
 
 

Múzeumpedagógiai foglalkozások - MNM Esztergomi Vármúzeuma 

 

Római kor 

”Panem et circenses” – Élet az ókori Rómában  

10-15 éves korig 

Életmód, öltözködés, gyerekjátékok a római kori Pannónia területén. Felöltjük a tunikát, togát, pallát, 
elfoglaljuk helyünket ókori tanítómesterünk előtt (miközben paidagógoszunk a sarokból figyel ránk), 
és stylust, viasztáblát ragadva megismerkedünk a római névadási szokásokkal, és megtanulunk 
„rómaiul” írni. 

 

 „Laus Pannoniae” – Élet az ókori Pannóniában  

12-17 éves korig 

A múzeum római kori leletanyagának segítségével elevenítjük fel az egykor itt élt illírek, azalok, kelták 
történetét. Felfedezzük az itt szolgáló katonai alakulatok által ránk hagyott épületeket, tárgyakat és 
drámapedagógiai módszerek segítségével megismerkedünk a Pannónia területén állomásozó légiók 
mindennapjaival. 

 

„Ludus Solva” – Esztergom a római korban 

12-17 éves korig 

A foglalkozás során az ókori Esztergom területének népeivel, kultúrájával és vallásával ismerkedhetnek 
meg a résztvevők. A múzeum állandó kiállításának segítségével bemutatjuk Esztergom (Solva) városát, 
az itt élt emberek mindennapjait és elképzeljük hogyan éltek, dolgoztak és tevékenykedtek a város 
lakói a római korban. Emellett „igazi rómaiakkal” is találkozhatunk. 

 

Középkor 

„Király, király adj katonát!” – Élet a középkori várakban  

3-12 éves korig 

A gyerekek megismerkedhetnek a lovagkor szokásaival, erkölcseivel. Drámajáték keretében újraéljük 
a dicső lovagok korát és egy pillanatra a résztvevők is „királyi módon” érezhetik magukat. A várat 
megtekintve pedig új ismereteket szerezhetnek a középkori várépítészetről és az építmény védelmi 
funkciójáró. 



 

 

 „Hős lovagok, elbűvölő hercegnők” – Élet a középkori udvarban  

6-12 éves korig 

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. 

 

„Hogyan öljünk sárkányt?” - Hadviselés, fegyverek és harci technikák a középkorban  

6-18 éves korig 

Izgalmas, érdekes, szórakoztató foglalkozás, melynek során a gyerekek megismerkedhetnek a 
középkori lovagi élettel és kultúrával, valamint betekintést nyerhetnek a középkori harcászat 
rejtelmeibe. A résztvevők megtudhatják mivel töltötték „munkás” mindennapjaikat a lovagok, sőt mi 
több megnézhetik és ki is próbálhatják az egyes harci eszközöket és felszereléseket.  

 

A Szent Korona szimbolikája 

10-18 éves korig 

Megismerkedünk a korona felépítésével, történetével, a zománcképeken ábrázolt személyiségekkel. 
Közben szóba kerül az aranymetszés, a drágakövek által képviselt tartalmak, és természetesen a Szent 
Korona-tan, mely egyedülálló az európai történelemben. 

 

Szent István városa – Esztergom az Árpád-korban  

10-18 éves korig 

Milyen szerepet töltött be az ország életében városunk a kora középkorban? Hol voltak a fontosabb 
épületek (pénzverde, távolsági kereskedők házai, kolostorok, templomok)?  Mely királyaink székeltek 
az esztergomi várban és ki választotta temetkezési helyéül neves városunkat. Ezekre és még sok más 
kérdésre ad választ a foglalkozás. 

 

Isteni mesterek, mesteri építészek - Egy kápolna Isten dicsőségére  

14-18 éves korig 

Az európai szintű koragótikus építmény kialakulásának és kapcsolatainak körülményeivel ismerkedve 
tekintjük át III. Béla lovagkirályunk korát és az esztergomi vár átépítésének egyes fázisait. A történelmi 
tények áttekintése után térünk rá a korszak remekművének számító Várkápolna művészettörténeti 
elemzésére, mely esetében a kutatás sokkal több kérdést vet fel, mint amennyire választ ad… 

 

Mindennapi élet a hódoltság területén  

8-15 éves korosztály számára 



 

A magyarság félelemmel fogadta az a népet, akiről csak annyit tudtak, hogy gyaúrnak neveztek minden 
keresztényt és naponta ötször imádkoztak. Különleges fürdőket építettek, fekete és pokolian forró 
főzetet ittak, hastáncosokkal múlatták az időt. Számtalan nehézség és újdonság adódott a különböző 
kultúrájú népek együtt élése során. Vajon kik lehetnek ezek az emberek? Honnan jöttek és milyen 
szokások, rituálék szerint élték a mindennapjaikat? Titokzatos, különleges? Ismerjük meg őket! 

 

A foglalkozások időtartama: 70-90 perc 

A foglalkozások ára: 400 Ft/fő (kézműves foglalkozással 600 Ft/fő) 

 


