÁSOK
FELSŐ TAGOZATOSOKNAK
Múzeumpedagógusok: Balássy-Berezvai Szénia, Nagy Dorina, Fehér Anna

A foglalkozás időtartama: 60-90
perc

Helyszín: Vármúzeum
Csak 35 főnél nagyobb létszámú

csoportok számára

A foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: Vármúzeum

Tantárgyi kapcsolódás: hon- és
népismeret, technika, történelem,

vizuális kultúra
Csak az adventi időszakban

A foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: Vármúzeum

Tantárgyi kapcsolódás: vizuális
kultúra, kémia, matematika,

technika 

A foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: Vármúzeum

Tantárgyi kapcsolódás: vizuális
kultúra, irodalom, történelem,

dráma

 Fotó: Berek Sára, diák



1
Mesélő történelem
A határnyitást bemutató időszaki
kiállítás ad keretet annak a
foglalkozásnak, melyen a diákok
nyugati kémek bőrébe bújva, kódokat
fejtve ismerkednek a vasfüggöny
mögötti élettel, élettörténetekkel.

2
Méhek világa
A komplex foglalkozás során a diákok
betekinthetnek a méhészet
történetébe, és tudományos
érdekességeket is megtudhatnak a
méhek életéről, mindennapjainkra
gyakorolt hatásukról.

3
Porcelánok nyomában
A gyerekek a Hüttl-gyár termékeit
bemutató időszaki kiállítás terében
szakértők szerepében nyomozzák ki,
van-e hamisítvány a porcelántárgyak
között, igény esetén saját tárgyat is
készíthetnek porcelángyurmából.

4
Patara - élő társasjáték
Kalandok, küldetések várják a
kisdiákokat, melyek célja, hogy
visszafoglalják a várat a törököktől.
Közben ismerkednek a vár
történetével, a török kultúrával és a
korabeli hadviseléssel.

5
Antik freskók titkai
A diákok abba a harmincéves
restaurátori munkába kóstolhatnak
bele, melynek az eredményét
múzeumunk római freskós termében
láthatjuk. Végül maguk is készítenek
saját freskórekonstrukciót.

FOGLALKOZÁSOK
KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
Múzeumpedagógusok: Balássy-Berezvai Szénia, Nagy Dorina

A foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: Vármúzeum

Tantárgyi kapcsolódás: kémia,
fizika, biológia, földrajz,

történelem

A foglalkozás időtartama: 50 perc
Helyszín: Német Nemzetiségi

Múzeum
Tantárgyi kapcsolódás:

történelem, német nyelv

A foglalkozás időtartama: 60 perc
Helyszín: Vármúzeum

Tantárgyi kapcsolódás: vizuális
kultúra, kémia, matematika,

technika 

A foglalkozás időtartama: 60-90
perc

Helyszín: várudvar,
Tantárgyi kapcsolódás:

történelem, matematika

A foglalkozás időtartama: 45 perc
Helyszín: Vármúzeum

Tantárgyi kapcsolódás: vizuális
kultúra, történelem, földrajz



GEOLÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
KÜLSŐ HELYSZÍNEN

1
Kálvária-domb
A Kálvária-dombon tartott foglalko-
zás során kb. 200 millió évet ugrunk
vissza az időben, amikor Tata helyét
még tenger borította, és izgalmas
tengeri élőlények uralták a helyet,
ahol ma sétálunk. Hogyan lett belőle
szárazföldi domb, és a kövek hogyan
őrizték meg az ősi élőlényeket, erre
ad választ a foglalkozás első része.

Múzeumpedagógus: Kürthy Dóra

2
Porhanyóbánya
A Porhanyóbányában egy kb. 100.000
éves forráskúpot szemrevételezünk,
melyet az ősember később lakhelyéül
is választott. A sziklafalon az akkori
növényvilág lenyomatai, valamint az
ősember zsákmányát jelentő mamu-
tok maradványai tanulmányozhatók.

Rendhagyó szabadtéri foglalkozás minden korosztály számára, amely két tatai helyszín földtani,
őslénytani sajátosságainak megismerésével mutatja be a város geológiai múltját, mindezt személyesen,
gyakorlati tapasztalatszerzéssel. Választható külön-külön vagy egyben a kettő is.

Mindkét foglalkozás
5-18 éves korig ajánlott.

A foglalkozások
60 percesek.

Ajánlott 5-18 éves korig
A foglalkozás időtartama: 60 perc


