
 
MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLAKOZÁSOK A HANSÁGI MÚZEUMBAN 

ÓVODÁSOKNAK 
 
 

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.  
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.) 
Időtartam: kb. 45 perc 
 
 
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.  
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.) 
Időtartam: kb. 45 perc 
 
 
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. 
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.) 
Időtartam: kb. 45 perc 
 
 
ŐSI CSONTOK TITKAI 
Olyan ősrégi tárgyakhoz kerülhetnek közel a gyerekek, melyekre a régészek lakóhelyünkön 
és környékén bukkantak rá. És hogy kik is azok a régészek? Erre is fény derül 
foglalkozásunkon, melyen a gyerekek csonttöredékek, ősi eszközök és fegyvermaradványok 
vizsgálatával ismerik meg az őskori emberek életmódját. A foglalkozáshoz alkotótevékenység 
is társul. 
Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.)  
Időtartam: kb. 45 perc 
 



 
 
EGY FORRADALOM EMLÉKEI 
1848 márciusára, majd az azt követő eseményekre emlékezünk a múzeum korabeli tárgyai 
között. Milyen színű a kokárda? Mit viseltek a huszárok? Mivel harcoltak a csatában? Néhány 
kérdés, melyekre játékos formában választ kaphatnak a gyerekek, miközben testközelből 
megismerhetik a szabadságharc fegyvereit és a forradalom tárgyi emlékeit.  
Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.) 
Időtartam: kb. 45 perc 
 
 
A programokra a tervezett múzeumlátogatás előtt legalább egy héttel lehet jelentkezni a 
sarkozi.aniko@hansagimuzeum.hu email-címen, vagy a 06/96/212-094-es telefonszámon. 
 
 A foglalkozások költsége óvodásoknak: 300Ft/fő. 
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