
Múzeumpedagógiai foglalkozások óvodások 

számára 

Egész évben igénybe vehető foglalkozások:   

Csiga-biga Bazilika – Ismerd meg a Bazilikát  

(Esztergomi Bazilika) 

„Kertem az egész táj, hol óriás csiga kétszarvú dómjával e bölcs bazilika” 

(Babits Mihály) 

Egy rendhagyó séta alatt a legkisebbek megismerkedhetnek a Bazilika 

hatalmas épületével és a benne rejtőzködő állatsereggel. Delfin, szamár, 

liba, sün, oroszlán, kígyó, galamb és egy hatalmas sárkány is vár az 

apróságokra, ott rejtőznek az épület eldugott, mindeddig láthatatlan 

zugaiban és arra várnak, hogy végre felfedezzék őket. . . 

A foglalkozás időtartama: 40 perc 

(a foglalkozás az óvodás korosztály számára ingyenes) 

 

„Gyüjjön Kend a Balassába gabonát őrőnyi…” – Néprajzi 

foglalkozások  

(MNM Balassa Bálint Múzeuma) 

Egy öt foglalkozásból álló sorozat óvodások számára. Az apróságok 

megismerkedhetnek a vidéki élet egyes kiemelt elemeivel, tárgyaival és 

eseményeivel. Kolléganőnk felvidéki népi viseletben várja a kicsiket és 

drámapedagógia módszerek segítségével mutatja be a nagyanyáink 

különleges világát. 

1. „Süssünk, süssünk valamit…” - A foglalkozáson kiderül, miből 

készül a kenyér és a gyerekek megismerkedhetnek a 

kenyérsütéshez kapcsolódó tárgyakkal. Kipróbálhatják a 

kézimalmot, megnézhetik a szakajtót, a sütőlapátot, a 

kovászvetőfát és még sok izgalmas ismeretlen tárgyat… 

2. „Egy kismalac, röf-röf-röf…” – A foglalkozás során a háztáji 

állatokat és a belőlük készült finomságokat ismerhetik meg az 

apróságok. Mindemellett megtudhatják milyenek voltak az 

állatvásárok, hová ment a kiscsibe és valójában mire gondol egy 

kismalac… 

3. „Addig jár a korsó a kútra…” – Nemcsak megnézzük milyen 

szépséges edényeket készítettek és milyen nagyszerűen 

díszítettek nagyanyáink, de meg is rajzoljuk ezeket a szépséges 

mintákat… 

4. „Király, király adj katonát!” – Milyen játékokat játszottak a régi 

gyerekek? Vajon ki esett a kútba, és hová lett a farkas? (A 

foglalkozást tavasszal az Erzsébet Parkban tartjuk) 

5. „Piros csizmát visel a Babám…”- A néprajzi gyűjtemény 

anyagához fordulva áttekintjük a környező települések férfi és női 

viseletét. A gyerekek megnézhetik (és akár ki is próbálhatják) 

milyen egy alsószoknya, milyen anyag a vastagselyem és a 

bársony, valamint megtudhatják miért kellett újságpapír a kendő 

megkötéséhez. 

A foglalkozások időtartama: 30-40 perc 

(az 5 foglalkozásból álló sorozat ára 500 Ft/fő) 

 

 

 



„Hős lovagok, elbűvölő hercegnők” – Élet a középkori 

udvarban  

(MNM Esztergomi Vármúzeuma) 

Szeretnéd megtudni hogyan harcoltak és éltek a középkori lovagok? 

Megismerkedhetsz a lovagokkal, megtudhatod mik azok a lovagi erények 

és hogy hogyan töltötték a páncélos vitézek a „szabadnapjukat”. Emellett 

a lányok beleshetnek az udvarhölgyek életébe és megismerkedhetnek a 

középkori divattal. 

(a foglalkozás az óvodás korosztály számára ingyenes, kézműves 

foglalkozással 150 Ft/fő) 

Március 5-14. 

(előzetes jelentkezés alapján) 

„Hős nemzetőreink” – Március 15.  

(MNM Balassa Bálint Múzeum) 

A foglalkozás során szeretnénk megismertetni a legapróbbakat a március 

15-i események sokaságát! Kollégáink a drámapedagógia módszereivel 

mutatják be a kort, a gyerekek megismerkedhetnek két „pergő nyelvű” 

menyecskével és egy „jóvágású, derék” huszárral, akiken keresztül képet 

kaphatnak az adott kor eseményeiről. A foglalkozás végén a fiúk nemzetőr 

csákót a lányok pedig szépséges pártát készíthetnek! 

A foglalkozás időtartama 40-60 perc 

(a foglalkozás az óvodás korosztály számára ingyenes, kézműves 

foglalkozással 150 Ft/fő) 

„Túl az Óperencián, messzi tengeren” – Kalandozás a 

történelmi hajók világában 

(MNM Balassa Bálint Múzeuma – Látványtár) 

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….  

(a foglalkozás az óvodás korosztály számára ingyenes, kézműves 

foglalkozással 150 Ft/fő) 

 

 

 

 


