
 
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLAKOZÁSOK A HANSÁGI MÚZEUMBAN 

KISISKOLÁSOKNAK 
 
MESÉLŐ SZÍNEK 
Milyen színű a szivárvány? Miért piros az alma és miért vörös a rózsa? Miért hideg a kék és 
különleges a sárga? Mi a különbség a fűzöld és a smaragdzöld között? Mi történik, ha két 
festékpötty találkozik a papíron? Ezekre a kérdésekre keressük a választ miközben a 
képgaléria festményeivel ismerkedünk. A foglalkozás alkotó tevékenységgel zárul: színes 
papír búgattyút/pörgettyűt készítünk.  
Ajánlott korosztály: 1.2. osztály 
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.) 
 
ÁLLATOK A KÉPTÁRBAN 
„Én elmentem a vásárba fél pénzzel...”- kezdődik az ismert dal. Mi is képzeletbeli útra 
indulunk, hogy felfedezzük hányféle állat látható, ha nem is a vásárban, de a galéria 
festményein.  Akad köztük puha bundájú és színes tollú, csíkos mintás és egyszínű, szelíd és 
vad. Ahány állat, annyi történet. A mesés, játékos, interaktív foglalkozás végén állatos 
papírbábot készítünk.  
Ajánlott korosztály: 1.2. osztály 
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.) 
 
ÉVSZAKOK A FESTŐVÁSZNON 
Lehet nyár vagy tél, a múzeum falai közt bármely évszakot megidézhetjük egy-egy festmény 
által. Havas téli tájon, színpompás őszi erdőben, tavaszi virágok közt, nyári napsütésben 
barangolhatunk. Milyen színű az őszi avar? Melyik virágcsokor a legszebb? Lehet a fehér is 
sokszínű a havason? Mitől melegséget sugárzó a kék a nyári égbolton? Az évszakos képek 
nyomába eredünk, majd a foglalkozás végén évszakórát készítünk. 
Ajánlott korosztály: 1.2. osztály 
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.) 
 
ALKOTÓRA 
E játékos, alkotásközpontú foglalkozásainkon a Gyurkovich-gyűjtemény festményeivel 
ismerkedhetnek meg a gyerekek. Négy választható téma kerül feldolgozásra, egy-egy 
alkalommal kb. 60-90 percben. 
Ajánlott korosztály: 3-4.osztály 
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.) 
 

Csendéletek nyomában… 
Szépek, színesek- a virágok számtalan festőt ihlettek alkotásra a történelem folyamán, és 
a közönség szemében még ma is különösen népszerűek a virágcsendéletek. De vajon 
minden festmény csendélet, amin van virág? És vajon csak az a festmény csendélet, amin 
virág van? Ennek járunk utána, majd a látott alkotások nyomán a gyermekek is ecsetet 
ragadnak. 



Festett arcok 
Férfiak, nők, idősek és csecsemők - arcok néznek velünk szembe komolyan a 
festővászonról. Ismert és ismeretlen emberek, kik egykor órákat, vagy tán napokat álltak 
modellt, hogy egy ismert festő megörökítse arcvonásaikat, megőrizve portréjukat az 
utókornak. Te mi lennél inkább? Festő vagy modell? Arcképeket készítünk.  
 
Városképek éjjel-nappal 
Távoli tájak - nappali látképek, városok nyüzsgő utcái, terei; közeli helyek - házak esti 
félhomályban, villanyfényt sugárzó ablakok. Ma bárki fényképezőgéppel (vagy 
mobiltelefonnal) lefotózhatja utazásai állomásait, vagy otthoni környezetét, mit egykor a 
festők voltak hivatottak hűen megörökíteni. Valós és képzeletbeli tájak is életre kelhetnek 
a festővásznon. Alkossunk esti városképeket! 
 
Őszi-téli tájakon 
Hosszú időbe telt, hogy a tájkép önálló műfajként kivívta függetlenségét és megbecsülését 
a festészeti műfajok közt. Mára viszont tán a legkedveltebb festői témává vált. A tájképek 
magukkal ragadnak hangulatukkal, színeikkel; elvágyódásunk, vonzódásunk fejezik ki a 
romlatlan természet, ismeretlen vidékek iránt. Erdők, folyók, hegyek ragadnak magukkal a 
festményeken. Őszi/ téli tájképet készítünk. 

 
ŐSI CSONTOK TITKAI 
Vajon hogyan éltek őseink? Mit ettek, hogyan öltöztek, milyen eszközöket használtak és 
mire? Mivel az őskorról kizárólag a régészet segítségével szerezhetünk információkat, ezért 
olyan több ezer éves műtárgyakat vizsgálunk, amelyekre a régészek lakóhelyünkön és 
környékén bukkantak rá. Ahogyan a történészek, a gyerekek is csonttöredékek, ősi eszközök 
és fegyvermaradványok vizsgálatával ismerik meg az őskori emberek életmódját.  
Ajánlott korosztály: 1-4. osztály 
Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.) 
 
’48 EMLÉKEI 
1848 márciusára, majd az azt követő eseményekre emlékezünk a múzeum korabeli tárgyai 
között. Ki volt Petőfi Sándor? Mi az a Kossuth-szakáll? Hogy nézett ki Gábor Áron rézágyúja? 
Milyen ruhája, fegyvere volt egy huszárnak? Mivel harcoltak a mosoni csatában? Néhány 
kérdés, melyekre játékos formában választ kaphatnak a gyerekek, miközben testközelből 
megismerhetik a szabadságharc fegyvereit és a forradalom tárgyi emlékeit. 
Ajánlott korosztály: 1-4. osztály 
Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.) 
 
 
A foglalkozások 45-60 perc hosszúságúak. Jelentkezni a tervezett múzeumlátogatás előtt 
legalább egy héttel lehet a sarkozi.aniko@hansagimuzeum.hu email-címen, vagy a 
06/96/212-094-es telefonszámon. 
 
 A belépővel rendelkező iskoláknak a foglalkozások költsége: 300Ft/fő; belépővel együtt a 
foglalkozások költsége: 700 Ft/fő. 
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