
 
 

MNM Balassa Bálint Múzeuma 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

 

A történelem forrásai 

6-12 éves korig 

A foglalkozás alatt a diákok megismerkednek azokkal a múzeumi foglalkozásokkal, melyek a 

történelem forrásaihoz köthetők. Pl.: tárgyi emlékek – a régész és a restaurátor foglalkozik velük; írásos 

emlékek – a történész munkáját segítik; emberi koponya – antropológus foglalkozik vele; kékfestő 

mintázófa – néprajzos munkájához tartozik. Kézbe vehető műtárgyakon, és műtárgy másolatokon 

keresztül élővé válnak számukra a történelem forrásai.  

 

Honfoglaló őseink élete 

8-15 éves korig 

Megismerkedünk elődeink öltözetével, majd közösen felépítünk egy jurtát, és elhelyezzük berendezési 

tárgyait (makett), Közben szót ejtünk eleink életmódjáról, szokásairól, miért volt praktikus a 

szétszedhető jurta, miért hord a honfoglalás kori lány „nadrágot” szoknya helyett. 

 

Mivel dolgozott Samu? – Barangolások az őskorban 

8-15 éves korig 

A múzeum régészeti gyűjteményéből származó leletek, illetve műtárgy másolatok segítségével 

ismerkednek meg a diákok a paleolit-neolit-fémkor tárgyi emlékeivel, hazánkra jellemző 

sajátosságaival. Műtárgymásolataink és eredeti tárgyaink segítségével nemcsak a tárlókban, hanem 

közvetlen közelről is megismerkedhetnek az ősember használati eszközeivel.  

 

„Túl az Óperencián, messzi tengeren” – Kalandozás a történelmi hajók világában 

4-12 éves korig 

Forgasd meg a kormánykereket és légy Te a hét tenger hős matróza. Nézd meg milyen hajóval utaztak 

a kínai főurak, vedd szemügyre háromárbócos hadihajónkat, vegyél részt egy képzeletbeli utazáson 



 

Kolombusz híres hajójával. Küzdj meg az elemekkel, tájékozódj és gyújts meg a lámpást, hogy Te lehess 

a tengerek oroszlánja…. 

 

Barangolás az MNM Balassa Bálint Múzeuma Látványtárában 

7-18 éves korig 

Bálint, messzi tengerek hős matróza a Dunán lefelé hajózva, betért Esztergom városába, hogy 

megtalálja a kincset, melyről apró kis halak suttogtak odalenn a víz alatt. Kikötött hát, felvette zsákját, 

s elindult, hogy felfedezze Esztergom új látványtárát. Gyere és segíts Bálintnak megtalálni a kincset és 

felfedezni egy mindeddig ismeretlen világot. 

 

Jön! Jön! Jön!  

 

Népszokások, népi mesterségek 

6-18 éves korig 

A bútorkészítés története 

12-18 éves korig 

Régmúlt idők tárgyai- könyvek, bútorok 

8-15 éves korig 

Háborgó tenger- csatázzunk hadihajókkal! (Történelmi társasjáték) 

8-15 éves korig 

Török kori kézművesek – Izniki mesterek 

8-18 éves korig 

 

 

 

 

 


