
Múzeumpedagógiai foglalkozások felső tagozatos diákoknak 

 

Gyurkovics-szalon – Szabó Magda és az Abigél 

Ismerjük meg Szabó Magda sajátos írói stílusát, műveinek alakjait, s azt a korszakot, melyben 

élete zajlott. Az olvasást, a regényeket kedvelő diákok csapatainak jelentkezését várjuk 

irodalmi kávéházi programunkra.  
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.) 
 

 

Gyurkovics-szalon – Kétszáz éve született Arany János  

2017. októbertől  

Arany János élete nem volt olyan izgalmakkal teli, mint a kortárs Petőfié vagy Jókaié, ám az 

irodalmi életben betöltött szerepe, emberi nagysága méltán emeli a nagyjaink közé. Zichy 

Mihály, Székely Bertalan és Arany János. Mi köti össze őket? Beszélgessünk róla! 
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.) 

 

 
Mesélő mesterségek 
A múlt század világa ezer arcát mutatja annak, aki ismerkedik az akkori mesterségekkel, eszközökkel, 

létrejött remekművekkel. A műtárgyak segítségével keltjük életre a céhes ipar emlékeit, egy-egy 

elfeledett mesterséget. (Kalapos, kerékgyártó…) 

Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.) 

 

 

Gyermekvilág, gyermekjátékok 
A Mosonvármegyei Múzeum állandó kiállításához kapcsolódó foglalkozás során beszélgetünk a falusi 

élet mindennapjairól, ismerkedünk a használati tárgyakkal, lakhellyel. Beszélgetünk az akkori 

gyerekjátékokról. Egyet-egyet életre is keltünk, játék a múzeumkertben. 

Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.) 

 

 

Gyurkovics-kuckó 
A magyar irodalom pentatlonistájának sajátos világába pillantunk be a Cselley-házban kialakított 

emlékszobában. A foglalkozás során e sajátos, sokszínű világból kapnak ízelítőt a résztvevők. 

Felfedezhetik költészetének játékosságát. Játék a versekkel, képekkel, zenével. 
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.) 
 

 

Czéh Sándor, a nyomdász és Kumpf Antal, a fotográfus 
A másfél évszázaddal ezelőtti nyomdatechnikával és a fényképezés hőskorával találkozhatnak a 

gyerekek az állandó kiállításon. Beszélgetünk e két mesterségről, s megtekinthetnek néhány valódi 

ritkaságot. 

Kapcsolódó kézműves foglalkozás: nyomdaklisé lenyomat készítése, könyvecske készítése saját ötletű 

borítóval. 

Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.) 

 

 

Barangolás a Gyurkovich-gyűjtemény képei között 
Csodás és ezerszínű téma az évszakokhoz köthető festmények. Beszélgetünk a harmonikus 

műalkotásokról más művészeti ágak hasonló alkotásainak összekapcsolásával. Vers, zene, festmény. 

Kapcsolódó kézműves foglalkozás: készülhet mese/versillusztráció-,képeslap-,naptár részlet. 
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.) 
 
 



Pannonia provincia 
Tárgyi emlékek sokasága segít elképzelni a virágzó ókori település mindennapjait, a légiósok életét, a 
korabeli divatot, lakáskultúrát. Meglepetés is várja a gyerekeket! 
Kapcsolódó kézműves foglalkozás: fibula/pénz készítése dombornyomattal. 

Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.) 

 
 
Várostörténet 
A négy foglalkozás során a város identitás programjának megvalósításához szeretnénk segítséget 
nyújtani. Tárgyi emlékeink segítségével felidézzük a különböző korszakokat, mesterségeket, a város 
neves szülötteit, történeteket, legendákat. Az ötödik alkalommal a csoportok ellátogatnak a 
múzeumba, ahol további tárgyi emlékeket tekinthetnek meg. Ezekkel a foglalkozásokkal fel tudjuk 
keresni az iskolákat. Különösen a hatodik osztályok jelentkezését várjuk, hiszen ennél a korosztálynál 
tudunk nagymértékben kapcsolódni a tananyaghoz. 
 
A fenti programok kiegészülnek egyéb programjainkkal, illetve időszakos kiállításainkhoz kapcsolódó 

tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai órával. 

A nevelési- oktatási programhoz kapcsolódó más, különleges kívánságokat is igyekszünk kiszolgálni. 
 
A belépővel rendelkező iskoláknak a foglalkozások költsége: 200Ft/fő; belépővel együtt a 
foglalkozások költsége 500 Ft/fő. 
 
A programokra a tervezett múzeumlátogatás előtt egy héttel kérnénk a bejelentkezést. 
 


