
 

MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK A HANSÁGI MÚZEUMBAN 
FELSŐ TAGOZATOS DIÁKOKNAK 

 
 
ALKOTÓRA 
A Gyurkovich-gyűjtemény festményeihez kerülhetnek közelebb a tanulók egy-egy tematikus 
alkotásközpontú foglalkozás során.  
Egy-egy alkalom kb. 60-90 perc hosszúságú.  
Ajánlott korosztály: 5-6.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. 

 
CSIPETNYI MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
A magyar festészet klasszikusainak alkotásaival és azokon keresztül a XIX. század 
legjellemzőbb festészeti stílusaival, műfajaival ismerkedhetnek meg a diákok egy interaktív 
tárlatvezetés keretében. Figuratív alkotások a portrétól a tájképig a fotográfia születésének 
hajnalán és azon túl. 
Ajánlott korosztály: 7.8.osztály 
Helyszín: Cselley-ház (Fő út 19.) 
 
 
 
 



 
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: 5.6. osztály 
Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.) 
 
ÉLET AZ ÓKORI PANNÓNIÁBAN 
Régészeti leletek bizonyítják, hogy városunk helyén a Római Birodalom részeként már az 
ókorban lakott település állt. Kik voltak azok a rómaiak? Hogyan nevezték akkor 
lakóhelyünket és hogyan éltek itt az emberek? Milyen tárgyak maradtak ránk ebből a korból? 
Erre a sok-sok kérdésre választ kaphatnak foglalkozásunkon, melyen szemtől-szembe 
láthatnak korabeli tárgyakat, tárgytöredékeket és kézbe vehetnek korhű tárgymásolatokat is. 
Kreatív foglalkozás keretében római fibulát készíthetnek domborítással. 
Ajánlott korosztály: 5.6. osztály 
Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.) 
 
FOTÓTÖRTÉNETI PILLANATKÉPEK  
Manapság, mikor egy érintéssel fényképet készíthetünk a mobiltelefonunkkal, bele sem 
gondolunk milyen hosszú út vezetett a fekete-fehér fotográfiáktól a digitális technikával 
készülő fényképekig. Ezzel a folyamattal, a fényképkészítés klasszikus módszereivel és egy a 
városunkban élt fotográfus eszközeivel, tárgyaival ismerkedhetnek meg a diákok.   
Ajánlott korosztály: 5-8. osztály 
Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.) 
 
NYOMDATECHNIKA EGYKOR 
Képzeletbeli időutazáson vehetnek részt a tanulók. A digitális technika korából 
visszatekintünk a könyvnyomtatás történetének kezdetéig.  Láthatnak a kiállításban egy 
közel 150 éves magyaróvári nyomdaprést, találkozhatnak régi kiadványokkal, könyvekkel, 
nyomdaklisékkel, végül ki is próbálhatják a klisével való nyomtatást. 
Ajánlott korosztály: 5-8. osztály 
Helyszín: Mosonvármegyei Múzeum (Szent István király út 1.) 
 
A belépővel rendelkező iskoláknak a foglalkozások költsége: 300Ft/fő; belépővel együtt a 
foglalkozások költsége: 700 Ft/fő. 
 
A foglakozások időtartama 45-60 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. 
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